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د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین:
 هغه څه چې تاسو باید پرې پوه شئ

1. ولې واکسین وکړو؟

د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین کوالې شي چې د نیوموکوکل 
ناروغۍ مخنیوي وکړي.

د سینه و بغل )Pneumococcal( ناروغي هر هغې ناروغۍ ته 
اشاره کوي چې المل یي د نیوموکوکل بکتریا وي. دا بکتریاوې 

د سینه و بغل په ګډون چې د سږو له مصابیت څخه عبارت ده، 
د ګڼ شمېر ناروغېو المل ګرځي. د نیوموکوکل بکتریا د سینه و 

بغل یو تر ټولو عام المل دی.

د سینه و بغل سربېره، د نیوموکوکل بکتریا د الندې مصابیتونو 
المل هم ګرځیدلی شي:

د غوږ مصابیتونه 
د پوزې مصابیتونه 
مننژیت )د مغزو او شوکي نخاع د پوښونکو انساجو  

مصابیت څخه عبارت ده(
په وینې کې د بکتریا موجودیت یا bacteremia )د وینې   

مصابیت(
هر کس د سینه و بغل په ناروغۍ اخته کیدلې شي، مګر   

هغه ماشومان چې عمرونه یي 2 کلونو څخه ښکته وي،  
هغه خلک چې ټاکلي طبي شرایط یا د خطر نور عوامل  

لري، او 65 کلن یا هغه څخه پورته لویان له لوړ خطر سره  
مخ دي.

د نیوموکوکل اکثره مصابیتونه خفیف دي. که څه هم، ځنې یي 
ښایي د اوږدمهاله ستونزو پایله ولري، لکه د مغزو زیانمن 

کیدل یا د اوریدو د حس له السه ورکول. مننژیت، په وینې کې د 
بکتریا موجودیت )bacteremia(، او سینه و بغل چې المل یي د 

نیوموکوکل ناروغي ده، وژونکی کیدلې شي.

2.  د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین

د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین د هغې بکتریا پر وړاندې د 
خوندیتوب په رامنځته کولو کې مرسته کوي چې د سینه و بغل 
د ناروغۍ المل ګرځي. د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسینونو درې 

ډولونه موجود دي )PCV13، PCV15، او PCV20(. مختلفو 
کسانو لپاره د هغوې د عمر او طبي حالت پر بنسټ د مختلفو 

واکسینونو سپارښتنه کیږي.

PCV13
کوچنیان او ځوان ماشومان معموالً د 2، 4، 6، او 12-15 

میاشتو په عمر کې د PCV13 واکسین 4 ډوزونو ته اړتیا  
لري.

لوی ماشومان )تر 59 میاشتو پورې عمر لرونکي( ښایي د   
PCV13 واکسین تطبیق کړي که چېرې هغوې سپارښتنه  

شوي ډوزونه ترالسه کړي نه وي.
ماشومان او نوي ځوانان چې عمرونه یي 18-6 کلونو   

پورې وي او ځانګړي طبي شراېط ولري باید د PCV13 یو  
ډوز ترالسه کړي که چېرې هغوې پخوا PCV13 نه وي ترالسه  

کړي.

PCV20 یا PCV15
له 19 څخه تر 64 کلن لویان چې ټاکلي طبي شراېط یا د   

خطر نور عوامل لري او پخوا یي د نیوموکوکل کانجوګیټ  
واکسین ترالسه کړي نه وي باید یو له الندې مواردو څخه  

ترالسه کړي:
د نیوموکوکل پولي سکرایډ واکسین )PPSV23( څخه  	

وروسته د PCV15 یو ډوز، یا 
د PCV20 یو ډوز. 	

65 کلن یا هغه څخه پورته عمر لرونکي لویان چې پخوا   
یي د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین ترالسه کړي نه وي باید  

یو له الندې مواردو څخه ترالسه کړي:
د PPSV23 له ډوز څخه وروسته د PCV15 یو ډوز، یا  	
د PCV20 یو ډوز. 	

ستاسو د روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی تاسو ته ال ډېر 
مالومات درکوالې شي.
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3.  د خپل روغتیایي پاملرنې چمتو کونکي سره خبره 
وکړئ

خپل چمتو کونکي ته ووایئ که چېرې د واکسین تطبیق کونکی 
کس:
	    ،PCV13،( د نیوموکوکل کانجوګیټ د هر ډول واکسین

PCV15 PCV20، یا د نیوموکوکل کانجوګیټ پخوانی واکسین     
چې د PCV7 په نوم یادیږي( له مخکیني ډوز څخه وروسته     
  diphtheria یي یو الرژیکي غبرګون څرګند کړي وي، یا د هر  
toxoid لرونکي واکسین )د بېلګي په توګه، DTaP( پر وړاندې     

یي شدید، د ژوند ګواښونکې الرژي ګانې څرګندې کړې وي  

په ځنو مواردو کې، ستاسو د روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی 
ښایي پریکړه وکړي چې د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین تر 

راتلونکې لیدنې پورې وځنډوي.

د کوچنېو ناروغیو لکه زکام لرونکي کسان، ښایي واکسین شي. 
هغه کسان چې لږ یا ډېر ناروغ دي باید په معمول ډول سره د 

صحتمنده کیدو تر مودې پورې صبر وکړي.

ستاسو د روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی تاسو ته ال ډېر 
مالومات درکوالې شي.

4. د یو واکسین د غبرګون خطرونه

د تزریق په ځاې کې سوروالی، پړسوب، درد، یا حساسیت،  	
او تبه، د اشتیها له السه ورکول، بدخلقي )په غصه کیدل(، د 

ستړیا احساس، سردردي، د عضالتو درد، د مفصلونو درد، او 
ساړه د نیوموکوکل کانجوګیټ واکسین له تطبیق څخه وروسته 

رامنځته کیدلې شي.

د PCV13 تطبیق څخه وروسته ځوان ماشومان ښایي د ناروغۍ 
د حملو چې المل یي تبه وي له لوړ خطر سره مخ وي که چېرې 

دا په ورته وخت کې لکه د انفلونزا د غیرفعال شوي واکسین په 
توګه تطبیق شي. د ال ډېرو مالوماتو لپاره د خپلې روغتیایي 

پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.

خلک کله نا کله، د واکسین کولو په ګډون، له طبي اقداماتو 
څخه وروسته بېهوښه کیږي. که چېرې تاسو د ګنګس توب یا د 
لید د بدلونونو یا غوږونو کې د زنګ د آواز احساس کوئ، پدې 

اړه خپل چمتو کونکي ته ووایئ.

له هر ډول درملو سره، د یو واکسین لپاره خورا لرې چانس 
شتون لري چې د شدید الرژیکي غبرګون، یا بل جدي زیان، یا 

مړینې المل وګرځي.

5.  که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري نو څه؟

وروسته لدې چې واکسین شوی کس کلینیک پرېږدي پدې صورت 
کې یو الرژیکي غبرګون رامنځته کیدلې شي. که چېرې تاسو 

د جدي الرژیکي غبرګون عالیم )التهابونه، د مخ او ستوني 
پړسوب، تنفس کې ستونزه، د زړه چټک ضربان، پرکالتوب، یا 

کمزوري( وګورئ، له 1-1-9 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او اړونده 
کس تر ټولو نژدې روغتون ته ورسوئ.

د هغو نورو عالېمو لپاره چې تاسو اندېښمن کوي، د خپلې 
روغتیایي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

د نا مطلوبو غبرګونونو په اړه باید د واکسین د نامطلوبو پېښو د 
راپور ورکولو سیسټم )VAERS( ته راپور ورکړل شي. ستاسو د 

روغتیایي پاملرنې چمتو کونکی به دا راپور ثبت کړي، یا دا کار 
تاسو په خپله ترسره کوالې شئ. د VAERS له وېب پاڼې څخه په 
www.vaers.hhs.gov کې لیدنه وکړئ یا له 1-800-822-7967 

 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. 
VAERS یوازې د غبرګونونو د راپور ورکولو لپاره دی، او د 

VAERS کارکونکي غړي طبي مشوره نه ورکوي.

6.  د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام

د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام )VICP( یو فدرال پروګرام 
دی چې هغو کسانو ته د جبران لپاره جوړ شوی دی چې د ټاکلو 

واکسینونو پواسطه زیانمن شوي وي. د واکسین د تطبیق له امله د 
ادعا شوي زیان یا مړیني په اړه ادعاوې د ثبت کولو لپاره د وخت 

محدودیت لري چې د دوه کلونو په اندازه دی. د VICP له وېب 
پاڼې څخه په www.hrsa.gov/vaccinecompensation کې 

لیدنه وکړئ یا 2382-338-800-1 شمېرې سره اړیکه ونیسئ ترڅو 
د دې پروګرام او د ادعا د ثبتولو په اړه مالومات تر السه کړئ.

7. زه مالومات څنګه ترالسه کوالې شم؟

د خپلې روغتیایي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ. 	
له خپلې سیمه اییزې یا ایالتي روغتیایي څانګې سره اړیکه    	

ونیسئ.  
د واکسین د بستې او ال ډېرو مالوماتو لپاره د خواړو او درملو د   	

ادارې )FDA( له وېب پاڼې څخه په       
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines کې    

لیدنه وکړئ.   
	   )CDC( د ناروغېو د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو

سره اړیکه ونیسئ:  
د CDC-INFO( 1-800-232-4636-800-1( شمېرې سره  	

اړیکه ونیسئ یا
	  www.cdc.gov/vaccines له وېب پاڼې څخه په CDC د

کې لیدنه وکړئ.

Pashto translation provided by Minnesota Department of Health

http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.cdc.gov/vaccines


  وخت ، او د راتلونکي کولو ارزونه نی ، د واکسمعلوماتو  تیوضع  قیکولو دق نیچمتو کونکو ته د واکس  ه )نې(د طبي پاملرن 

ثبتونې   والي  هښ  ېپاملرن  ان یګشی، معلومات به د ماجازه ورکولو لپاره شیمهالو  یشو ز یاندړکولو لپاره و  نیواکس

(Michigan Care Improvement Registry) .د طبي   ی د دو ې چ   ه کولو حق لريتن ښغود دې اشخاص  ته واستول شي

 . يیږ نه لوکولو معلومات  نی ته د واکس ثبتونې چمتو کونکي   ېپاملرن

   MDHHS-Pub-0955PA                                                                                       AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126.


	pashto_pcv.pdf
	Pashto.pdf

