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Glossar 
(Fachbegriffe in deutscher Sprache) 

 ُلغت فرهنگ

  

Diphtherie ايريدفتهخناق يا 
بيماری هے جو کہ آواز کی نالی اور بکسے  خناق ايک ايسی

وجہ سے آواز کی نالی ميں  کو متاثر کرتی هے۔ اس عمل کی
 هوتچ - جاتا هےسوجن هو جاتی هے اور هوا کا راستہ سکڑ 

 یماريبی ک

Haemophilus influenzae type b انفلوينزا ٹائپ بیيموفيليس ه  
 گردن توڑ بخار انفلوئنزا( ايچ آئی بی )

Hepatitis A جَگر ورِم اے، ہيپاٹائٹس 
ی پان والے انفکشن ہيجگر کی سوجن کو ہيپاٹائٹس کہتے هيں۔ 

 ۔هے لتايپه سے کهانے اور

Hepatitis B ہيپاٹائٹس بی 
 بلکہ ںينہ سے کهانے اوری پان والے انفکشنی ب پاٹائٹسيہ 

 ۔هے لتايپه سے خون والے انفکشن

Humanes Papillomvirus (HPV) وائرس ـلومايـپـيپـ ومنيہ (وائرس،ی ميحل ورمی انسان (HPV) 
 یڈيـلووائريـپـيپـ طبقہ کے وائرسوں دراصل نوع ہی يک وائرس

ی عن(ي ہوکر داخل ںيم اتيخلی انسان کہ جو ہے رکن کيا کا
 ۔ہے کرسکتا دايپ نشونما نامعمولی ک جينس) کرکے متاثر انکو

Influenza (Grippe)  ،فلو (ُزکامی وبائانفلوئنزا( 
 کوی نالی ک سانس جو مرضی ُمتعد ديشد کيا۔  ُزکامی وبائ
  ہے کرتا ُمتاثر

MMR ايم ايم آر 
 يا خسرہ جرمن( روبيال ،)پيڑے کنممپس (، )خسرہ( ميزل
 )کاذب خسرہ

Masern خسرہ 
 چکيچی چهوٹی ک ِقسم کيا

Meningokokken Konjugatimpfstoff  ميننجوکوکل مرکب ويکسين 
  )ورم پر دماغ پردہ (ميننجوکوکل =

Mumps (Ziegenpeter) کنٹه ما ال ،ڑيپه کن يا پيڑے کن  
  ہے جاتا ُسوج گال ںيم جس

Pertussis (Keuchhusten)  ،(کالی کهانسی) شہَقہپرٹيس 

Poliomyelitis (Kinderlähmung ) َاطفال فاَلِجپوليومائلٹس يا پوليو( 
 سوِزشی ک ُگّدے کےی ہّڈی ک ڑهير

Pneumokokken Konjugatimpfstoff  نيوموکوکال مرکب ويکسين 
  نمونيانيوموکوکال = 

Rotavirus  روٹا وائرس 
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ی ک آنتی چهوٹ اور ِمعدہ ںيم بّچوں چهوٹے جو وائرس

 ںيه َکرتے سوِزشی کی جِهّل وَکسُيم

Röteln کاذب خسِرہ يا خسرہ جرمن( روبيال( 
 ُبخار ُشدہ دايپ سے وائرس

Pocken چيچک 
 َمرضی ُموز کيا۔  چکيِچ َمرض کا آبلوں

Tetanus (Wundstarrkrampf) (تشنج) ٹيٹنس 

Tuberkulose ،ِسل مرض) ٹی بی( تپ دق 
 ميکٹريب کويمائ جوی ماريبی ک چُهوت َمخُصوص کيا
 هےی هوت سے وَبرکولوِسسُيٹ

Windpocken (Varizellen) چهوٹی چيچک 
 یماريبی وال ہونے سے وائَرس

Gürtelrose (Herpes zoster) (ہرپس زوسٹر) نملہ منطقی 
نملہ منطقی چهوٹی چيچک کی مانند لگتی هے اور ُا سی 

هوتی هے۔ تاہم، عا م طور پر يہ جسم کے وائرس کے باعث 
 ۔ صرف ايک ہی حصے پر ظا ہر هوتی هے

Impfung شنينيکسيو 
 کايٹ کا نيکسيو۔  عمل کا لگانے کايٹ کا نيکسيو

Auffrischimpfung  شنينيکسيوريفريش 
 خوراک تازہی ک شنينيکسيو

Impfstoff نيکسيو 
 نيکسيو ہےی هوت مقصودی کرن حفاظت سےی ماريب جس
 نيکسيوی عني هےی جاتی ک اريت سے ميجراث کےی ماريبی اس
 بچنے سے جس گے هوں ميجراث کےی ماريبی اس اندر کے
 بلکہ ںينہی دوائ نيکسيو هےی رہ جای لگائ نيکسيو ےيکےل
 ئےيد کر داخل ںيم جسمی انسان جو ںيه وائرس اور ميجراث
 ںيم حالت زندہ ںيم نيکسيو وائرس اور ميجراث ہ۔ ۔يںيہ جاتے

 ی۔به ںيم حالت مردہ اور ںيه سکتے هو یبه

Totimpfstoff ويکسين مردہ 
 موثر ريغ

Lebendimpfstoff ويکسين زندہ 

Spritze ِانِجکَشن يا کايٹ 

Nadel سوئی 

Nebenwirkung اثراتی ضمن 
 متوقع ريغ واال جانے ہو دايپ سے استعمال کےی دوائی کس
 عمل ردی ثانو

Allergie الرجی 

Kontraindikation  عالمت ُمخاِلفغير موافق عالمت يا 
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Immundefekt قلتی مامون 

 ۔خلل کا ِنظامی مامون ںيم جسم کےی آدم عام
 قوت مدافعت ميں خرابی

Fieber بخار 

Schwangerschaft حمل 
 هونا ںيم ٹيپ کا بّچے

Schwellung سوجن 

Rötung سرخی 
 یُسرخی ک جلد

Herdenschutz  اميونٹی (ريوڑ)هئرڈ 
 اجتماعی تحفظ يا اجتماعی مامونيت

کی ايک صورت  مامونيت) اجتماعی تحفظ(يا  هئرڈ اميونٹی
فراہم کرتا هے۔ جب آبادی (يا ريوڑ) کے ايک اہم حصہ کو 
ٹيکہ لگا هوا هوتا هے تو، نہ تو وہ صرف خود چهوت کی 
بيماريوں سے بچتے هيں بلکہ ُان کے ارد گرد ميں رهنے 

افراد بهی محفوظ رهتے هيں، کيونکہ بہت سے افراد کی والے 
ويکسينيشن کی وجہ سے بيماری کی منتقلی کے راستوں ميں 
 خلل آتا هے اور بيماری کے پهيلنے ميں روکاوٹ آتی هے۔

Individualschutz  تحفظ اميونٹی يا انفرادیانفرادی 

Arzt ڈاکٹر 

Impfausweis  ٹيکوں کا کارڈ 
 ويکسينيشن کارڈ

nächster Impftermin  کی تاريخ ٹيکےاگلے 
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