ڤاکسینەکردن
لەئێستادا و لە داهاتوودا منداڵەکەت دەپارێزێت

خۆپارێزی کە بە ناوی ڤاکسینەکردنیش ناسراوە بەگشتی لە ڕێگەی کوتانەوە جێبەجێ دەکرێت .لە بەریتانیادا وەک بەشێک لە پالن
مندااڵنی تەندروستی ڤاکسینە دەرکرێن لە هەمبەر جۆرەکانی نەخۆشیدا .دەکرێ لە پەیوەندی لەگەڵ ڤاکسینەکردندا ڕاوێژکاری وەربگریت
لە پزشکی خێزان ،پەرەستار یان سەردانکەری تەندروستی خۆت .ڕاپۆرتێک لە پەڕتووکی تۆمارکردنی تەندروستیدا بۆ دایک و
باوکەکان ( پەڕتووکی سوور) دادەندرێت ،ئەم کتێبە کە لە الی تۆ دەمێنێتەوە ،زانیاری پەیوەست بە تەندروستی منداڵەکەتی تێدایە.
ڤاکسینەکردن بەگشتی لە ماوەی پێنج ساڵدا جێبەجێ دەکرێت .زۆر گرنگە کە بە مەبەستی کەمکردنەوەی مەترسی تووشبوون بە
نەخۆشی ،لە تەمەنی گونجاودا ڤاکسینەکردن جێبەجێ بکرێت .بە مەبەستی داواکاری ڕاوێژکاری لە الیەن سەردانکەری تەندروستی یان
پزیشکی خێزانیت گومان مەکە  -ئەوان هەر بەم هۆی ئامادەن! ڤاکسینەکردن لە سەردەمی منداڵیدا بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە و زۆربەی
ڤاکسینەکان لە عیادەی پزیشکی خێزانیتدا دەکوترێن.
بۆ دڵنیابوونەوە لەمەکە هەروا لەش لە هەمبەر نەخۆشیدا دەپاریزرێت هەندێک لە خۆپارێزییەکان زیاتر لە جارێک جێبەجێ دەکرێن .ئەم
هەڵسانە ناسراوە بە وەبیرهێنانەوە ،کەوایە دڵنیا بەوە کە منداڵەکەت ڤاکسینی وەبیرهێنەرەوە وەردەگرێت.
گەر دووگیانیت ،لە عیادەی پزیشکی خێزانیدا ڤاکسینی کۆخەڕەشە دەکوترێت .باشترین کات بۆ کوتانی ئەم ڤاکسینە هەفتەکانی  82تاکوو
28ی دووگیانییە ،کۆرپەکەت با پارێزراوی لە هەمبەر ئیلتیهابی کۆخەڕەشەدا لەدایک دەبێت کە ئیلتیهابێکی مەترسیدارە بۆ ساوایان.
.1
ڤاکسینەکردن لە دوو مانگییەوە دەست پێدەکات ،کاتێک کە پاراستنی ئاسایی منداڵ لە هەمبەر نەخۆشیدا دادەبەزێت.
.2
سەردانکەری تەندروستیت ئاگادارت دەکاتەوە لە کۆبوونەوەی ڤاکسینەکردنی ناوچەیی.
.3
ڤاکسینەکردن نەک منداڵەکەت دەپارێزێت لە هەمبەر نەخۆشییەکان لە سەردەمی منداڵیدا بەڵکوو دەیپارێزێت لە هەموو ماوەی
تەمەندا.

پزیشکی گشتی دەڵێت
ڤاکسینەکردن بۆ پاراستنی منداڵەکەتە لە هەمبەر ئەو نەخۆشیانەدا کە دەکرێن زۆر مەترسیدار بن و الیەنی خراپ و درێژخایە و
تەنانەت مەرگیان لەگەڵدا بێت.

ڤاکسینی پاراستن کە بۆ منداڵەکەت دەکوترێت بایەخی ئەو ئازارە کەمەی هەیە.
گەر ئارەزووتە زانیاری زیاتر بەدەست بێنیت لە پەیوەندی لەگەڵ ڤاکیسنی کوتراو بۆ منداڵەکەت ،سەردانی ماڵپەڕی
 www.nhs.ukبکە یان قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی خێزانی خۆت.

کاتی ڤاکسینەکردن




دەردەکۆپان ،ئەسکەرپوت ،کۆخەڕەشە ،ئیفلئجی مندااڵن و ئەنلفۆنزای هەمۆفیلیووس جۆری )Hib( B
نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ
ڕۆتاڤایرۆس





دەردەکۆپان ،ئەسکەرپووت ،کۆخەڕەشە ،ئیفلیجی مندااڵن و Hib
نەخۆشی مەنیگۆکۆکاڵ گرووپی )MenC( C
ڕۆتاڤایرۆس




دەردەکۆپان ،ئەسکەرپووت ،کۆخەڕەشە ،ئیفلیجی مندااڵن و Hib
نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ





Hib / MenC
نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ
سوورێژە ،گوێڕەپە و سوورێژەی ئەڵمانی



ئەنفلۆنزا -ڤاکسینی سپرای لووتی ئەنفلۆنزا بڕیارە وردەوردە لە ساڵەکانی داهاتوودا بدرێت بە دەستەکانی
تری تەمەن ،ڕاوێژ بکە لەگەڵ پەرەستار یان سەردانکەی تەندروستیت.




سوورێژە ،گوێڕەپە و سوورێژەی ئەڵمانی
دەردەکۆپان ،ئەسکەرپووت ،کۆخەڕەشە و ئیفلیجی مندااڵن (وەبیرهێنانەوە بەر لە قوتابخانە)

نەخۆشییەکانی پارێزراو
دوو مانگانە

سێ مانگانە

چوار مانگانە

نێوان  28تاکوو  22مانگ -لە ماوەی
مانگێک لە یەکەمین ساڵڕۆژدا

دوو ،سێ و چوار ساڵ
سێ ساڵ و چوار مانگ یان دەستبەجێ
پاش ئەو

سەرچاوە :زانیاری ڤاکسینەکردن ( NHSخزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی)

سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
پەڕتووکە سوورەکەی منداڵەکەت لە شوێنێکی پارێزراودا دابنێ .ئەمە تەنیا ڕاپۆرتی تۆمارکراوە لە ڤاکسینەکردنی سەردەمی
منداڵی منداڵەکەت و زۆرجار دواتر لە ژیاندا پێویستت پێی دەبێت .ڤاکسینی  MenBوەک بەشێک لە بەرنامەی ڤاکسینەکردنی
ڕۆتینی سەردەمی منداڵی دەناسرێت ،بابەتەکە باس بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستیت.

