PASHTO

د سویدني واکسین پروګرام
د ټولو ماشومانو له پاره عمومي برخه

په سویډن کي ټوله ماشومان د نهو خطرناکو ناروغیو پر ضد د ماشوم -او ښوونځیو دصحي مر کز له الري د واکسین حق لري.
بعضو ماشومانو ته د هیپاتیت ب  ،توبرکولوز ،ذکام او دپزي او غوږو/سینوزیت د ناروغیو پر ضد د واکسین بلنه هم ورکول
کیږي (د معلوماتو له پاره ځانته پاڼه وګوری)
سن/
عمر

ټولګی/
صنف

د ماشوم صحي پالنه
په ښوونځی کي صحي پالنه

د ناروغیو پر ضد د واکسین نوم

 ۳میاشتنی

دیفتري ،تیتانوس ،توره
غاړه ،فلج  ،هیب  ،سینوزیت
واکسین

 ۱دوره

 ۵میاشتنی

دیفتري  ،تیتانوس ،توره
غاړه ،فلج  ،هیب د پزي او
غوږ/سینوزېت واکسین

 ۲دوره

 ۱۲میاشتنی

دیفتري ،تیتانوس ،توره
غاړه ،فلج  ،هیب  ،د پزي او
غوږو/سینوزیت واکسین

 ۳دوره

 ۱۸میاشتنی

شری/سرخکان ،غونډاوربزی
 ،مخملک(دري)

۶ -۵
کاله

دیفتري ،تیتانوس  ،توره
غاړه  ،فلج

 ۱دوره
 ۴دوره

۸–۶
کاله

۲–۱

شری/سرخکان ،غونډاوربزی
 ،مخملک(دري)

-۱۴-۱۶
کاله

 ۸ـ۹

دیفتري ،تیتانوس  ،توره  ۵دوره
غاړه

واکسین یعني څـــه ؟

واکسین کول دا معنی لري چی و بدن ته د ساري ناروغۍ
یوه اندازه کوم چي ناروغی منځته راوړي یوه کمزوره مقدار
پیچکاری کوي  .دا دومره اندازه نه ده چي څوک ناروغه
کړي مګر دا کفایت کوي چي د بدن وقایه ډېره کړي  .که څوک
د ساري ناروغۍ سره مخامخ شی د بدن دفاعی توان فعاله
کیږي او دا ساری ناروغي دمخه له دې چي څوک ناروغه
کړي له منځه وړي  .دا واکسین د پېچکاري له الری نه بدن
ته ورکول کیږی.
د واکسین ګټه دا ده چی بدن د ساري ناروغیو په مقابل
کي وقایه کوي .د واکسین د ور کولو تاوان د پېچکاری
لګولو نه او د جانبي عوارضو نه وېره .
هیڅ طبي دواوي د جانبی عوارضو نه خالی نه دي
د اجتماعي خدمتونو اداره د واکسین د ورکولو زیانونه د
ناروغۍ تر زیانونه لږ بولي .
د واکسین کول جبري نه دي ،تاسو والدین خپله دمشومانو
د واکسین کولو پرېکړه کوی چی ورته غواړی یا نه .
ستاسو دماشومانو د واکسین د ورکولو وختونو ته مو باید
پام وي ،باید د ماشوم دپالني د مرکز د کارت له الري او یا په
بل ډول سره تر نظر الندي ولری .

واکسین کومي وقایې ور کوی؟

هغه ماشومان چي تر  ۲۰۰۱پوري زېږېدلي وي د ۵ـ ۶کلنۍ نه بېل تقسیم
اوقات لري .

واکسین کول کومه ګرنتي نه ده چي ماشومان د ناروغۍ نه
بیخی ساتي  .هغه ماشومان چی واکسین یې نه وقایه کوي بیا

سن /
عمر

ټولګی/
صنف

۵ـ۶
کلن
 ۱۰کلن

د ماشوم فلج

 ۴دوره

۴

دیفتري،
تیتانوس  ،توره
غاړه

 ۴دوره

۶

شری/سرخکان،
غونډاوربزی ،
مخملک(دري)

 ۲دوره
 ۱۲کلن

د ناروغیو پر ضد د واکسین
نوم

۲
دوره

هم تر ډیري اندازې ساتل کیږي  ،په سویډن کي نیږدې ټوله
ماشومان واکسین کیږي  .د یوې احتمالی ناروغۍ مخنیوی ډېر
ژر کیږي که نیږدې ټوله ماشومان مخ کي وقایه شوي وي .
د  ۳او  ۵میاشتنۍ واکسین کول د دیفتري ،تیتانوس ،توره
غاړي ،فلج  ،هیب ناروغي  ،د پزي او غوږو ناروغۍ پر ضد
ټوله یو ځای ابتدأیی وقایه ماشوم ته ورکوي .
د  ۱۲میاشتنۍ د واکسین کولو یوه نوې دوره د اولي وقایې
تاثیر ور ډېروي .
د واکسین یوه بله نوې دوره د فلج ،دیفتري ،تیتانوس
او توري غاړي یو څه وخت وروسته راځي  ،مګر د هیب
ناروغي  ،دپزي او غوږو ناروغۍ و واکسین ته اړتیا نه شته.
یوه دوره ګډه د واکسین شری/سرخکان ،غونډاوربزی ،
مخملک(دري) د ناروغیوپرضد ښه وقایه ورکوي  .یوه بله
دوره د ددې واکسینو وروسته په ښوونځي کي ورکول
کیږی ،دا ددې له پاره چي که داول واکسین په واسطه څوک
نه وي وقایه شوی او یا هم د اولي دورې د واکسینو دوام
ور تقویه کړي

په دې پروګرام کي کومي ناروغۍ شاملی دي ؟

دیفتري یوه ډېره ساري او خطرناکه د ستوني ناروغي ده
چی د ماشومانو د سابندۍ/خپه کېدو سبب ګرځي .د دیفتري
بکتریاوی یو ډول زهر ایله کوي چی دا زړه  ،پښتورګي او
عصبی سیسټم زخمي کوي ،چي کېدای شی د ماشوم د مرګ
سبب وګرځي.

تیتانوس ناروغي د بکتریا په واسطه چي خاورو کي شته د
زخم د التهاب /خرابېدو سبب ګرځي .دا بکتریا یو ډول زهر
تولیدوي د غړو د شخۍ او د تنفس دغړو د فلج سبب کیږي
چي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي  .دا ناروغي ساري نه ده
او یو ته بل ته سرایت نه کوي. .
توره غاړه یوه ډېره سخته ساري د تنفس دغړو ناروغي ده
 ،د ډېر سخت ټوخلو علت ګرځي چی په میاشتو دوام کوي او
کېدای شي د سینه بغل سبب وګرځي .دا
نا روغي د شیدوخوړنکو ماشومانو له پاره خطر ناکه او کېدای
شي د مرګ سبب یې و ګرځي.
د ماشوم فلج یوه مکروبي ناروغي ده چی د ناپاکو او چټلو
اوبو له الري نقلیږي  .یو وخت ددې ناروغۍ نه ډېر مړه
 ،فلج او د ټوله ژوند له پاره
نا روغه کېدله حتی په سویډن کي .دا ناروغي اوس یوازي
د اسیا او افریقا په څو هیوادو کي پاته ده .
هیب یو بکتریا ده چي د ډېرو خطرناکو او ژر مکروبي
ناروغیو سبب ګرځي خوصوصآ د هغو ماشومانو له پاره چي
عمر یې تر پنځو کالو کښته وي .د عصبي سیسټم نیول او د
وینو زهري کېدلو سره په صورت کی د مرګ خطریې په
سلو کی د  ۵نه تر  ۱۰پوري دی او هغه څوک که ژوندی پاته
شي دایمی ناروغي لکه کوڼتوب او د غړو د شخیو په حمله به
اخته وي .
د ستوني او دپزي ناروغي/سینوزیت د یوه مکروب نه پیدا
کیږي چي د پزي او د غوږو /سینوزیت د ناروغۍ سبب
ګرځي مګر یو وخت د ډېرو خطرناکو او وژونکو ناروغیو
لکه د وینو زهري کېدل او د عصبي سیسټم د خرابیدل هم
منځ ته راوړي  .داورېدو او د مغزو د ناروغیوسبب هم
ګرځي  .دا واکسین ددې ناروغۍ د  ۷ډولو چي په وړو
ماشومانو کي عادي دي  .مخنیوی کوي  ،چي دا تقریبآ  ۷۰په
 ۱۰۰کی وقایه کوي .
شری یو ډېر ساري ناارامه کوونکې ویروسي ناروغي ده
 ،لوړه تبه ،ټوخی او دانې ورسره وي  .د مغزو  ،غوږو د
تنفسي غړو د ناروغیو سبب ګرځي  .ددې ناروغۍ له پاره
کومه تداوي نه شته او د هغو ماشومانو له پاره د مرګ
خطر شته چي واکسین یې نه وي کړی .
غونډ اوربزی یو ویرسي ساري ناروغي ده چي دالړوغدې
او مرکزی عصبي سیسټم تر تأثیر الندي نیسي .یو عادي
ناروغي یې دعصبي سیسټم ناروغي ده چی کېدای شي د
اورېدو قوه کمزوره اویا د کوڼتوب سبب وګرځي  .هغه
هلکان چي د بلوغ دورې ته رسېدلي وي او په دې ناروغۍ
اخته شي د کلفرو په ناروغۍ اخته کیږی چي ډېر لږ وخت د
بې اوالدۍ په ستونزي مبتال کیږي .
مخملک /سرې دانې یو بې خطره وېروسی د ماشومانو او
غټانو ناروغي ده مګر که یوه حمله داره ښځه په دې ناروغۍ
اخته شي په نس کي یې د ماشوم له پاره د زړه  ،مغز  ،لیدلو او
اورېدلو د خطرناکو زخمونو خطر شته .

کوم واکسینونه په دې پروګرام کي شته ؟

• پر ضد د دیفتري ،تیتانوس  ،توره غاړه ،فلج  ،د هیب
ناروۍ له څو ګډ/دوله واکسینونه .

• د شري واکسین  ،غونډاوربزی  ،سرې دانې د ګدو ر کول
کیږي .
• د پزي او غوږو د ناروغۍ واکسین ځانته ورکول کیږي.
ګډ واکسینونه عیني تاثیر لکه ځانګړي واکسینونه او په دې
کی هیڅ توپیر نه شته  .د ماشوم دپالني د مرکز او د
ښوونځی د پالنی د څانګی نه معلومات واخلی چی دوی کوم
واکسینونونه هلته استعالوي .

واکسینونه کومي ستونزي منځ ته راولي ؟

ډیرو ماشومانو ته ډیري لږ او یا هیڅ ستونزی نه پېښوی
 .احتمالي ستونزی په نورمال ډول سره په څو ورځو کي
له منځه ځي .که شکمن واست او یا ماشوم جوړ نه وي د د
ماشوم دپالني د مرکز  ،د ښوونځی د پالنی د څانګی او یا
روغتون سره ا ړیکي ونیسی .
دیفتري ،تیتانوس ،توره غاړه ،فلج  ،هیب  ،د ستوني او دپزي
ناروغي/سینوزیت پر ضد واکسین
عادي (لږ تر لږه یو په ۱۰۰لیدل کیږي) سور کېدلو پړسوب
،درد دپېچکاري په ځای کي ،لږ تبه ،اسهال ،استفراق/قی
غیرعادي یا هیڅ (د شیدو وړونکی ماشوم):څو ساعته پرله پسې
ژړا ،دوامداره تر  ۳۹درجې لوړه تبه ،ډېر پړسوب  ،دتبی نه د
غړو شخي ،کهالي  ،رنګ زیړ ،لړمی کیدل/دانی
غیري عادي یا ډېر لږ(واړه ماشومان):
تبه تر  ۳۹درجې پوري ،پړسوب  ،لړمي/دانی  ،حساسیت
شری/سرخکان ،غونډاوربزی  ،مخملک(دري) واکسین
عادي (یو په  ۱۰۰د واکسین شویو سره لیدل کیږي) :سورکېدل
 ،پړسوب او درد په هغه ځای کی چي پیچکاري شوې وي .د
اصلي ناروغی یو کمزوره عکس العمل  .عادي یې تبه  ،زخم
 ۱-۲اوونۍ پوري تر واکسین نه وروسته  .د ماشوم نه
ناروغي نه اخیستل کیږي دا ستونزه په څو ورځو کی له
منځه ځي  .د واکسین تر دوهمي دورې وروسته دغه عملیه
ډېره نه تکرار کیږي .
غیری عادي یا یو وخت  :لږ د بندو درد  ،د تبي سره د غړو
شخي  ،د حساسیت عکس العمل

د پام وړ و بل هیواد ته د سفر په وخت کي:

و بل هیواد ته سفر په وخت کي کېدای شي یو څو واکسینونه
وختی ولګول شي او یا نورو ته اړتیا پیدا شي  .د ماشوم د پالني
د مرکز او یا د واکسین کولو څانګی سره مشوره وکړی .

غواړی نور وپوهېږی ؟

اول د ماشوم د صحي پالني د مرکز او یا د ښوونځی د صحي څانګي
سره اړیکي ونیسی که مو ماشوم ښوونځی پیل کړې وي ..
د پام وړ /مهم
د واکسین کولو نه مخکي -ووایاست که ستاسو ماشوم
حساسیت لري او یا یې غیري نورمال عکس العمل د مخکني
واکسین په مقابل ښودلی وي.
د واکسین کولو نه وروسته – د ماشوم د پالني د مرکز او یا
د ښوونځی د صحي څانګي سره تماس و نیسی که ماشوم په
نیږدې ورځو کی کوم غیري نورمال عکس العمل وښیی .
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