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د ليوني ﺳپې ناروغۍ په نړي کې يوه تر ټولو پخوانۍ پيژندل شوې ناروغي ده .ال ھم د ھغه ناروغ لپاره چې د ليوني ﺳپې د ناروغۍ
نښې او نښانی ولري درملنه نشته .د تاريخې ويرې له امله د ليونې ﺳپي د واکﺳينو ) د عصبي انﺳاجو واکﺳين چې د ګيډې لپاﺳه به
تطبيق کيدل( د زرقياتو په اړه چې پخوا به ورکول کيدل د عامو خلکو تر منځ ابھام موجود و دی.
نوموړې ډيرې پوښتل کيدونکې پوښتنې يوه ھڅه ده تر څو د ناروغۍ په اړه عامه پوښتنو ته منل شوې او د شواھدو پر بنﺳټ ځوابونه
چمتو شي .ﺳره له دې چې ھڅه شوې ټول ممکنه ﺣاالت پکې شامل شي ،خو لوﺳتونکې ته ﺳپارښتنه کيږي چې دا ډيرې پوښتل
کيدونکې پوښتنې ښايي شاملې او جامع نه وي او دوی ښايي اړتيا ولري په ھغه صورت کې چې شک يې نه وي رفع شوي د انتاني
ناروغيو/ليوني ﺳپي ناروغۍ له ماھر ﺳره ﺳال مشوره وکړي.
دا ډيرې پوښتل کيدونکې پوښتنې په دوه برخو کې وړاندې کيږي .لومړۍ برخه يې د عامو خلکو لپاره معلومات چمتو کوي .دوھمه
برخه يی روغتيايي خدماتو وړاندې کوونکو ته په دې اړه چې د باالقوه ناروغو ﺣيواناتو له امله رامنڅ ته شوو ټپونو ﺳره څه وکړي
او د ليوني ﺳپې ناروغۍ ضد واکﺳين په تطبيق باندې تمرکز کوي.

لومړۍ برخه :د عامو خلکو لپاره
 ١پوښتنه :د ليوني سپي ناروغي څه شی ده؟
دليوني ﺳپې ناروغي داﺳې يوه ناروغي ده چې د ﺣيواناتو څخه انﺳانانو ته ليږدول کيږي ،او المل يې يو وايرس دی .د ليوني ﺳپي د
ناروغۍ کلينيکي نښې دوه دي -عصباني کيدل او فلج .عصبانی تخرشيت په انﺳانانو کې د ليوني ﺳپي د ناروغۍ تر ټولو عام ډول دی.

 ٢پوښتنه :د ليوني سپي ناروغي څه ډول ليږدول کيږي؟
د ليوني ﺳپي ناروغۍ وايرس د تې لرونکو په عصبي ﺳيﺳتم باندي بريد کوي .دا په لومړني ډول د ناروغو ﺣيواناتو د لياړو پواﺳطه
کله چې کوم څوک وچيچي يا يې وتوږي ليږدول کيږي .د ټپونو)زخمونو( يا د پوﺳتکي د چاودونو او يا ھم د خولې او پزې د څټلو يا
تماس له الرې ناروغي ليږدوالی شي. .

په ﺳھيل ختيځه اﺳيا کې ﺳپي  ٩۶ﺳلنه د ليوني ﺳپي د ناروغۍ د رامنځ ته کولو المل دي ،د پشوګانو ،ميمون ،ګيدړو ،ليوانو ،شغاالنو
او نورو غوښه خوړونکو ﺣيواناتو له الرې ھم د ناروغۍ د ليږد راپورونه شته دی .د بيزوګانو او موږګانو پواﺳطه د ليوني ﺳپي
نارغۍ پيښې نادرې دي .اﺳپې او خره په ھغه صورت کې چې په ناروغۍ اخته وي متھاجم او وﺣشي وي .په ناروغۍ اخته غواګاني
او ميښې خلک نه خوري .مګر د معاينه کولو په وخت کې بايد د ھغو څارويو ﺳره چې له خولې يې لياړې بھيږي له اﺣتياطه کار
واخيﺳتل شي .کله کله د څاروی خاوندان د ليوني ﺳپي ناروغي د تبق د ناروغۍ ،ھيموراژيکې ﺳيپټيﺳيميا ،يا اختناق ﺳره مغالطه کوي
او ښايي ھڅه وکړي چې د الس په واﺳطه ورته درمل تطبيق کړي چې د ليوني ﺳپي د وايرس ﺳره منتن کيږي.
د شواھدو پر بنﺳټ داﺳې راپورونه نشته چې ګويا د شيدو په مصرف ﺳره دې د ليوني ﺳپي ناروغي رامنځ ته شي .ھغه افراد او
کارکوونکي چې منتن څاروي ﺣاللوي او ماغزه او نورې منتنې برخې يې الس په الس کوي ھم ښايي په خطر کې اووﺳي ،خو د
پخې شوې غوښې د خوړلو له امله انﺳاني پيښې نه دي رامنځ ته شوي.
د قرنيې يا د غړي د پيوند له الرې انﺳان څخه انﺳان ته د ليوني ﺳپي د ناروغۍ انتقال نادر ولې شونی دی .داﺳې ليږد په ھغه
ناروغانو کې چې د قرنيې پيوند يې اخيﺳتی وي او په نږدې وختونو کې ھغه خلک چې د جامدو غړو يا اوعيوي انﺳاجو پيوند يې
اخيﺳتي وي ليدل شوی وی .نو له دې امله بايد د قرنيې يا نورو غړو پيوند د ھغو ناروغانو څخه چې د ليوني ﺳپي د انﺳفاليټيس يا د نا
تشخيص شوی ناروغۍ له امله مړه شوي وي وا نه خيﺳتل شي.

 ٣پوښتنه :څه ډول بايد د ليوني سپي د خوړلو له امله رامنځ ته شوی ټپ تداوی کړو؟
که چيرته انﺳان د يو ﺣيوان پواﺳطه وخوړل شي:

•

ټپ بايد ﺳمدالﺳه د  ١۵-١٠دقيقو پورې د صابون او پاکو اوبو ﺳره پريمنځل شي .که صابون نه وي نو يواځې د اوبو ﺳره
يې پريمينځئ .دا د ليونی ﺳپې ناروغۍ په وړاندې د لومړنۍ مرستې تر ټولو اغيزمن ګام دی.

•

د موجوديت په صورت کې بايد ټپ د  ٧٠٪الکولو/ايتانول يا پايوډين-ايوډين ﺳره په بشپړ ډول پاک شي.

•

چې څومره ژر کيدای شي ناروغ دې د ال زياتې درملنې لپاره روغتيايي تﺳھيل ته واﺳتول شي.

 ۴پوښتنه :د حيوان د خوړو پواسطه د رامنځ ته شوي ټپ سره بايد څه ونه کړای شي؟
ډډه وکړئ:
•

په ټپونو باندې د مخرشو موادو تطبيق لکه د مرچکو پوډر ،د بوټو عصاره ،اﺳيد او القلي.

•

د پانﺳمان يا بنداژ پواﺳطه د ټپ پوښل

 ۵پوښتنه :د ليوني سپي ناروغي په انسان کې څه ډول پرمختګ کوي؟
د انﺳان بدن ته تر داخليدو وروﺳته د ليونی ﺳپي وايرس د انﺳان د پوﺳتکي تر ټولو الندينۍ برخې ) تﺣت جلدی انﺳاجو( ته ﺣرکت
کوي ،يا ھم د عضالتو څخه و مﺣيطي اعصابو ته ﺣرکت کوي ) لکه ھغه اعصاب چې دماغ او شوکي نخاع څخه بھر موقعيت لري(.
وايرس د اعصابو په امتداد شوکي نخاع او دماغ ته  ٢۴-١٢ملي متره ورځنۍ اټکليزه چټکتيا باندې ﺣرکت کوي .منتن شخص ھغه
وخت ﺳلوکي او کلينکي نښې څرګندوي چې وايرس دماغ ته ورﺳيږي .د تفريخ دوره يې د يوڅو ورځو څخه تر څو مياشتو تر منځ
ده ،او کيدای شي چې  ١کال دوام ھم وکړي.

 ۶پوښتنه :ھغه کوم فکتورونه دي چې د ليوني سپي ناروغۍ پرمختګ اغيزمن کوي؟
ھغه فکتورونه چې ښايي د ليوني ﺳپي ناروغۍ پرمختګ اغيزمن کړي عبارت دي له:
•

د معروض کيدلو ډول

•

د خوړلو شدت

•

د ليوني ﺳپي د وايرﺳونو مقدار

•

د خوړونکي ﺣيوان ډول

•

د قرباني شوي د معافيتي ﺳيﺳتم څرنګوالی

•

د خوړل شوي قﺳمت موقعيت -د ﺳر او غاړې ټپونه او ھم ھغه ټپونه چې په ډيرو عصبي ريښو لرونکو ناﺣيو کې دي لکه
ګوتې په عمومي ډول د تفريخ لنډه دوره لري چې المل يې عصبي انﺳاجو ته د وايرﺳي تلقيح تقرب ده.

 ٧پوښتنه :څومره وخت ته اړتيا ده چې سپو او پيشوګانو کې د ليوني سپي ناروغي پرمختګ وکړي ،او د ليوني
سپي ناروغۍ لرونکي حيوان څومره وخت ژوندی پاتې کيږي؟

د تفريخ دوره د څو ورځو او څو مياشتو تر منځ وي ،خو د ناروغۍ او مړينې تر منځ موده يې  ٧-١ورځو پورې متفاوته ده.

 ٨پوښتنه :په سپيو کې د ليوني سپي ناروغۍ څرګندوني کومې دي؟
په ليوني ﺳپي کې ناروغي د ھغه د نارمل ﺳلوک د بدلون څخه پيژندل کيږي لکه؛
•

بي له تﺣريکه خوړل

•

غيرنارمل څيزونه خوړل لکه لرګي ،نوکان ،غايطه مواد او نور

•

بې له کوم څرګند دليله منډې وھل

•

په اواز کې بدلون ،لکه د اﺳپ غوندې رمباړي ،غور غور کول او يا د غږ پورته کولو وړتيا نه درلودل

•

د خولي په زاويه کې د زګ لرونکي لياړو زياتوالی -خو ھايډر فوبيا ) د اوبو څخه ويره( نه وي.

 ٩پوښتنه :په انسانانو کې د ليوني سپي ناروغۍ نښې او نښانی کوم دي؟
د انﺳانانو د ليوني ﺳپي ناروغي الندې نښې او نښانی لري:
•

د خوړل شوي ځای درد يا خارښت ) په  ٨٠٪پيښو کې(

•

تبه ،ﺳتړتيا ،ﺳردرد چې  ۴-٢ورځې دوام کوي

•

ھايډروفوبيا ) له اوبو څخه ويره(

•

د شورماشور ،رڼا او ھوا په وړاندې عدم تﺣمل

•

د مړينې د پيښيدو څخه ويره

•

قھر ،تخرشيت او خفګان

•

فرط فعاليت يا د فعاليت زياتوالی

•

په وروﺳتيو مراﺣلو کې ښايي يواځې د اوبو ليدل په غاړه او ﺳتوني کې د تشنج ﺳبب شي

•

د ناروغۍ موده معموآل  ٣-٢ورځې وي ،خو په ھغه صورت کې چې جدي مراقبت يې ترﺳره شي ښايي  ۶-۵او يا له دې
ھم زياته موده دوام وکړي.

 ١٠پوښتنه :ايا د ليوني سپي په ناروغۍ اخته ناروغ لپاره کومه ځانګړې درملنه شته؟
کله چې د ليوني ﺳپي ناروغي رامنځ ته شي کومه ځانګړې درملنه يې نشته .بې له دې چې ناورغ ارام وﺳاتو ،د فزيکي درد او
ھيجاني تشوش څخه يې مخنيوی وکړو تر ډيره بل څه نه شي کيدای.
•

مراقتب کوونکي بايد ډيره پاملرنه وکړي تر څو د چيچلو ،د مخاطي غشا د ترشﺣاتو او ټپونو له الرې د انتقال څخه د فردي
خونديتوب د وﺳايلو پر مټ مخنيوی وکړي.

•

ناروغ په يوه آرامه خونه کې وﺳاتئ  ،د تتې رڼا څخه کار واخلئ او د منبھاتو څخه يې وﺳاتئ ) لګه لوړ غږ ،يخه ھوا(
کوم چې کوالی شي تشنجات او اختالجات رامنځ ته کړي.

•

ھر  ۶-۴ﺳاعته کې د تﺳکين لپاره  ١٠ملي ګرامه ډيازيپم د  ١٠٠-۵٠ملي ګرامه کلورپرومازين ﺳره يا که اړتيا وي داخل
وريدي مورفين کوالی شي عضلي تشنج او تھيج کنترول کړي.

•

د خولي له الرې د خوړو ورکړه معموآل ناممکنه ده .داخلي وريدي مايعات بايد ورکړل شي.

 ١١پوښتنه :ايا د ليوني سپي ناروغۍ تل وژونکې ده؟
د ليوني ﺳپي ھغه ناروغي چې د ليوني ﺳپي د کالﺳيک وايروس له امله رامنځ ته کيږي نږدې  ١٠٠٪وژونکې ده چې د نړۍ په ھيڅ
ګوښه کې يې ھم ځانګړې درملنه نشته.
په نړۍ کې د ليوني ﺳپي د ناروغۍ څخه د ژوندي پاتې شوو خلکو يواځې  ٧پيښې ثبت شوي دي ،کومو چې د نرﺳينګ جدي
مراقبتونه تر الﺳه کړي وو .نږدې ټولو يې وقايوي/مخکې له معروض کيدو څخه د ليوني ﺳپي ناروغۍ واکﺳين اخيﺳتي وو چې
ھمدي ښايي د ناروغۍ دورې ته بدلون ورکړي وي .يواځې يوې پيښې چې د يو شوپرک د چيچلو له امله رامنځ ته شوې وه مخکې له
معروض کيدو څخه واکﺳين نه وواخيﺳتي خو ناروغ ژوندی پاتې شو .خو دا پيښه د ليوني ﺳپي د کالﺳيک وايرس له امله نه وه
رامنځ ته شوې.

 ١٢پوښتنه :ايا په ساده ډول د  ١٠ورځو لپاره د خوړونکی سپي يا پيشو ساتل بې له دې چې درملنه ورته پيل
شي توجيه لري؟
نه .په ھغو ھيوادونو کې چيرته چې د ليوني ﺳپي ناروغي په ﺳپو او پيشوګانو کې په ﺳتره پيمانه شيوع لري ،دا ﺣتمي ده چې درملنه
يې پيل او د  ١٠ورځو لپاره د مشاھدې الندې ونيول شي .که د مشاھدې په ترڅ کې ﺣيوان روغ پاتې شي نو بيا دې د معروض کيدو

څخه وروﺳته وقايه د معروض کيدو څخه مخکې رژيم باندې تبديل شي په دې معنی چې اخيﺳتل شوی واکﺳين به په دې صورت کې
د ليوني ﺳپي ناروغۍ د مخنيوي لپاره وي که په راتلونکي کې وچيچل شي.

 ١٣پوښتنه :د چيچل کيدو څخه وروسته بايد د کومو شرايطو الندې مونږ د ليوني سپي ضد واکسين واخلو؟
که چيرې تاﺳې د ﺳپي ،پيشو يا کوم بل ﺣيوان پواﺳطه چې په ناروغۍ اخته يا د ليوني ﺳپي په ناروغۍ مشکوک وي وچيچل شئ نو د
معروض کيدو څخه وروﺳته وقايه جبري ده.
د معروض کيدو څخه وروﺳته وقايه په الندې شرايطو کې اړينه ده:
•

که چيرته چيچلو پوﺳتکی څيرې کړی وي او د ټپ څخه وينه بھيږي.

•

که د يو مشکوک ﺣيوان د ترشﺣاتو ﺳره مخاطي غشأ معروضه شوي وي.

•

که چيرې يو ﺣيوان څوک چيچلی وي
 .1مړ شوی وي
 .2د مشاھدې په دوران کې نادرکه شوی وي
 .3د غير معمول او غير منظم ﺳلوک څرګنديدل
 .4که د مشکوک يا اخته ﺣيوان د دماغي موادو البراتواريازموينې مثبتې وي

 ١۴پوښتنه :که چيرې تاسې يو واکسين شوی سپي وچيچي نو ايا په دې صورت کې د ليوني سپي ناروغۍ ضد
واکسين اخيستل اړين دي؟
نه ،که چيری ﺳپي په ﺳمه توګه واکﺳين شوی وي او د البراتواري شواھدو له مخې د واکﺳينو اغيزمنتيا تاييد شوي وي نو اړتيا نشته.
بې له دې بايد د معروض کيدو څخه وروﺳته يوه مناﺳبه وقايه ترﺳره شي.

 ١۵پوښتنه :که زه د يو موږک په واسطه وچيچل شم نو ايا اړتيا لرم چې وروسته د معروض کيدو څخه وقايه
واخلم؟
د موږک له امله د ليوني ﺳپي ناروغۍ پيښو راپور د ځينو اﺳيايي ھيوادونو ورکړل شوی خو ډير په نادر ډول رامنځ ته کيږي .که د
کورنيو موږکانو پواﺳطه وچيچل شي نو د معروض کيدو څخه وروﺳته وقايې ته اړتيا نشته .خو که د يو وﺣشي موږک يا ژوې
) (Rodentپواﺳطه وچيچل شي نو د انتاني ناروغيو د يو متخصص ﺳره دې په ﺳال مشوره کې د معروض کيدو څخه وروﺳته وقايه
واخلي.

 ١۶پوښتنه :په ھغه صورت کې چې د شوپرک پواسطه وچيچل شم څه بايد وشي؟
په ﺳھيل ختيځه آﺳيا کې د شواھدو پربنﺳټ دا ﺳې معلومات نشته چې د ليوني ﺳپي ناروغۍ پيښې دې د شوپرک ﺳره د معروض کيدو
له امله رامنځ ته شوي وي .خو د تايلنډ د شوپرکانو په نفوﺳو کې د شوپرک د ليوني ﺳپي د وايرس په وړاندې د seropositivity
راپورونه ورکړل شوي دي .نو ﺳپارښتنه کيږي چې د چيچلو له امله رامنځ ته شوي ټپ په بشپړ ډول پريمينځئ او د انتاني ناروغيو د
يو متخصص ﺳره ﺳالمشوره وکړئ .د مړو يا ناروغو شوپرکانو ﺳره د لوبو نه کولو ﺳپارښتنه ھم کيږي.

 ١٧پوښتنه :ايا په ھغه صورت کې چې د منتن حيوان شيدې يا د شيدو محصوالت مصرف شي د معروض کيدو
څخه وروسته وقايه اړينه ده؟
نه .داﺳې البرتواري يا اپيډيميولوژيک شواھد نشته چې وښايي په ناروغۍ اخته ﺣيواناتو د شيدو يا شيدو د مﺣصوالتو مصرف د
ناروغۍ د انتقال المل کيږي .خو د دې ﺳپارښتنه کيږي چې په ناروغۍ اخته ﺣيوان شيدو څخه دې ګټه وانه خيﺳتل شي.

 ١٨پوښتنه :ايا د يو منتن حيوان د غوښې مصرف د ليوني سپي د ناروغۍ د انتقال المل کيږي؟
د منتن ﺣيوان د خامې غوښې خوراک د معروض کيدو څخه وروﺳته وقايې ايجاب کوي .پخه شوې غوښه د ليوني ﺳپي د ناروغۍ د
انتقال المل نه کيږي; د دې ﺳپارښتنه نه کيږي چې د منتن ﺣيوان غوښه دې وخوړل شي.

 ١٩پوښتنه :ايا داسې يو ډوز واکسين شته چې د انساني ليوني سپي ناروغۍ په وړاندې ټول عمر معافيت رامنځ
ته کړي؟

نه .د ليوني ﺳپي ناروغۍ يو ډوز واکﺳين په نړۍ کې ھيڅ چيرې ھم نه پيداکيږي تر څو د ژوند په اوږدو کې معافيت رامنځ ته کړي.
يو ډوز واکﺳين پيداکيږي ،مګر يواځې کوالی شي د يو ټاکلي وخت لپاره معافيت رامنځ ته کړي.

 ٢٠پوښتنه :ايا دا شونې ده چې د واکسين پواسطه د ليوني سپي ناروغي رامنځ ته شي؟
نه .د ليوني ﺳپي ناروغۍ واکﺳين چې د انﺳانانو لپاره تری ګټه اخيﺳتل کيږي غيرفعال دی .د انﺳانی ﺳپي ناروغۍ واکﺳين د کيفيت د
کنترول د يو لړ ازموينو څخه تيريږي لکه قوت ،مﺳموميت ،خونديتوب او تعقيم .د ليوني ﺳپي ناروغۍ واکﺳين ممکنه نه ده چې د
ناروغۍ د رامنځ ته کيدو المل شي.

 ٢١پوښتنه :د ليوني سپي د ناروغۍ د مخنيوي او کنترول لپاره بايد څه وشي؟
بايد دا يو مﺳؤليت وګڼل شي چې د وترنرانو او څارويو د روغتيا يي کارکوونکو د ﺳپارښتنې ﺳره ﺳم کورني ﺳپي او پيشوګاني د
ليوني ﺳپي د ناروغۍ په وړاندې واکﺳين شي.

•

د ﺳپي د واکﺳينيشن تصديق خوندي وﺳاتئ او د کلني واکﺳينيشن په وخت کې يې وړاندې کړئ.

•

د ليوني ﺳپي ناروغۍ باندی اخته يا مشکوکو غواګانو او ميښو شيدې مه خورئ او مه يې پلورئ.

 ٢٢پوښتنه :د کورنيو کوچنيو سپو لپاره د ليوني سپي د ناورغۍ د واکسين مھالويش څه دی؟
کوچني ﺳپي يا پاپي ګان معموآل د باور وړ ﺳپو پلورونکو او ﺳاتونکو څخه پيرودل کيږي چيرته چې ښځينه ﺳپۍ د ليوني ﺳپي
ناروغۍ په وړاندې واکﺳين کيږي .دا پاپي ګان د ليوني ﺳپي ناروغۍ په وړاندې د  ٣مياشتو لپاره مورنۍ انټي باډي ګاني اخلي نو

ځکه ﺳپارښتنه کيږي چې په  ٣مياشتني عمر کې ،بيا په  ٩مياشتنۍ کې ،اوبيا په يو کلنۍ کې بيا واکﺳين شي .ﺳپيو او پاپي ګانو ته
بايد مخکې له واکﺳين څخه په منظم ډول د چينجيو ضد درمل ورکړل شي.
که چيرته ﺳاتل شوي ﺳپي د کوڅو ﺳپي وي ،نو لومړی ډوز واکﺳين بايد ورته د پروتوکول ﺳره ﺳم ورکړل شي ) په  ٣مياشتو٩ ،
مياشتو ،او بيا کلني ډوز( .په متبادل ډول لومړی ډوز واکﺳين په  ٢مياشتنی عمر کې ھم ورکول کيدای شي .د عمر په په لومړيو ٣
مياشتو کې بايد د ډيرې پاملرني څخه کار واخيﺳتل شي.
که چيرته د کوڅو کاھل ﺳپي ﺳاتل کيږي نو بيا دې لومړی ډوز واکﺳين څومره چې ژر کيدای شي ورکړل شي ،او د يو ځايي وترنر
ﺳره دې ﺳالمشوره وشي.

 ٢برخه :د روغتيايي کارکوونکو لپاره
 ١پوښتنه :د يو حيوان چيچل بايد څه ډول تداوي شي؟
که چيرته يو شخص د يو ﺣيوان په واﺳطه و چيچل شي:
•

ټپ بايد د صابون او اوبو ﺳره د  ١۵-١٠دقيقو لپاره پريمينځل شي .که صابون نه وي نو يواځې د اوبو ﺳره يې پريمينځئ.
دا د ليوني ﺳپي ناروغۍ په وړاندې د لومړينو مرﺳتو تر ټولو اغيزمنه الر ده.

•

ټپونه بايد په ﺳم ډول په روغتيايي تﺳھيل کې د  ٧٠٪الکولو يا پايوډين-ايوډين ﺳره پاک شي.

•

د واکﺳينيشن وضعيت وارزوئ :د بيلګې په ډول ډيفتريا ،توره ټوخلې ،تيتانوس ) (DPTيا د تيتانوس ټوکﺳايډ واکﺳينيشن
پخوا ورکړل شوی که نه .تيتانوس ټوکﺳايډ بايد د اړتيا په صورت کې ورکړل شي.

•

د بکټريا ضد درمل ھم بايد د بکټريايي انتاناتو د مخنيوي په موخه توصيه شي.

 ٢پوښتنه :د چيچلو له امله رامنځ ته شوي ټپ سره بايد څه ترسره نشي؟
ډډه وکړئ:
•

د پانﺳمان يا بنداژ پواﺳطه د ټپ پوښل.

•

ګنډل کوم چې د ليوني ﺳپي د ناروغۍ وايرس تلقيح ال زياتوي.

-

د غټو ټپونو د تړلو په صورت کې بايد د ګنډلو څخه مخکې د ليوني ﺳپی اميونوګلوبولين ) (RIGپه ټپ کې زرق
شي .د انﺳاني منشأ ليوني ﺳپی ناروغۍ امينوګلوبولين ) (HRIGګران دي او لږه پيمانه پيدا کيږي .د اﺳپو
) (Equineمنشأ ليوني ﺳپي ناروغۍ امينوګلوبولين ) (ERIGپه ډيرو ھيوادونو کې موندل کيږي او د  HRIGپه
پرتله ډير ارزانه دي.

-

خياطې بايد ﺳﺳتې وي او د ازادې وينې بھيدنې او دريناژ ﺳره مداخله ونه کړي .دا معلومه شوې چې د چيچل
شوي ټپونو ثانوي ګڼډل د ښکال ښې پايلې درلودلي دي.

 ٣پوښتنه :د ليوني سپي سره د معروض کيدو څخه وروسته وقايې ) (PEPاسطتبابات څه دي؟
د ليوني ﺳپي په اړه د نړيوال روغتيايي ﺳازمان ماھرينو ) (٢٠١٣د معروض کيدو د کټګوريو په اﺳاس د ليوني ﺳپي ناروغي ويشلې
ده او په الندې جدول ١-کې يې د  PEPلپاره ﺳپارښتنې کړې دي.
 ١جدول :د معروض کيدو کټګورۍ او د ليوني ﺳپي ﺳره د معروض کيدو وروﺳته وقايې اﺳطتبابات

١

د معروض کيدو

په ليوني سپي ناروغۍ باندې اخته يا مشکوک

د معروض کيدو څخه وروسته سپارښتنه

کټګوري

کورني يا وحشي حيوان سره د معروض کيدو

شوې وقايه

کټګوري ،يا داسې يو حيوان چې د معاينې لپاره
نه وي موجود
١

د ﺣيواناتو لمس کول يا ورته غذا ورکول

ھيڅ ،که د پيښې د باور وړ تاريخچه موجوده
وي

د روغ پوﺳتکي څټل
په روغ پوﺳتکي باندې د اخته ﺣيوان يا انﺳاني پيښې د
د افرازاتو يا اطراﺣي موادو تماس
٢

د ښکاره پوﺳتکي خوړل ،کوچنۍ خراشيدګۍ ،د وينې

ﺳمدﺳتي واکﺳن تطبيق کړئ ،که د  ١٠ورځو

پرته خراشيدګي

مشاھدې په موده کې ﺣيوان روغ پاتې شي يا د
ليوني ﺳپي د ناروغۍ لپاره يې ازموينه چې يو د
باور وړ تشخيصيه البراتور بواﺳطه د مناﺳب
تخنيک پواﺳطه منفي شي درملنه ودروئ.

٣

د پوﺳتکي يو يا څوګوني چيچلdيا توږل ،د مات شوي

د ليوني ﺳپي واکﺳين ورته ﺳمدالﺳه تطبيق کړئ

پوﺳتکي څټل ،د مخاطي غشأ ککړتيا د لياړو ﺳره )

او د ليوني ﺳپي اميونوګلوبولين به ښه وي که د
معروض کيدو څخه وروﺳته وقايه د پيل څخه

لکه څټل(
د شوپرکونو ﺳره معروض کيدل

e

څومره ژر چې کيدای شي ورکړل شي .د ليوني
ﺳپي اميونوګلوبولين کيدای شي د لومړي ډوز
واکﺳين څخه  ٧ورځې وروﺳته تطبيق شي .که
چيرته د  ١٠ورځو مودې مشاھدې په ترڅ کې
ﺣيوان روغ پاتې شي يا د ليوني ﺳپي د ناروغۍ
لپاره يې ازموينه چې يو د باور ور تشخيصيه
البراتور پواﺳطه د مناﺳب تخنيک پواﺳطه منفي
شي درملنه ودروئ.

 ۴پوښتنه :څنګه کوالی شو چې مخکې د تطبيق څخه د ليوني سپي واکسين زيرمه کړو تر څو خونديتوب او
اغيزمنتيا يې تامين شي؟
د ليوني ﺳپي نوي واکﺳينونه وچ او کنګل وي ،چې اوږد عمر او ثبات ورپه برخه کوي .د واکﺳين وايل بايد د يخچال په  ٨-٢درجې
ﺳانتي ګريډ کې وﺳاتل شي Reconstituted .واکﺳين بايد څومره چې ژر کيدای شي اﺳتعمال شي ځکه چې دا يو ډوز واکﺳين دی.
که د داخل جلدي ليوني ﺳپي واکﺳينيشن لپاره اﺳتعماليږي ،نو reconstitutedواکﺳين بايد په  ۶ﺳاعتونو کې اﺳتعمال شي او په ٨-٢
درجې ﺳانتی ګريډ کې وﺳاتل شي.

 ۵پوښته :ايا د ليوني سپي ناروغۍ واکسين او امينوګلوبولين اميندوارو او ھغو ښځو ته چې شيدې ورکوي
ورکوالی شو؟
ھو .د ليوني ﺳپي ټول نوي واکﺳينونه غير فعال ،خوندي او اغيزمن دي او کيدای شي اميدوارو يا شيدې ورکوونکو ښځو ته ورکړل
شي .دا د اميدوارۍ په ترڅ کې په جنين باندې او په کوچنې باندې د شيدو ورکولو په وخت کې اغيز نه لري .د ليوني ﺳپي واکﺳين د
پالﺳنتا د مانعې څخه په ښځو کې نه تيريږي او د ﺳيزاريان ﺳيکشن له الرې روغ کوچنيان زيږيدلي دي.

 ۶پوښتنه :د ليوني سپي د ناروغۍ په انډيميکو ھيوادونو کې د ليوني سپي ناروغۍ کوم واکسين څخه ګټه
اخيستل کيږي؟
د منشي له مخې د ليوني ﺳپي ناروغۍ اﺳتعماليدونکي واکﺳين په الندې ډول ويشل کيږي:
•

د انﺳاجو د کلچر منشأ

•

ايمبريونايډيډ ھګيو منشأ

د ليوني ﺳپي نوي واکﺳينونه په ﺳوداګريز ډول د انﺳاني ډيپلويډ ﺣجرې د واکﺳين ) ،(HDCVد ليوني ﺳپي خالص ويرو ﺣجرې
واکﺳين ) ،(PVRVخالص  chick-embryoﺣجرې واکﺳين ) (PCECVاو خالص  duck embryoواکﺳين ) (PDEVموندل کيږي.
نړيوال روغتيايي ﺳازمان ھيوادونه ھڅوي چې د ليوني ﺳپي کم لګښته داخل جلدي مھالويش ته وده ورکړي -کوم چې خوندي او
اغيزمن دي -تر څو د ليوني ﺳپي ناروغۍ نوي واکﺳينونو الس رﺳی ،موجوديت اود اخيﺳتو وړتيا ښه شي.

 ٧پوښتنه :د ليوني سپي ناروغيو د نويو يا عصري واکسينو څخه د ګټې اخيستني مقايسوي ښيګڼې څه دي؟
د ليوني ﺳپي نوي واکﺳين د ګټي اخيﺳتنې لپاره ډير ځواکمن او خوندي دي چې د نﺳبتآ اوږدې مودې لپاره معافيت رامنځ ته کوي-
چې ليوني ﺳپي د ناروغۍ د انتان د اوږدې مودې تفريخ دورې په نظر کې نيولو ﺳره مھم دي.
•

دا واکﺳينونه په وچ کنګل شوي شکل پيدا کيږي نو ځکه اوږد عمر لري او ډير ثابت پاتې کيږي.

•

واکﺳينونه په وايلونو کې چې يو يوځل اﺳتعماليدونکي ﺳيرنج ھم ورﺳره وي توليديږي چې داخل عضلي ګټې اخيﺳتنې لپاره
ورﺳره رقيق کوونکي ھم وي.

•

دا کيدای شي د لوړ خطر ډلې خلکو ته ورکړل شي لکه کوچنيان او د څارويو ﺳاتونکو ته يعنې د مخکې د معروض کيدو
څخه واکﺳينيشن په ډول.

•

دا کيدای شي چې د څارويو د چيچلو څخه وروﺳته ھم ورکړل شي او د معروض کيدو څخه وروﺳته وقايې په نامه ياديږي

•

يو شخص ته کيدای شي ھم مخکې له معروض کيدو څخه او ھم وروﺳته له معروض کيدو څخه د ليوني ﺳپي ضد واکﺳين
ورکړل شي .دا د ﺣافظوی ﺣجراتو د تﺣريک پواﺳطه د اضافي خونديتوب المل کيږي او کله چې اضافي ډوز واکﺳين
ورکړل شي نو د معافيت د چټک ځواب ويلو المل کيږي.

 ٨پوښتنه :ھغه واکسينونه چې د نړيوال روغتيايي سازمان لخوا يې سپارښتنه شوې ده کوم دي؟
د نړيوال روغتيايي ﺳازمان لخوا مخکې واجد شرايط شوي واکﺳينو لﺳت تأمينوي کوم چې په نړيوال مارکيټ کې پيدا کيږي،
يواځٻنۍ انديښته ھغه واکﺳين دي چې د عضلې الرې تطبيق کيږي.
نړيوال روغتيايي ﺳازمان يو بل لﺳت ھم لري چې خوندي او اغيزمن ثابت شوي دي او نړيوال روغتيايي ﺳازمان د داخل جلدي رژيم
ﺳره ﺳم په داخل جلدي ډول تری ګټه اخيﺳتل کيږي.
نړيوال روغتيايي ﺳازمان د درمل جوړولو کمپنۍ ھڅوي چې د نړيوال روغتيايي ﺳازمان د مخ شرطونو د طرزالعملونو ﺳره الړ شي
تر څو د توليد ښې عمليې او کيفيت ښه والی تضمين کړي.

 ٩پوښتنه :د ليوني سپي د ناروغۍ د وقايې لپاره د واکسينيشن معياري مھالويش څه دی؟

نوي واکﺳينونه د مخکې معروض کيدو او وروﺳته له معروض کيدو د وقايې لپاره اﺳتعماليږي او د واکﺳينشن مھالويش په ورته ډول
ټاکل کيږي.
مخکې له معروض کيدو څخه وقايه
داخل عضلي تطبيق :يو ډوز په داخل عضلي ډول په  ٢١ ،٧ ،٠يا  ٢٨ورځ کې تطبيق کيږي.
داخل جلدي تطبيق ٠،١ :ملي ليتره داخل جلدي زرق په  ٧ ،٠او  ٢١يا  ٢٨ورځ ورکول کيږي .د ﺳپما د زياتولو لپاره د داخل جلدي
مخکې له معروض کيدو وقايې په صورت کې بايد کافي افراد شامل وي تر ځو ټول خالص شوي وايلونه په  ۶ﺳاعتونو کې خالص
شي.
درې ډوزه/درې کتنې
داخل عضلي يا داخل جلدي يو يو ډوز په  ٢١ ،٧ ،٠يا  ٢٨ورځ.
د  ٠ورځ د لومړني واکﺳين ورځ ده ،اړينه نه ده چې د چيچلو ورځ وي.
وروسته د معروض کيدو څخه وقايه )(PEP
د دې موخې لپاره د واکﺳينيشن درې مھالويشونه دي:
د داخل عضلي رژيم پنځه ډوزه د څلورو ډوزو په وړاندې )”(“Essen Regimen
په  ١۴ ،٧ ،٣ ،٠او  ٢٨ورځ باندې يو يو ډوز داخل عضلي ډول تطبيق کيږي .زرق بايد د الس په پورتنۍ برخه کې وشي ) Deltoid
 (regionيا په کوچنيانو کې د ورانه په قدامې وﺣشي عضله کې ترﺳره شي .واکﺳين بايد ھيڅکله د کوناټي په عضله يا کوناټې په
برخه کې تطبيق نشي چيرته يې چې د جذب په اړه وړاندوينه نشي کيدای.
د وروﺳته له معرض کيدو څخه وقايې لپاره په ډوز کې کموالی ) د څلورو عضلي ډوزونو رژيم( د امريکې د متﺣده اياالتو په اتالنتا
کې د ناورغيو د کنترول او مخنيوي مرکز ) (CDCلخوا توصيه کيږي .دا د ھغې څيړنې پر بنﺳټ دي چې ښودلي يې دي څلور ډوزه
واکﺳين د ليوني ﺳپي د اميونوګلوبولين ﺳره يوځای د معافيت کافي اندازه رامنځ ته کړې ده ،او پنځم ډوز کومه په زړه پورې پايله نه
ده درلودلې(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5902a1.htm ) .
بشپړ  Essenرژيم )پنځه ډوزه /چې  RIGورﺳره يا ورﺳره نه وي( داخل عضلي يو ډوز په ھر  ٠ورځ ٣ ،ورځ ٧ ،ورځ ١۴،
ورځ او  ٢٨ورځ
داخل عضلي يو ډوز په ھره  ٠ورځ ،په  ٣ورځ ،په  ٧ورځ او  ١۴ورځ.
د  Essenلنډ ډوز رژيم )څلورکتنې/څلور ډوزه د  RIGﺳره يا بې له (RIG
داخلی عضلي يو ډوز په  ٠ورځ ٣ ،ورځ ٧ ،ورځ او  ١۴ورځ.

د ليوني ﺳپي  PEPبايد ھغو کﺳانو ته چې د معافيتي ﺳيﺳتم انﺣطاط لري داخل عضلي  ۵ډوزه تطبيق شي.
لومړي ډوز ) ٠ورځ( بايد د معروض کيدو څخه وروﺳته څومره ژر چې کيدای شي تطبيق شي.
 ٠ورځ د لومړي واکﺳنيشن په معنی ده او اړينه نه ده چې د چيچلو لومړۍ ورځ دې وي.
داخل عضلي د څو محلونو مختصر رژيم ) زاګريب رژيم( ،څلور ډوزونه/درې کتنې ) (١-١-٢رژيم
يو ډوز واکﺳين د چپ الس په پورتنۍ برخه کې ) deltoidناﺣيه( او يو ډوز د ښي الس په ورته ناﺣيه په  ٠ورځ باندې او بيا په ٧
او  ٢١ورځ د الس په پورتنۍ برخه کې په تعقيبي ډول تطبيق کيږي .دا مھالويش دوه کلينيکي کتنې او يو ډوز واکﺳين ﺳپما کوي.
د څو برخو داخل جلدي واکسينيشن مھالويش .د تايلنډ د سره صليب ) (TRCنوی رژيم /د دوه برخو داخل جلدي مھالويش )-٢-٢-٢
(٢-٠
يو ډوز )  ٠،١ملي ليتر( په دواړو الﺳونو کې )  deltoidلپاﺳه( په  ٠ورځ ٣ ،ورځ ٧ ،ورځ او  ٢٨ورځ په دوه مﺣلونو کې ورکول
کيږي.
معياري مھالويش په ټاکلو روغتيايي تﺳھيالتو کې د روزل شويو روغتيايي ماھرينو او د طبي افيﺳر د څارنې الندې د ﺳپارښتنې وړ
دی.

 ١٠پوښتنه :اياد لنډې مودې داخل جلدي ) PEP(IDرژيم شته؟
داﺳې کلينيکي ازموينې راونې دي چې د  PEPموده لنډه کړي تر څو ناورغ ته يې تعقيب د واکﺳينيش د ټولې دورې په ترڅ کې د منلو
وړ وي .د څلورو ځايونو يوې اونۍ  PEPرژيم ) (۴-۴-۴وړانديز شوی تر څو د تايلينډ د ﺳره صليب رژيم معاوضه کړي ،چيرته
چې په څلورو مﺣلونو کې د داخل جلدي زرق ډول په  ٣ ،٠او  ٧ورځ ورکول کيږي .معافيت زيږوونکي )(Immunogenicity
څيړنې يې ھيله بښونکې دي .نړيوال روغتيايي ﺳازمان د يوې ښې طرح شوې څيړنې له الرې د دې رژيم د ال زياتې څيړنې
ﺳپارښتنه کړې ده.

 ١١پوښتنه :ھغه مھم ټکي کوم دي چې د ليوني سپي د ناروغۍ د نويو/عصري واکسينونو د تطبيق په وخت کې
بايد په پام کې ونيول شي؟
د ليوني ﺳپي د ناروغۍ ټول واکﺳينونه د يو ډوزه وايلونو په ډول د داخل عضلي ګټې اخيﺳتنې لپاره موندل کيږي او بايد د deltoid
په ناﺣيه کې ورکړل شي ) د اوږې ﺳره نږدې د الس په پورتنۍ برخه کې( ،يا په کوچينو ماشومانو کې د ورانه په قدامي وﺣشي
برخې په عضله کې ) د ورانه پورتنې برخه( .د نورو زرقياتو په ډول بايد د ليوني ﺳپي واکﺳين د کوناټي په ناﺣيه کې ورنه کړل شي
ځکه د شﺣمي انﺳاجو د شتون له امله يې جذب کم وي.
•

داخل عضلي او داخل جلدي ډوزونه د ټول عمر لرونکو ډلو لپاره يو ډول دی.

•

دا مطلوبه ده چې د ليوني ﺳپي ناروغۍ ټول ورته ډول عصري واکﺳينونو څخه د واکﺳينيشن د بشپړې دورې لپاره ګټه
واخيﺳتل شي ،لکه  PCECV ،HDCV, PVRVيا .PDEV

•

د ليوني ﺳپي ټول واکﺳينونه کيدای شي چې د داخل عضلي رژيم په ډول وکارول شي ،مګر يواځې  PVRVاو  PCECVيې
د داخل جلدي ګټې اخيﺳتنې لپاره دي.

•

د داخل جلدي رژيمونو په وړاندې جواب په ھغه ډله خلکو کې چې د مالريا د وقايې لپاره کلوروکين اخلي د قناعت وړ نه
دي نو په داﺳې پيښو کې بايد د داخل عضلي رژيم څخه ګټه واخيﺳتل شي.

 ١٢پوښتنه :ايا د داخل جلدي واکسينشن لپاره بايد د واکسين ځانګړي قوت ) (Potencyپه پام کې ونيسو؟
نه .د مختلفو کارخانو لخوا په مختلفو ﺣجمونو داخل عضلي ډوزونو جوړولو کې انديښنه شته .د نړيوالو روغتيايي ﺳازمان ﺳپارښتنه
شوی اصغری قوت ) IU ٢،۵ (Potencyپه ھر داخل عضلي ډوز کې ده او د نړيوال روغتيايي ﺳازمان د ليوني ﺳپي داخل جلدي
ﺳپارښتنه شوې ھر تطبيق کيدونکي ډوز واکﺳين ﺣجم  ٠،١ملي ليتره دی.

 ١٣پوښتنه :د ليوني سپي د ناروغۍ داخل جلدي واکسين کله چې ډوز ډير کوچنی وي څه ډول کار کوي؟ ايا دا
په بشپړ ډول د ليونی سپي د ناروغۍ د معروض کيدو څخه محافظت کوي.
دا د څو مﺣلونو )د الس په پورتنۍ برخه ،د ورانه بھرنۍ برخه ،د اوږې لپاﺳه ،د ټټبر پورتنۍ ﺳاﺣه او د ګيډې الندينۍ ربع کې( د
واکﺳنيشن يو تخنيک دی کوم چې د کوچني ډوز ﺳره د معافيت يو چټک او دلوړ خونديتوب ځواب رامنځ ته کوي .په لومړنيو وختونو
کې داخل جلدي اته-مﺣلونو او څلور مﺣلونو تلقيح تر ﺳره کيده خو کلينيکي او اميونولوژيکو څيړنو په څرګند ډول روښانه کړې ده
چې د دوه-مﺣلونو تلقيح کافي ده او ګټه اخيﺳتنه يې آﺳانه او لګښت يې کم دی .ھغه معافيت چې د داخل جلدي ليوني ﺳپي ناروغۍ
واکﺳين پر مټ رامنځ ته کيږي د داخل عضلي رژيم ﺳره ورته دی .د ليوني ﺳپي ناروغۍ واکﺳين د پوﺳتکي د  dermisپه برخه کې
تلقيح کيږي کوم چې د لوړ معافيتي ﺳيﺳتم د ځواب په رامنځ ته کولو کې مرﺳته کوي .داﺳې څرګنده شوې چې په پوﺳتکې کې د
انتيجن شته ﺣجرات د ھغو ﺣجراتو په پرتله چې په عضله کې وي ډير اغيزمن دي.

 ١۴پوښتنه :د ليوني سپي د ناروغۍ امينوګلوبولين ) (RIGڅه شی دی او څه ډول کارول کيږي؟
 RIGيو بيولوژيکي مﺣصول دی چې د چټکو او چمتو انټي باډيګانو د رامنځ ته کولو لپاره ترې ګټه اخيﺳتل کيږي تر ھغې چې د
ناروغ خپل معافيتي ﺳيﺳتم د معافيت په وړاندې ځواب وايي RIG.کيدای شي چې انﺳاني يا ﺣيواني منشأ ولري.
•

د اﺳپ د ليوني ﺳپي ناروغۍ امينوګلوبولين )(ERIG

•

انﺳاني د ليوني ﺳپي ناروغۍ امينوګلوبولين )(HRIG

د ډوز مﺣاﺳبې په الندې ډول مﺣاﺳبه کيږي:
•

 ۴٠ -ERIGنړيوال واﺣده/په ھر کيلو ګرام وزن د بدن چې اعظمي اندازه يې  ٣٠٠٠واﺣده ده

•

 ٢٠ -HRIGنړيوال واﺣده /په ھر کيلو ګرام وزن د بدن چې اعظمي اندازه يې  ١۵٠٠واﺣده ده.

د دريمې ګټګورۍ چيچنو ته بايد د پيښې څخه ﺳمدﺳتي وروﺳته  RIGورکړل شي RIG .بايد د ټپ په ټوله شاوخوا کې زرق شي .په
ټپ کې د رزق نه وروﺳته که  RIGپاتې شي نو ھغه دې د ورانه په قدامي وﺣشي برخه يا  deltoidپه ناﺣيه کې داخل عضلي
ورکړل شي .د ليوني ﺳپي ناروغۍ واکﺳين بايد بيا په ھماغه ورځ تطبيق شي خو په يو متفاوت مﺣل کې ) ښی الس د واکﺳين لپاره
او چپ الس د ﺳيروم لپاره او يا برعکس(.
•

د نړۍ په کچه د  RIGsتوليد کم دی ،مګر نوې ټکنالوجي د دې وړتيا لري چې د ليوني ﺳپي ناروغۍ پر ضد
 monoclonalانټي باډۍ ) (MAbsتوليد کړي او ښايي د نړۍ په کچه د RIGsپه توليد کې زياتوالی رامنځ ته کړي.

 ١۵پوښتنه :ايا د  ERIGد استعمال په صورت کې د پوستکي د حساسيت ازموينې ترسره کول اړين دي؟
اکثريت  ERIGچې په اوس وخت کې توليديږي په ﺳتره پيمانه خالص دي او د جانبي اغيزو وقوع يې د کتنې وړ پيمانه باندې راښکته
کړې ده .د  ERIGد تطبيق څخه مخکې د پوﺳتکې د ټﺳټ په اړه علمي داليل نشته ځکه چې د پوﺳتکي ټﺳټ د عکس العمل وړاندوينه
نه کوي او که د پوﺳتکي د ټﺳټ پايله ھر څه وي بايد بيا ھم ورکړل شي.
معالج ډاکتر بايد د انافيلکﺳيز د اھتماماتو لپاره چمتو وي کوم چې د ندرت ﺳره ﺳره ھم ښايي د تطبيق په ھر پړاو کې رامنځ ته شي.
خو بيا ھم د  ERIGځينې توليدوونکي د پوﺳتکې د ټﺳټ د ترﺳره کولو ﺳپارښتنه کوي .دا بايد په پام کې ونيول شي چې د پوﺳتکي
منفي ټﺳټ دا ډاډ نشي ورکوالی چې انافيلکﺳيس ښايې رامنځ ته نشي.

 ١۶پوښتنه :د  RIGsدتطبيق په وخت کې بايد کومې پاملرنې په پام کې ونيول شي؟
د ھر ډول جانبي عوارضو د اھتماماتو لپاره بايد ټول بيړني درمل او تﺳھيالت موجود وي.
•

د  RIGsوايلونه چې کله د يخچال څخه راخيﺳتل کيږي بايد ناروغ ته د تطبيق څخه مخکې د يو څو دقيقو لپاره پريښودل
شي ) تر څو د خونې/بدن د تودوخې ﺳره برابر شي(.

•

ښه به دا وي چې  RIGد ليوني ﺳپي ناروغۍ د واکﺳينيشن څخه مخکې تطبيق شي .خو ھيڅکله بايد د واکﺳينيشن د پيل څخه
تر  ٧ورځو زيات وروﺳته تطبيق نشي ځکه چې د بدن د خپلو انټي باډيو توليد به د انﺣطاط ﺳره مخامخ کړي.

•

 RIGبايد د واکﺳين په ﺳيرنج او واکﺳين په مﺣل کې تطبيق نشي.

•

کله چې  RIGپه چيچل شويو ټپونو کې رزق کيږي بايد پاملرنه وشي چې د وينې په رګونو او عصبي ريښو کې زرق نشي.
د  RIGد زرق په وخت کې بايد اناتوميک موقعيتونه تل په پام کې ونيول شي.

•

کله چې د ګوتو په څوکو کې زرق ترﺳره کوئ نو پاملرنه بايد وشي چې د  compartmentﺳنډروم څخه مخنيوی وشي

•

په کوچنيو ماشومانو کې چې څو ځايه چيچل شوي وي او د ټولو ټپونو شاوخوا يې زرق کولو لپاره پيمانه کمه وي ،نو

*

 RIGبايد د معقم نارمل ﺳالين ﺳره رقيق شي تر څو يې ﺣجم دوه يا درې چنده زيات شي.
•

د  ERIGد تطبيق څخه وروﺳته بايد ناروغ مخکې لدې چې کور ته واﺳتول شي لږترلږه يو ﺳاعت لپاره د کتنې الندې
ونيول شي.

•

ناروغ ته بايد په تشه ګيډه  RIGورنه کړل شي.

•

اميدواري د ليوني ﺳپي ناروغۍ ضد واکﺳين لپاره مضاد اﺳتطباب نه ده.

 ١٧پوښتنه :ايا اړينه ده ھغه ناروغ ته چې د ليوني سپي ناروغۍ ضد واکسينيشن يې اخيستی وي د انټي باډي
تسټ ترسره شي؟
دا په روټين ډول باندې په ھغه صورت کې چې د ليوني ﺳپي ناروغۍ انﺳاني واکﺳين په مناﺳب ډول زيرمه شوي وي او يو ﺳالم
شخص ته د منظور شوي مھالويش ﺳره ﺳم ورکړل شي اړينه نه ده .دا يواځې په ځانګړو طبي ﺣاالتو کې توصيه کيږي ،لکه د
معافيتي انﺣطاط ناروغان ،ياد ځنډني واکﺳينيشن په صورت کې او يا د ليوني ﺳپي د ناروغۍ د وايرس ﺳره د څو ځله معروض کيدو
په صورت کې ترﺳره کيدای شي .دا ناروغان د ټپونو ځانګړې پاملرنې او په ټپونو کې د امينوګلوبولين زرق ته په پوره پاملرنې ﺳره
اړتيا لري.

 ١٨پوښتنه :ايا د ليوني سپي ناروغۍ واکسينيشن کوم جانبي عوارض لري؟
د زرق په مﺣل کې ښايي خفيف اعراض لکه درد ،ﺳوروالی ،تخريش يا پړﺳوب رامنځ ته شي .عمومي اعراض لکه ﺳردرد ،تبه او
والګي ته ورته ناروغي ھم ښايي په ځينو ناروغانو کې مشاھده شي.

دا ټول جانبي عوارض لنډمھاله او خپله مﺣدود کيدونکي دي او په نادر ډول ﺳره درملو ته اړتيا لري .ټولو ناروغانو ته بايد د جانبي
عوارضو په اړه وويل شي ،مګر دوی ته بايد وويل شي چې واکﺳينيشن  -ﺳره له دې چې که موضوعی يا ﺳيﺳتميک جانبي عوارض
ھم ورﺳره وي اړين دی.

 ١٩پوښتنه :ايا د ليوني سپي ناروغۍ د واکسينيشن په موده کې کوم مضاد استطباب يا غذايي محدوديت شته؟
د معافيت د انﺣطاط ټول درمل لکه ﺳټيرويډز ،کلوروکين ) د مالريا ضد درمل( او د ﺳرطان ضد درمل د واکﺳينيشن په موده کې
مضاد اﺳتطباب دی .که چيرته دې درملو ته توقف نشو ورکوالی او ناروغ د معافيتي انﺣطاط په ﺣالت کې ھم وي نو داخل عضلي
رژيم بايد د چيچل شوي ټپ په مﺣل کې د  RIGد زرق ﺳره تعقيب شي .که ممکنه وي نو په داﺳې ناروغانو کې د انټي باډي ټايټريشن
څارنې ﺳپارښتنه کيږي.
د واکﺳينيشن په موده کې غذايي مﺣدوديت نشته.

 ٢٠پوښتنه :که د  PEPلپاره يو ډوز واکسين استعمال شوی وي او اخري دوه ډوزونو لپاره پيدا نشي .ايا دا
ممکنه ده چې د ليوني سپي ناروغۍ د واکسين د تطبيق الره بدله شي ) داخل جلدي يا داخل عضلي(؟
که د  PEPبشپړول د ورته ډول عصري واکﺳين ﺳره ممکن نه وي ،نو کيدای شي چې بدل شي .دا کړنه بايد يوه اﺳتثنأ وي.
د واکﺳينونو د امينوجنيﺳيټي او د  PEPواکﺳينيشن په موده کې د داخل عضلي څخه داخل جلدي الرې د بدلون په اړه کومه څيړنه نه
ده شوې.

 ٢١پوښتنه :ايا د  PEPڅخه وروسته د ناکامۍ امکان شته؟
د ليوني ﺳپي ناروغۍ انﺳاني پيښو د ځينو پيښو راپور د  PEPﺳره ﺳره ھم ورکړل شوی دی .دا مختلف الملونه لري چې د غفلت او
انفرادي روغتيايي وضعيت پورې تړلي دي .ډيري پيښې د ځنډني واکﺳينيشن ،په  ٣کټګورۍ معروض کيدو کې د ليوني ﺳپي
ناروغۍ د امينوګلوبولين څخه ګټه نه اخيﺳتنه يا د واکﺳينيشن نابشپړې دورې له امله راپور ورکړل شوی دی .ځينې پيښې د معافيت د
انﺣطاط پورې تړلي دي لکه  ،HIV/AIDSﺳيروزس ،يا د کلوروکين ،ﺳټيرايډز يا د ﺳرطان ضد درملو اﺳتعمال .ځينې ناڅرګندې
ناکامۍ په ھغو پيښو کې چې ھر څه په څرګند ډول ﺳم ترﺳره شوي ھم وو راپور ورکړل شوی دی.

 ٢٢پوښتنه :که يو پخوانی واکسين شوی شخص د يو اخته سپي پواسطه بيا وچيچل شي ،نو د بيا معروض کيدو
واکسينيشن مھالويش يې څه ډول دی؟
که يو شخص د ليوني ﺳپي ناروغۍ په وړاندې مخکې له معروض کيدو يا وروﺳته د معروض کيدو په موخه په داخل عضلی يا
داخل جلدي له الرې د يو عصري واکﺳين پواﺳطه واکﺳين شوی وی ،نو يواځې دوه ډوزه واکﺳين په  ٠او  ٣ورځ ورکول کيږي) .
خو که مخکې د عصبي انﺳاجو د واکﺳين ﺳره واکﺳين شوی وي نو د بشپړ واکﺳينيشن ﺳپارښتنه کيږي(.

ھغه اشخاص چې مخکې د ليوني ﺳپي د ناروغۍ په وړاندې واکﺳين شوي وي دوه څرګندې پرتليزې ښيګڼې لري.
•

دا اړتيا نشته چې ﺣتي په  ٣کټګورۍ کې ھم ورته  RIGتطبيق شي.

مخکې واکﺳينيشن د ال زيات خونديتوب المل کيږي داﺳې چې د ﺣافظې ﺣجرې د اضافي ډوز واکﺳين په تطبيق ﺳره د چټک معافيتي
ځواب ويلو المل کيږي .دا دليل دی چې والدين ھڅول کيږي چې د ليوني ﺳپي ناروغۍ په وړاندې خپل کوچنيان واکﺳين کړي ،ځکه
دوی د ﺳپي لخوا چيچلو او  ٣کټګورۍ معروض کيدو لپاره زيان منونکي دي.
تمت بالخير

