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تر ټولو پخوانۍ پيژندل شوې ناروغي ده. E ھم د ھغه ناروغ لپاره چې د ليوني سپې د ناروغۍ  هد ليوني سپې ناروغۍ په نړي کې يو

د ليونې سپي د واکسينو ( د عصبي انساجو واکسين چې د ګيډې لپاسه به  له امله نشته. د تاريخې ويرې ولري درملنه نښانی نښې او 

   دی. تطبيق کيدل)  د زرقياتو په اړه چې پخوا به ورکول کيدل د عامو خلکو تر منځ ابھام موجود و

پر بنسټ ځوابونه ھڅه ده تر څو د ناروغۍ په اړه عامه پوښتنو ته منل شوې او د شواھدو  هنوموړې ډيرې پوښتل کيدونکې پوښتنې يو

چمتو شي. سره له دې چې ھڅه شوې ټول ممکنه حاEت پکې شامل شي، خو لوستونکې ته سپارښتنه کيږي چې دا ډيرې پوښتل 

د انتاني  ورت کې چې شک يې نه وي رفع شوي شاملې او جامع نه وي او دوی ښايي اړتيا ولري په ھغه صکيدونکې پوښتنې ښايي 

  له ماھر سره س^ مشوره وکړي. ناروغيو/ليوني سپي ناروغۍ

دا ډيرې پوښتل کيدونکې پوښتنې په دوه برخو کې وړاندې کيږي. لومړۍ برخه يې د عامو خلکو لپاره معلومات چمتو کوي. دوھمه 

وکړي وړاندې کوونکو ته په دې اړه چې د باالقوه ناروغو حيواناتو له امله رامنڅ ته شوو ټپونو سره څه  خدماتو برخه يی روغتيايي

  .اروغۍ ضد واکسين په تطبيق باندې تمرکز کوياو د ليوني سپې ن

  لومړۍ برخه: د عامو خلکو لپاره

  پوښتنه: د ليوني سپي ناروغي څه شی ده؟ ١

  

يواناتو څخه انسانانو ته ليږدول کيږي، او Eمل يې يو وايرس دی. د ليوني سپي د ناروغي داسې يوه ناروغي ده چې د حدليوني سپې 

  په انسانانو کې د ليوني سپي د ناروغۍ تر ټولو عام ډول دی. عصبانی تخرشيت عصباني کيدل او فلج.  -ناروغۍ کلينيکي نښې دوه دي

  پوښتنه: د ليوني سپي ناروغي څه ډول ليږدول کيږي؟ ٢

  

اروغۍ وايرس د تې لرونکو په عصبي سيستم باندي بريد کوي. دا په لومړني ډول د ناروغو حيواناتو د لياړو پواسطه د ليوني سپي ن

يا د پوستکي د چاودونو او يا ھم د خولې او پزې د څټلو يا  (زخمونو)د ټپونو ليږدول کيږي. وتوږيکله چې کوم څوک وچيچي يا يې 

  تماس له Eرې  ناروغي ليږدوEی شي. .



  

ګيدړو، ليوانو، شغاEنو سلنه د ليوني سپي د ناروغۍ د رامنځ ته کولو Eمل دي، د پشوګانو، ميمون،  ٩۶په سھيل ختيځه اسيا کې سپي 

او نورو غوښه خوړونکو حيواناتو له Eرې ھم د ناروغۍ د ليږد راپورونه شته دی. د بيزوګانو او موږګانو پواسطه د ليوني سپي 

ناروغۍ اخته وي متھاجم او وحشي وي. په ناروغۍ اخته غواګاني  ي. اسپې او خره په ھغه صورت کې چې پهدنارغۍ پيښې نادرې 

اطه کار ې له خولې يې لياړې بھيږي له احتياو ميښې خلک نه خوري. مګر د معاينه کولو په وخت کې بايد د ھغو څارويو سره چ

د ناروغۍ، ھيموراژيکې سيپټيسيميا، يا اختناق سره مغالطه کوي  تبقد کله کله د څاروی خاوندان د ليوني سپي ناروغي  واخيستل شي.

  او ښايي ھڅه وکړي چې د Eس په واسطه ورته درمل تطبيق کړي چې د ليوني سپي د وايرس سره منتن کيږي. 

مصرف سره دې د ليوني سپي ناروغي رامنځ ته شي. ھغه افراد او د شواھدو پر بنسټ داسې راپورونه نشته چې ګويا د شيدو په 

برخې يې Eس په Eس کوي ھم ښايي په خطر کې اووسي، خو د  ېکارکوونکي چې منتن څاروي ح^لوي او ماغزه او نورې منتن

  پخې شوې غوښې د خوړلو له امله انساني پيښې نه دي رامنځ ته شوي. 

E ليږد په ھغه رې انسان څخه انسان ته د ليوني سپي د ناروغۍ انتقال نادر ولې شونی دی. داسې د قرنيې يا د غړي د پيوند له

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 

نا   د د ھغو ناروغانو څخه چې د ليوني سپي د انسف^يټيس يا غړو پيوندد د قرنيې يا نورو اخيستي وي ليدل شوی وی. نو له دې امله باي

  ناروغۍ له امله مړه شوي وي وا نه خيستل شي. شوی تشخيص 

  وړلو له امله رامنځ ته شوی ټپ تداوی کړو؟څه ډول بايد د ليوني سپي د خپوښتنه:  ٣

  

  که چيرته انسان د يو حيوان پواسطه وخوړل شي:



دقيقو پورې د صابون او پاکو اوبو سره پريمنځل شي. که صابون نه وي نو يواځې د اوبو سره  ١۵-١٠د ټپ بايد سمدEسه  •

 . د لومړنۍ مرستې تر ټولو اغيزمن ګام دیيې پريمينځئ. دا د ليونی سپې ناروغۍ په وړاندې 

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

 ژر کيدای شي ناروغ دې د E زياتې درملنې لپاره روغتيايي تسھيل ته واستول شي.  هچې څومر •

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

  

  ډډه وکړئ:

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

 د پانسمان يا بنداژ پواسطه د ټپ پوښل •

  پوښتنه: د ليوني سپي ناروغي په انسان کې څه ډول پرمختګ کوي؟ ۵

  

حرکت  دينۍ برخې ( تحت جلدی انساجو) تهد انسان بدن ته تر داخليدو وروسته د ليونی سپي وايرس د انسان د پوستکي تر ټولو Eن

  کوي، يا ھم د عض^تو څخه و محيطي اعصابو ته حرکت کوي ( لکه ھغه اعصاب چې دماغ او شوکي نخاع څخه بھر موقعيت لري).

ملي متره ورځنۍ اټکليزه چټکتيا باندې حرکت کوي. منتن شخص ھغه  ٢۴- ١٢وايرس د اعصابو په امتداد شوکي نخاع او دماغ ته 

ي چې وايرس دماغ ته ورسيږي. د تفريخ دوره يې د يوڅو ورځو څخه تر څو مياشتو تر منځ وخت سلوکي او کلينکي نښې څرګندو

  کال دوام ھم وکړي. ١ده، او کيدای شي چې 

  پوښتنه: ھغه کوم فکتورونه دي چې د ليوني سپي ناروغۍ پرمختګ اغيزمن کوي؟ ۶

  

  له: ھغه فکتورونه چې ښايي د ليوني سپي ناروغۍ پرمختګ اغيزمن کړي عبارت دي

 ډول کيدلو د معروض  •

 د خوړلو شدت •

 د ليوني سپي د وايرسونو مقدار •

 د خوړونکي حيوان ډول •

 د قرباني شوي د معافيتي سيستم څرنګوالی •

په ډيرو عصبي ريښو لرونکو ناحيو کې دي لکه د سر او غاړې ټپونه او ھم ھغه ټپونه چې  - د خوړل شوي قسمت موقعيت •

 دوره لري چې Eمل يې عصبي انساجو ته د وايرسي تلقيح تقرب ده. ګوتې په عمومي ډول د تفريخ لنډه

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

  



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

  پوښتنه: په سپيو کې د ليوني سپي ناروغۍ څرګندوني کومې دي؟ ٨

  

  لکه؛ ناروغي د ھغه د نارمل سلوک د بدلون څخه پيژندل کيږي په ليوني سپي کې 

 ړلي له تحريکه خوب •

 مواد او نورغيرنارمل څيزونه خوړل لکه لرګي، نوکان، غايطه  •

 بې له کوم څرګند دليله منډې وھل •

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

 بيا ( د اوبو څخه ويره) نه وي.خو ھايډر فو - په زاويه کې د زګ لرونکي لياړو زياتوالید خولي  •

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

  لري: نښانی  د انسانانو د ليوني سپي ناروغي Eندې نښې او

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

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

 ھايډروفوبيا ( له اوبو څخه ويره) •

 د شورماشور، رڼا او ھوا په وړاندې عدم تحمل •

 د پيښيدو څخه ويره د مړينې •

 قھر، تخرشيت او خفګان •

 يا د فعاليت زياتوالی فرط فعاليت •

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

•  lاو يا له دې  ۶- ۵ورځې وي، خو په ھغه صورت کې چې جدي مراقبت يې ترسره شي ښايي  ٣-٢د ناروغۍ موده معمو

 ه موده دوام وکړي.ھم زيات

  ايا د ليوني سپي په ناروغۍ اخته ناروغ لپاره کومه ځانګړې درملنه شته؟پوښتنه:  ١٠

  

ځانګړې درملنه يې نشته. بې له دې چې ناورغ ارام وساتو، د فزيکي درد او  هچې د ليوني سپي ناروغي رامنځ ته شي کوم کله 

  شي کيدای.  ھيجاني تشوش څخه يې مخنيوی وکړو تر ډيره بل څه نه

پاملرنه وکړي تر څو د چيچلو، د مخاطي غشا د ترشحاتو او ټپونو له Eرې د انتقال څخه د فردي  همراقتب کوونکي بايد ډير •

 خونديتوب د وسايلو پر مټ مخنيوی وکړي.

او د منبھاتو څخه يې وساتئ ( لګه لوړ غږ، يخه ھوا)  په يوه آرامه خونه کې وساتئ ، د تتې رڼا څخه کار واخلئ ناروغ •

 کوم چې کوEی شي تشنجات او اخت^جات رامنځ ته کړي. 



ملي ګرامه کلورپرومازين سره يا که اړتيا وي داخل  ١٠٠-۵٠ملي ګرامه ډيازيپم د  ١٠ساعته کې د تسکين لپاره  ۶- ۴ھر  •

 ړي.وريدي مورفين کوEی شي  عضلي تشنج او تھيج کنترول ک

 د خولي له Eرې د خوړو ورکړه معموl ناممکنه ده. داخلي وريدي مايعات بايد ورکړل شي.  •

 

  پوښتنه: ايا د ليوني سپي ناروغۍ تل وژونکې ده؟ ١١

  

وژونکې ده چې د نړۍ په ھيڅ  ٪١٠٠د ليوني سپي ھغه ناروغي چې د ليوني سپي د ک^سيک وايروس له امله رامنځ ته کيږي نږدې 

  يې ھم ځانګړې درملنه نشته. ګوښه کې

پيښې ثبت شوي دي، کومو چې د نرسينګ جدي  ٧په نړۍ کې د ليوني سپي د ناروغۍ څخه د ژوندي پاتې شوو خلکو يواځې 

مراقبتونه تر Eسه کړي وو. نږدې ټولو يې وقايوي/مخکې له معروض کيدو څخه د ليوني سپي ناروغۍ واکسين اخيستي وو چې 

چيچلو له امله رامنځ ته شوې وه مخکې له ي وي. يواځې يوې پيښې چې د يو شوپرک د دورې ته بدلون ورکړ ھمدي ښايي د ناروغۍ

اخيستي خو ناروغ ژوندی پاتې شو. خو دا پيښه د ليوني سپي د ک^سيک وايرس له امله نه وه وومعروض کيدو څخه واکسين نه 

  رامنځ ته شوې. 

لپاره د خوړونکی سپي يا پيشو ساتل بې له دې چې درملنه ورته پيل ورځو  ١٠پوښتنه: ايا په ساده ډول د  ١٢
  شي توجيه لري؟

  

پيمانه شيوع لري، دا حتمي ده چې درملنه  هنه. په ھغو ھيوادونو کې چيرته چې د ليوني سپي ناروغي په سپو او پيشوګانو کې په  ستر

دې په ترڅ کې حيوان روغ پاتې شي نو بيا دې د معروض کيدو ورځو لپاره د مشاھدې Eندې ونيول شي. که د مشاھ ١٠يې پيل او د 



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. 

  روسته بايد د کومو شرايطو Xندې مونږ د ليوني سپي ضد واکسين واخلو؟پوښتنه: د چيچل کيدو څخه و ١٣

  

حيوان پواسطه چې په ناروغۍ اخته يا د ليوني سپي په ناروغۍ مشکوک وي وچيچل شئ نو د  رې تاسې د سپي، پيشو يا کوم بلکه چي

  معروض کيدو څخه وروسته وقايه جبري ده.

  شرايطو کې اړينه ده:د معروض کيدو څخه وروسته وقايه په Eندې 

 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 •

 مړ شوی وي .1

 د مشاھدې په دوران کې نادرکه شوی وي .2

 د غير معمول او غير منظم سلوک څرګنديدل .3

 Eبراتواريازموينې مثبتې وي د مشکوک يا اخته حيوان د دماغي موادو که .4



پوښتنه: که چيرې تاسې يو واکسين شوی سپي وچيچي نو ايا په دې صورت کې د ليوني سپي ناروغۍ ضد  ١۴
  واکسين اخيستل اړين دي؟

  

سينو اغيزمنتيا تاييد شوي وي نو اړتيا نشته. نه، که چيری سپي په سمه توګه واکسين شوی وي او د Eبراتواري شواھدو له مخې د واک

  ترسره شي. خه وروسته يوه مناسبه وقايه بې له دې بايد د معروض کيدو څ

م نو ايا اړتيا لرم چې وروسته د معروض کيدو څخه وقايه سطه وچيچل شپوښتنه: که زه د يو موږک په وا ١۵
  واخلم؟

  

د ځينو اسيايي ھيوادونو ورکړل شوی خو ډير په نادر ډول رامنځ ته کيږي. که د  د موږک له امله د ليوني سپي ناروغۍ پيښو راپور

کورنيو موږکانو پواسطه وچيچل شي نو د معروض کيدو څخه وروسته وقايې ته اړتيا نشته. خو که د يو وحشي موږک يا ژوې 

)Rodent کې د معروض کيدو څخه وروسته وقايه ) پواسطه وچيچل شي نو د انتاني ناروغيو د يو متخصص سره دې په س^ مشوره

 واخلي. 

  پوښتنه: په ھغه صورت کې چې د شوپرک پواسطه وچيچل شم څه بايد وشي؟ ١۶

  

د ليوني سپي ناروغۍ پيښې دې د شوپرک سره د معروض کيدو  د شواھدو پربنسټ دا سې معلومات نشته چېپه سھيل ختيځه آسيا کې 

  seropositivityد شوپرکانو په نفوسو کې د شوپرک د ليوني سپي د وايرس په وړاندې د  له امله رامنځ ته شوي وي. خو د تايلنډ

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 

  لوبو نه کولو سپارښتنه ھم کيږي. يو متخصص سره س^مشوره وکړئ. د مړو يا ناروغو شوپرکانو سره د

: ايا په ھغه صورت کې چې د منتن حيوان شيدې يا د شيدو محصوXت مصرف شي د معروض کيدو پوښتنه ١٧
  څخه وروسته وقايه اړينه ده؟

  

مصرف د  نه.  داسې Eبرتواري يا اپيډيميولوژيک شواھد نشته چې وښايي په ناروغۍ اخته حيواناتو د شيدو يا شيدو د محصوEتو

  ناروغۍ د انتقال Eمل کيږي. خو د دې سپارښتنه کيږي چې  په ناروغۍ اخته حيوان شيدو څخه دې ګټه وانه خيستل شي. 

  پوښتنه: ايا د يو منتن حيوان د غوښې مصرف د ليوني سپي د ناروغۍ د انتقال Xمل کيږي؟ ١٨

  

ه د ليوني سپي د ناروغۍ د وقايې ايجاب کوي. پخه شوې غوښته د منتن حيوان د خامې غوښې خوراک د معروض کيدو څخه وروس

 د دې سپارښتنه نه کيږي چې د منتن حيوان غوښه دې وخوړل شي.  ;انتقال Eمل نه کيږي

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

  ته کړي؟

  



روغۍ يو ډوز واکسين په نړۍ کې ھيڅ چيرې ھم نه پيداکيږي تر څو د ژوند په اوږدو کې معافيت رامنځ ته کړي. نه. د ليوني سپي نا

  يو ډوز واکسين پيداکيږي، مګر يواځې کوEی شي د يو ټاکلي وخت لپاره معافيت رامنځ ته کړي. 

  ته شي؟پوښتنه: ايا دا شونې ده چې د واکسين پواسطه د ليوني سپي ناروغي رامنځ  ٢٠

  

ګټه اخيستل کيږي غيرفعال دی. د انسانی سپي ناروغۍ واکسين د کيفيت د  ی نه. د ليوني سپي ناروغۍ واکسين چې د انسانانو لپاره تر

موينو څخه تيريږي لکه قوت، مسموميت، خونديتوب او تعقيم. د ليوني سپي ناروغۍ واکسين ممکنه نه ده چې د زکنترول د يو لړ ا

  ته کيدو Eمل شي.  ناروغۍ د رامنځ

  پوښتنه: د ليوني سپي د ناروغۍ د مخنيوي او کنترول لپاره بايد څه وشي؟ ٢١

  

کورني سپي او پيشوګاني د  ي کارکوونکو د سپارښتنې سره سم مسؤليت وګڼل شي چې د وترنرانو او څارويو د روغتيا ييو بايد دا 

  ليوني سپي د ناروغۍ په وړاندې واکسين شي.

  

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

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

  پوښتنه: د کورنيو کوچنيو سپو لپاره د ليوني سپي د ناورغۍ د واکسين مھالويش څه دی؟ ٢٢

  

ي ګان معموl د باور وړ سپو پلورونکو  او ساتونکو څخه پيرودل کيږي چيرته چې ښځينه سپۍ د ليوني سپي کوچني سپي يا پاپ

مياشتو لپاره مورنۍ انټي باډي ګاني اخلي نو  ٣ناروغۍ په وړاندې واکسين کيږي. دا پاپي ګان د ليوني سپي ناروغۍ په وړاندې د 



په يو کلنۍ کې بيا واکسين شي. سپيو او پاپي ګانو ته مياشتنۍ کې، اوبيا  ٩ا په مياشتني عمر کې، بي ٣ځکه سپارښتنه کيږي چې په 

  بايد مخکې له واکسين څخه په منظم ډول د چينجيو ضد درمل ورکړل شي. 

 ٩مياشتو،  ٣پروتوکول سره سم ورکړل شي ( په  د که چيرته ساتل شوي سپي د کوڅو سپي وي، نو لومړی ډوز واکسين بايد  ورته

 ٣ په لومړيو مياشتنی عمر کې ھم ورکول کيدای شي. د عمر په ٢و، او بيا کلني ډوز). په متبادل ډول لومړی ډوز واکسين په مياشت

  مياشتو کې بايد د ډيرې پاملرني څخه کار واخيستل شي. 

او د يو ځايي وترنر که چيرته د کوڅو کاھل سپي ساتل کيږي نو بيا دې لومړی ډوز واکسين څومره چې ژر کيدای شي ورکړل شي، 

  سره دې س^مشوره وشي.

  برخه: د روغتيايي کارکوونکو لپاره ٢

  پوښتنه: د يو حيوان چيچل بايد څه ډول تداوي شي؟ ١

  

  که چيرته يو شخص د يو حيوان په واسطه و چيچل شي:

دقيقو لپاره پريمينځل شي. که صابون نه وي نو يواځې د اوبو سره يې پريمينځئ.  ١۵-١٠ټپ بايد د صابون او اوبو سره د  •

 دا د ليوني سپي ناروغۍ په وړاندې د لومړينو مرستو تر ټولو اغيزمنه Eر ده. 

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

) يا د تيتانوس ټوکسايډ واکسينيشن DPTد واکسينيشن وضعيت وارزوئ: د بيلګې په ډول ډيفتريا، توره ټوخلې، تيتانوس ( •

 . تيتانوس ټوکسايډ بايد د اړتيا په صورت کې ورکړل شي. که نه پخوا ورکړل شوی

 يه شي.مل ھم بايد د بکټريايي انتاناتو د مخنيوي په موخه توصد بکټريا ضد در •

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

  

  ډډه وکړئ:

 د پانسمان يا بنداژ پواسطه د ټپ پوښل. •

 ګنډل کوم چې د ليوني سپي د ناروغۍ وايرس تلقيح E زياتوي. •

 

) په ټپ کې زرق RIG(د ليوني سپی اميونوګلوبولين د غټو ټپونو د تړلو په صورت کې بايد د ګنډلو څخه مخکې  -

) ګران دي او لږه پيمانه پيدا کيږي. د اسپو HRIGسپی ناروغۍ امينوګلوبولين (ليوني شي. د انساني منشأ 

)Equine) منشأ ليوني سپي ناروغۍ امينوګلوبولين (ERIG په ډيرو ھيوادونو کې موندل کيږي او د (HRIG  په

 پرتله ډير ارزانه دي.

ازادې وينې بھيدنې او دريناژ سره مداخله ونه کړي.  دا معلومه شوې چې د چيچل خياطې بايد سستې وي او د  -

 شوي ټپونو ثانوي ګڼډل د ښک^ ښې پايلې درلودلي دي.



  بابات څه دي؟ت) اسطPEPپوښتنه: د ليوني سپي سره د معروض کيدو څخه وروسته وقايې ( ٣

  

ويشلې ) د معروض کيدو د کټګوريو په اساس د ليوني سپي ناروغي ٢٠١٣د ليوني سپي په اړه د نړيوال روغتيايي سازمان ماھرينو (

  لپاره سپارښتنې کړې دي. PEPکې يې د  ١-ده او په Eندې جدول

   ١باباتتجدول: د معروض کيدو کټګورۍ او د ليوني سپي سره د معروض کيدو وروسته وقايې اسط ١

د معروض کيدو 

  کټګوري

په ليوني سپي ناروغۍ باندې اخته يا مشکوک 

کورني يا وحشي حيوان سره د معروض کيدو 

کټګوري، يا داسې يو حيوان چې د معاينې لپاره 

  نه وي موجود

د معروض کيدو څخه وروسته سپارښتنه 

  شوې وقايه

  د حيواناتو لمس کول يا ورته غذا ورکول  ١

  د روغ پوستکي څټل

روغ پوستکي باندې د اخته حيوان يا انساني پيښې د په 

  د افرازاتو يا اطراحي موادو تماس

ھيڅ، که د پيښې د باور وړ تاريخچه موجوده 

  وي

خوړل، کوچنۍ خراشيدګۍ، د وينې  د ښکاره پوستکي  ٢

  پرته خراشيدګي

ورځو  ١٠واکسن تطبيق کړئ، که د سمدستي 

د مشاھدې په موده کې حيوان روغ پاتې شي يا 

موينه چې يو د ليوني سپي د ناروغۍ لپاره يې از

تشخيصيه Eبراتور بواسطه د مناسب   وړ باور

  تخنيک پواسطه منفي شي درملنه ودروئ.

ږل، د مات شوي يا توdد پوستکي يو يا څوګوني چيچل  ٣

اطي غشأ ککړتيا د لياړو سره ( پوستکي څټل، د مخ

  لکه څټل)

 eد شوپرکونو سره معروض کيدل
 

د ليوني سپي واکسين ورته سمدEسه تطبيق کړئ 

او د ليوني سپي اميونوګلوبولين به ښه وي که د 

معروض کيدو څخه وروسته وقايه د پيل څخه 

څومره ژر چې کيدای شي ورکړل شي. د ليوني 

د لومړي ډوز  سپي اميونوګلوبولين کيدای شي

ورځې وروسته تطبيق شي. که  ٧واکسين څخه 

ورځو مودې مشاھدې په ترڅ کې  ١٠چيرته د 

د ليوني سپي د ناروغۍ حيوان روغ پاتې شي يا 

يو د باور ور تشخيصيه  موينه چېلپاره يې از

واسطه د مناسب تخنيک پواسطه منفي Eبراتور پ

  شي درملنه ودروئ.

  



چې مخکې د تطبيق څخه د ليوني سپي واکسين زيرمه کړو تر څو خونديتوب او  پوښتنه: څنګه کوXی شو ۴
  اغيزمنتيا يې تامين شي؟

  

درجې  ٨-٢د ليوني سپي نوي واکسينونه وچ او کنګل وي، چې اوږد عمر او ثبات ورپه برخه کوي. د واکسين وايل بايد د يخچال په 

د څومره چې ژر کيدای شي استعمال شي ځکه چې دا يو ډوز واکسين دی. واکسين باي Reconstituted. کې  وساتل شي سانتي ګريډ

 ٨-٢ساعتونو کې استعمال شي او په  ۶واکسين بايد په reconstitutedکه د داخل جلدي ليوني سپي واکسينيشن لپاره استعماليږي، نو 

  درجې سانتی ګريډ کې وساتل شي.

رو او ھغو ښځو ته چې شيدې ورکوي اودنامينوګلوبولين اميغۍ واکسين او پوښته: ايا د ليوني سپي نارو ۵

  ورکوXی شو؟

  

ھو. د ليوني سپي ټول نوي واکسينونه غير فعال، خوندي او اغيزمن دي او کيدای شي اميدوارو يا شيدې ورکوونکو ښځو ته ورکړل 

د وخت کې اغيز نه لري. د ليوني سپي واکسين . دا د اميدوارۍ په ترڅ کې په جنين باندې او په کوچنې باندې د شيدو ورکولو په شي

  پ^سنتا د مانعې څخه په ښځو کې نه تيريږي او د سيزاريان سيکشن له Eرې روغ کوچنيان زيږيدلي دي.

د ليوني سپي ناروغۍ کوم واکسين څخه ګټه پوښتنه: د ليوني سپي د ناروغۍ په انډيميکو ھيوادونو کې  ۶
  اخيستل کيږي؟

  

  ليوني سپي ناروغۍ استعماليدونکي واکسين په Eندې ډول ويشل کيږي:د منشي له مخې د 

 د انساجو د کلچر منشأ •

 ايمبريونايډيډ ھګيو منشأ •

)، د ليوني سپي خالص ويرو حجرې HDCVد ليوني سپي نوي واکسينونه په سوداګريز ډول د انساني ډيپلويډ حجرې د واکسين (

  .موندل کيږي )PDEVواکسين ( duck embryo) او خالص PCECVسين (حجرې واک chick-embryo)، خالص PVRVواکسين (

کوم چې خوندي او  - نړيوال روغتيايي سازمان ھيوادونه ھڅوي چې د ليوني سپي کم لګښته داخل جلدي مھالويش ته وده ورکړي

  .د اخيستو وړتيا ښه شيEس رسی، موجوديت اود ليوني سپي ناروغۍ نوي واکسينونو تر څو  - اغيزمن دي

  د ګټې اخيستني مقايسوي ښيګڼې څه دي؟  پوښتنه: د ليوني سپي ناروغيو د نويو يا عصري واکسينو څخه ٧

  

 - خوندي دي چې د نسبتآ اوږدې مودې لپاره معافيت رامنځ ته کوي د ګټي اخيستنې لپاره ډير ځواکمن او د ليوني سپي نوي واکسين

  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. •



يوځل استعماليدونکي سيرنج ھم ورسره وي توليديږي چې داخل عضلي ګټې اخيستنې لپاره  په وايلونو کې چې يو کسينونهوا •

 ورسره رقيق کوونکي ھم وي. 

مخکې د معروض کيدو  يعنې د دا کيدای شي د لوړ خطر ډلې خلکو ته ورکړل شي لکه کوچنيان او د څارويو ساتونکو ته  •

 .په ډول څخه واکسينيشن

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

کيدای شي ھم  مخکې له معروض کيدو څخه  او ھم وروسته له معروض کيدو څخه د ليوني سپي ضد واکسين  ته يو شخص •

ې اضافي ډوز واکسين ورکړل شي. دا د حافظوی حجراتو د تحريک پواسطه د اضافي خونديتوب Eمل کيږي او کله چ

 ورکړل شي نو د معافيت د چټک ځواب ويلو Eمل کيږي.

  لخوا يې سپارښتنه شوې ده کوم دي؟  پوښتنه: ھغه واکسينونه چې د نړيوال روغتيايي سازمان ٨

  

کيږي، د نړيوال روغتيايي سازمان لخوا مخکې واجد شرايط شوي واکسينو لست تأمينوي کوم چې په نړيوال مارکيټ کې پيدا  

  ھغه واکسين دي چې د عضلې Eرې تطبيق کيږي. يواځٻنۍ انديښته 

نړيوال روغتيايي سازمان يو بل لست ھم لري چې خوندي او اغيزمن ثابت شوي دي او نړيوال روغتيايي سازمان د داخل جلدي رژيم 

  ګټه اخيستل کيږي. ی داخل جلدي ډول تر سره سم په

Eړ شي د طرزالعملونو سره نړيوال روغتيايي سازمان د درمل جوړولو کمپنۍ ھڅوي چې د نړيوال روغتيايي سازمان د مخ شرطونو 

  تضمين کړي. تر څو د توليد ښې عمليې او کيفيت ښه والی

  

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

  



ونه د مخکې معروض کيدو او وروسته له معروض کيدو د وقايې لپاره استعماليږي او د واکسينشن مھالويش په ورته ډول نوي واکسين

  ټاکل کيږي.

  مخکې له معروض کيدو څخه وقايه

  کې تطبيق کيږي. ورځ ٢٨ يا ٢١، ٧، ٠عضلي ډول په  يو ډوز په داخل داخل عضلي تطبيق:

د داخل جلدي  لپاره د سپما د زياتولو ورځ ورکول کيږي. ٢٨يا  ٢١او  ٧، ٠ملي ليتره داخل جلدي زرق په  ٠،١ داخل جلدي تطبيق:

ساعتونو کې خ^ص  ۶مخکې له معروض کيدو وقايې په صورت کې بايد کافي افراد شامل وي تر ځو ټول خ^ص شوي وايلونه په 

  شي.

  درې ډوزه/درې کتنې

  ورځ. ٢٨يا  ٢١، ٧، ٠يو ډوز په داخل عضلي يا داخل جلدي يو 

  ورځ د لومړني واکسين ورځ ده، اړينه نه ده چې د چيچلو ورځ وي. ٠د 

  )PEPوروسته د معروض کيدو څخه وقايه (

  د دې موخې لپاره د واکسينيشن درې مھالويشونه دي:

  )”Essen Regimen“( پنځه ډوزه د څلورو ډوزو په وړاندېد داخل عضلي رژيم  

 Deltoid( ق بايد د Eس په پورتنۍ برخه کې وشيزر باندې يو يو ډوز داخل عضلي ډول تطبيق کيږي. ورځ ٢٨او  ١۴ ،٧، ٣، ٠په 

region (  يا په کوچنيانو کې د ورانه په قدامې وحشي عضله کې ترسره شي. واکسين بايد ھيڅکله د کوناټي په عضله يا کوناټې په

  ه اړه وړاندوينه نشي کيدای.برخه کې تطبيق نشي چيرته يې  چې د جذب پ

کې د متحده اياEتو په ات^نتا يد وروسته له معرض کيدو څخه وقايې لپاره په ډوز کې کموالی ( د څلورو عضلي ډوزونو رژيم) د امر

دا د ھغې څيړنې پر بنسټ دي چې ښودلي يې دي څلور ډوزه ) لخوا توصيه کيږي. CDC( مرکز کې د ناورغيو د کنترول او مخنيوي

معافيت کافي اندازه رامنځ ته کړې ده، او پنځم ډوز کومه په زړه پورې پايله نه د واکسين د ليوني سپي د اميونوګلوبولين سره يوځای 

   ) tp://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5902a1.htmhtده درلودلې. ( 

 ١۴ورځ ، ٧ورځ،  ٣ورځ،  ٠وز په ھر ورسره يا ورسره نه وي) داخل عضلي يو ډ   RIG(پنځه ډوزه/ چې رژيم  Essenبشپړ 

  ورځ ٢٨ورځ او 

  ورځ. ١۴ورځ او  ٧ورځ، په  ٣ورځ، په  ٠داخل عضلي يو ډوز په ھره 

  )RIGسره يا بې له  RIG(څلورکتنې/څلور ډوزه د  ژيمر لنډ ډوز Essenد 

  ورځ. ١۴ورځ او  ٧ورځ،  ٣ورځ،  ٠داخلی عضلي يو ډوز په 



  ډوزه تطبيق شي. ۵داخل عضلي  د معافيتي سيستم انحطاط لري بايد ھغو کسانو ته چې PEPد ليوني سپي 

  شي تطبيق شي.ورځ) بايد د معروض کيدو څخه وروسته څومره ژر چې کيدای  ٠لومړي ډوز (

  ورځ د لومړي واکسنيشن په معنی ده او اړينه نه ده چې د چيچلو لومړۍ ورځ دې وي.  ٠

  ) رژيم١- ١-٢داخل عضلي د څو محلونو مختصر رژيم ( زاګريب رژيم)، څلور ډوزونه/درې کتنې (

 ٧په ورځ باندې او بيا  ٠ه ناحيه په ) او يو ډوز د ښي Eس په ورتناحيه deltoidيو ډوز واکسين د چپ Eس په پورتنۍ برخه کې (

  ورځ د Eس په پورتنۍ برخه کې په تعقيبي ډول تطبيق کيږي. دا مھالويش دوه کلينيکي کتنې او يو ډوز واکسين سپما کوي. ٢١او 

- ٢- ٢- ٢) نوی رژيم/ د دوه برخو داخل جلدي مھالويش (TRCد څو برخو داخل جلدي واکسينيشن مھالويش. د تايلنډ د سره صليب (

٢-٠(  

ورځ په دوه محلونو کې ورکول  ٢٨ورځ او  ٧ورځ،  ٣ورځ،  ٠لپاسه) په  deltoidملي ليتر) په دواړو Eسونو کې (  ٠،١يو ډوز ( 

  کيږي.

ارنې Eندې د سپارښتنې وړ تيايي ماھرينو او د طبي افيسر د څمعياري مھالويش په ټاکلو روغتيايي تسھي^تو کې د روزل شويو روغ

  دی.

  رژيم شته؟ ID( PEPاياد لنډې مودې داخل جلدي (پوښتنه:  ١٠

  

ناورغ ته يې تعقيب د واکسينيش د ټولې دورې په ترڅ کې د منلو موده لنډه کړي تر څو  PEPداسې کلينيکي ازموينې راونې دي چې د 

وړانديز شوی تر څو د تايلينډ د سره صليب رژيم معاوضه کړي، چيرته  )۴-۴- ۴رژيم ( PEPوړ وي.  د څلورو ځايونو يوې اونۍ 

) Immunogenicityورځ ورکول کيږي. معافيت زيږوونکي ( ٧او  ٣، ٠ق ډول په زرجلدي  چې په څلورو محلونو کې د داخل

د E زياتې څيړنې ښې طرح شوې څيړنې له Eرې د دې رژيم  ېڅيړنې يې ھيله بښونکې دي. نړيوال روغتيايي سازمان د يو

  سپارښتنه کړې ده. 

نويو/عصري واکسينونو د تطبيق په وخت کې ليوني سپي د ناروغۍ د پوښتنه: ھغه مھم ټکي کوم دي چې د  ١١
  بايد په پام کې ونيول شي؟

  

 deltoidاو بايد د د ليوني سپي د ناروغۍ ټول واکسينونه د يو ډوزه وايلونو په ډول د داخل عضلي ګټې اخيستنې لپاره موندل کيږي 

په ناحيه کې ورکړل شي ( د اوږې سره نږدې د Eس په پورتنۍ برخه کې)، يا په کوچينو ماشومانو کې د ورانه په قدامي وحشي 

رقياتو په ډول بايد د ليوني سپي واکسين د کوناټي په ناحيه کې ورنه کړل شي زبرخې په عضله کې ( د ورانه پورتنې برخه). د نورو 

  حمي انساجو د شتون له امله يې جذب کم وي. ځکه د ش

 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  •

 .PDEVيا  HDCV, PVRV ،PCECVواخيستل شي، لکه 

يې  PCECVاو   PVRVکيدای شي چې د داخل عضلي رژيم په ډول وکارول شي، مګر يواځې ليوني سپي ټول واکسينونه  د •

 د داخل جلدي ګټې اخيستنې لپاره دي. 

د داخل جلدي رژيمونو په وړاندې جواب په ھغه ډله خلکو کې چې د م^ريا د وقايې لپاره کلوروکين اخلي د قناعت وړ نه  •

 دي نو په داسې پيښو کې بايد د داخل عضلي رژيم څخه ګټه واخيستل شي. 

  کې ونيسو؟ ) په پامPotencyپوښتنه: ايا د داخل جلدي واکسينشن لپاره بايد د واکسين ځانګړي قوت ( ١٢

  

سازمان سپارښتنه نه. د مختلفو کارخانو لخوا په مختلفو حجمونو داخل عضلي ډوزونو جوړولو کې انديښنه شته. د نړيوالو روغتيايي 

په ھر داخل عضلي ډوز کې ده او د نړيوال روغتيايي سازمان د ليوني سپي داخل جلدي  ۵ IU،٢) Potencyشوی اصغری قوت (

  ملي ليتره دی.  ٠،١يق کيدونکي ډوز واکسين حجم سپارښتنه شوې ھر تطب

پوښتنه: د ليوني سپي د ناروغۍ داخل جلدي واکسين کله چې ډوز ډير کوچنی وي څه ډول کار کوي؟ ايا دا  ١٣
  په بشپړ ډول د ليونی سپي د ناروغۍ د معروض کيدو څخه محافظت کوي.

 

تنۍ ساحه او د ګيډې Eندينۍ ربع کې) د برخه، د اوږې لپاسه، د ټټبر پورۍ دا د څو محلونو (د Eس په پورتنۍ برخه، د ورانه بھرن

واکسنيشن يو تخنيک دی کوم چې د کوچني ډوز سره د معافيت يو چټک او دلوړ خونديتوب ځواب رامنځ ته کوي. په لومړنيو وختونو 

نولوژيکو څيړنو په څرګند ډول روښانه کړې ده محلونو او څلور محلونو تلقيح تر سره کيده خو کلينيکي او اميو-کې داخل جلدي اته

سانه او لګښت يې کم دی. ھغه معافيت چې  د داخل جلدي ليوني سپي ناروغۍ آمحلونو تلقيح کافي ده او ګټه اخيستنه يې - د دوه چې

په برخه کې  dermisواکسين پر مټ رامنځ ته کيږي د داخل عضلي رژيم سره ورته دی. د ليوني سپي ناروغۍ واکسين د پوستکي د 

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 

  ډير اغيزمن دي. حجراتو په پرتله چې په عضله کې ويانتيجن شته حجرات د ھغو 

  او څه ډول کارول کيږي؟) څه شی دی RIGپوښتنه: د ليوني سپي د ناروغۍ امينوګلوبولين ( ١۴

  

RIG انو د رامنځ ته کولو لپاره ترې ګټه اخيستل کيږي تر ھغې چې د دی چې د چټکو او چمتو انټي باډيګ يو بيولوژيکي محصول

  کيدای شي چې انساني يا حيواني منشأ ولري. RIGناروغ خپل معافيتي سيستم د معافيت په وړاندې ځواب وايي.

 )ERIGامينوګلوبولين ( اسپ د ليوني سپي ناروغۍد  •

 )HRIGانساني د ليوني سپي ناروغۍ امينوګلوبولين ( •

  محاسبې په Eندې ډول محاسبه کيږي: د ډوز

• ERIG - ۴واحده ده ٣٠٠٠نړيوال واحده/په ھر کيلو ګرام وزن د بدن چې اعظمي اندازه يې  ٠ 



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

. په بايد د ټپ په ټوله شاوخوا کې زرق شي RIGورکړل شي.  RIGد دريمې ګټګورۍ چيچنو ته بايد د پيښې څخه سمدستي وروسته 

په ناحيه کې  داخل عضلي  deltoidپاتې شي نو ھغه دې د ورانه په قدامي وحشي برخه يا  RIGټپ کې د رزق نه وروسته که 

ناروغۍ واکسين بايد بيا په ھماغه ورځ تطبيق شي خو په يو متفاوت محل کې ( ښی Eس د واکسين لپاره  ورکړل شي. د ليوني سپي

  او چپ Eس د سيروم لپاره او يا برعکس).

کم دی، مګر نوې ټکنالوجي د دې وړتيا لري چې د ليوني سپي ناروغۍ پر ضد  توليد RIGsد  نړۍ په کچه د  •

monoclonal ) انټي باډۍMAbsيد کړي او ښايي د نړۍ په کچه د ) تولRIGs .په توليد کې زياتوالی رامنځ ته کړي 

  ترسره کول اړين دي؟ ورت کې د پوستکي د حساسيت ازموينېد استعمال په ص ERIGايا د پوښتنه:  ١۵

  

يمانه باندې راښکته چې په اوس وخت کې توليديږي په ستره پيمانه خالص دي او د جانبي اغيزو وقوع يې د کتنې وړ پ ERIGاکثريت 

د تطبيق څخه مخکې د پوستکې د ټسټ په اړه علمي دEيل نشته ځکه چې د پوستکي ټسټ د عکس العمل وړاندوينه  ERIGکړې ده. د 

  نه کوي او که د پوستکي د ټسټ پايله ھر څه وي بايد بيا ھم ورکړل شي.

کې رامنځ ته شي.  سره ھم ښايي د تطبيق په ھر پړاو چې د ندرت سرهمعالج ډاکتر بايد د انافيلکسيز د اھتماماتو لپاره چمتو وي کوم 

ځينې توليدوونکي د پوستکې د ټسټ د ترسره کولو سپارښتنه کوي. دا بايد په پام کې ونيول شي چې د پوستکي  ERIGخو بيا ھم د 

  منفي ټسټ دا ډاډ نشي ورکوEی چې انافيلکسيس ښايې رامنځ ته نشي.

 



  دتطبيق په وخت کې بايد کومې پاملرنې په پام کې ونيول شي؟ RIGsپوښتنه: د  ١۶

  

  د ھر ډول جانبي عوارضو د اھتماماتو لپاره بايد ټول بيړني درمل او تسھي^ت موجود وي.

وايلونه چې کله د يخچال څخه راخيستل کيږي بايد ناروغ ته د تطبيق څخه مخکې د يو څو دقيقو لپاره پريښودل  RIGsد  •

 شي ( تر څو د خونې/بدن د تودوخې سره برابر شي).

د ليوني سپي ناروغۍ د واکسينيشن څخه مخکې تطبيق شي. خو ھيڅکله بايد د واکسينيشن د پيل څخه  RIGښه به دا وي چې  •

 نحطاط سره مخامخ کړي.اځکه چې د بدن د خپلو انټي باډيو توليد به د  ورځو زيات وروسته تطبيق نشي ٧ر ت

• RIG واکسين په محل کې تطبيق نشي.او  بايد د واکسين په سيرنج 

په چيچل شويو ټپونو کې رزق کيږي بايد پاملرنه وشي چې د وينې په رګونو او عصبي ريښو کې زرق نشي.  RIGکله چې  •

 د زرق په وخت کې بايد اناتوميک موقعيتونه تل په پام کې ونيول شي. RIGد 

 *سنډروم څخه مخنيوی وشي compartmentکله چې د ګوتو په څوکو کې زرق ترسره کوئ نو پاملرنه بايد وشي چې د  •

کولو لپاره پيمانه کمه وي، نو  وي او د ټولو ټپونو شاوخوا يې زرقشوي  نيو ماشومانو کې  چې څو ځايه چيچلپه کوچ •

RIG تر څو يې حجم دوه يا درې چنده زيات شي.نارمل س^ين سره رقيق شي  بايد د معقم 

د کتنې Eندې  ارهلږترلږه يو ساعت لپ بايد ناروغ مخکې لدې چې کور ته واستول شي د تطبيق څخه وروسته  ERIGد  •

 ونيول شي.

 



 کړل شي. ورنه RIGناروغ ته بايد په تشه ګيډه  •

 .واکسين لپاره مضاد استطباب نه دهاميدواري د ليوني سپي ناروغۍ ضد  •

پوښتنه: ايا اړينه ده ھغه ناروغ ته چې د ليوني سپي ناروغۍ ضد واکسينيشن يې اخيستی وي د انټي باډي  ١٧

  تسټ ترسره شي؟

  

ن په مناسب ډول زيرمه شوي وي او يو سالم دا په روټين ډول باندې په ھغه صورت کې چې د ليوني سپي ناروغۍ انساني واکسي

شخص ته د منظور شوي مھالويش سره سم ورکړل شي اړينه نه ده. دا يواځې په ځانګړو طبي حاEتو کې توصيه کيږي، لکه د 

يدو معافيتي انحطاط ناروغان، ياد ځنډني واکسينيشن په صورت کې او يا د ليوني سپي د ناروغۍ د وايرس سره د څو ځله معروض ک

ق ته په پوره پاملرنې سره و په ټپونو کې د امينوګلوبولين زرپه صورت کې ترسره کيدای شي. دا ناروغان د ټپونو ځانګړې پاملرنې ا

  اړتيا لري.

 

  پوښتنه: ايا د ليوني سپي ناروغۍ واکسينيشن کوم جانبي عوارض لري؟ ١٨

  

تخريش يا پړسوب رامنځ ته شي. عمومي اعراض لکه سردرد، تبه او د زرق په محل کې ښايي خفيف اعراض لکه درد، سوروالی، 

  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 

سره له دې چې که موضوعی يا سيستميک جانبي عوارض  - ويل شي، مګر دوی ته بايد وويل شي چې واکسينيشن عوارضو په اړه و

  .اړين دی ھم ورسره وي

  پوښتنه: ايا د ليوني سپي ناروغۍ د واکسينيشن په موده کې کوم مضاد استطباب يا غذايي محدوديت شته؟ ١٩

  

وکين ( د م^ريا ضد درمل) او د سرطان ضد درمل د واکسينيشن په موده کې لکه سټيرويډز، کلورد معافيت د انحطاط ټول درمل 

ي نو داخل عضلي مضاد استطباب دی. که چيرته دې درملو ته توقف نشو ورکوEی او ناروغ د معافيتي انحطاط په حالت کې ھم و

داسې ناروغانو کې د انټي باډي ټايټريشن ق سره تعقيب شي. که ممکنه وي نو په د زر RIGشوي ټپ په محل کې د  رژيم بايد د چيچل

  څارنې سپارښتنه کيږي.

  د واکسينيشن په موده کې غذايي محدوديت نشته.

لپاره يو ډوز واکسين استعمال شوی وي او اخري دوه ډوزونو لپاره پيدا نشي. ايا دا  PEPکه د پوښتنه:  ٢٠

  شي ( داخل جلدي يا داخل عضلي)؟ ممکنه ده چې د ليوني سپي ناروغۍ د واکسين د تطبيق Xره بدله

  

  سره ممکن نه وي، نو کيدای شي چې بدل شي. دا کړنه بايد يوه استثنأ وي. واکسين بشپړول د ورته ډول عصري PEPکه د 

 د داخل عضلي څخه داخل جلدي Eرې د بدلون په اړه کومه څيړنه نه واکسينيشن په موده کې   PEPد واکسينونو د امينوجنيسيټي او د 

  ده شوې.

  څخه وروسته د ناکامۍ امکان شته؟ PEPپوښتنه: ايا د  ٢١

  

. دا مختلف Eملونه لري چې د غفلت او سره سره ھم ورکړل شوی دی PEPد ليوني سپي ناروغۍ انساني پيښو د ځينو پيښو راپور د 

عروض کيدو کې د ليوني سپي کټګورۍ  م ٣انفرادي روغتيايي وضعيت پورې تړلي دي. ډيري پيښې د ځنډني واکسينيشن، په 

د امينوګلوبولين څخه ګټه نه اخيستنه يا د واکسينيشن نابشپړې دورې له امله راپور ورکړل شوی دی. ځينې پيښې د معافيت د  ناروغۍ 

، سيروزس، يا د کلوروکين، سټيرايډز يا د سرطان ضد درملو استعمال. ځينې ناڅرګندې HIV/AIDSانحطاط پورې تړلي دي لکه 

  کامۍ په ھغو پيښو کې چې ھر څه په څرګند ډول سم ترسره شوي ھم وو راپور ورکړل شوی دی.نا

پوښتنه: که يو پخوانی واکسين شوی شخص د يو اخته سپي پواسطه بيا وچيچل شي، نو د بيا معروض کيدو  ٢٢
  ډول دی؟ همھالويش يې څواکسينيشن 

  

که يو شخص د ليوني سپي ناروغۍ په وړاندې  مخکې له معروض کيدو يا وروسته د معروض کيدو په موخه په داخل عضلی يا 

ورځ ورکول کيږي. (  ٣او  ٠، نو يواځې دوه ډوزه واکسين په واکسين شوی ویعصري واکسين پواسطه  د يوداخل جلدي له Eرې 

  کسين شوی وي نو د بشپړ واکسينيشن سپارښتنه کيږي.)خو که مخکې د عصبي انساجو د واکسين سره وا



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

 تطبيق شي. RIGورته  کټګورۍ کې ھم  ٣دا اړتيا نشته چې حتي په  •

حافظې حجرې د اضافي ډوز واکسين په تطبيق سره د چټک معافيتي مخکې واکسينيشن د E زيات خونديتوب Eمل کيږي داسې چې د 

ځواب ويلو Eمل کيږي. دا دليل دی چې والدين ھڅول کيږي چې د ليوني سپي ناروغۍ په وړاندې خپل کوچنيان واکسين کړي، ځکه 

کټګورۍ معروض کيدو لپاره زيان منونکي دي. ٣دوی د سپي لخوا چيچلو او   

 تمت بالخير


