د  BCGواکسین ()Bacille Calmett-Guerin

مرسته کوی چه تاسو د  TBڅخه وساتی .دا د  TBیو نوع ضعیف
مصونیت
شوی مکروب دی چه د مریضی سبب نګرځی ،او د ډیر ٔ
ورکولو په واسطه ،ستاسو بدن دی ته آماده کوی چه د  TBمریضی
په مقابل کی مبارزه وکړی .اګرچه  BCGکوالی شی چه د  TBپه
مقابل کی مبارزه وکړی ،خو نشی کوالی چه ټول هغه کسان چه په
دی واکسین سره شویدی د  TBڅخه وساتی.
د  BCHپروګرام د تغیراتو نه وروسته په  2005کال کی،
 BCGنوره په لویه بریتانیا کی د متوسطی شاګردانو ته د
رواجنی په ښان نه ورکول ګیږی .دا د یوه هدفمند پروګرام سره
د ماشومانو ،کوچنیانو او ځوانانو چه ډیر د تبرکلوز ( )TBد
نیولو په معرض کی دی ورکول کیږی تبدیل شویدی.

څوک  BCGته ضرورت لری؟

توصیی دا دی:
د صحی څانګی
ٔ

 nټول هغه ماشومان چه د دولس کالو نه کم عمر لری او
په هغه سیمو کی چه د  TBمریضان ډیر پیدا کیږی ( د
مثال په ټوګه :په هر کال کی د  40مریضانو نه ډیر په
 100,000افرادو کی) زیږیدلی او یا یی ژوند کړی وی ،او
یا د هغو مور یا پالر او یا نیکه یا انا په یو مملکت کی چه
هلته د  TBمریضان ډیر وی زیږیدلی وی.
که چیری ستاسو ماشوم په دغه کتکوری کی راشی نو ستاسو
قابله یا صحی کتونکی به خپله د  BCGترتیب ورکړی .که
تاسو کوم ٔسوال لری باید چه د هغوی سره وږغږی.
 nهغه مشر ماشومان چه د  BCGواکسین ندیشوی د  TBد
خطراتو عامل لپاره کتل کیږی ،که چیری الزمه وی آزماینه
ً
معموال په هغه مملکت
او واکسین به شی .د خطراتو عامل
چه هلته د مریضانو شمیر ډیر دی او یا د هغوی مور ،پالر،
نیکه او یا انا چه په داسی یوه مملکت کی زیږدلی وی او یا
د همدغه ځای وی پوری اړه لری.
که چیری ستاسو ماشوم واکسین نوی شوی او دا احساس
کوی چه دی ډیر په خطر کی دی لطفاً د خپل صحی
کتونکی ،نرس یا (GPډاکتر) څخه غوښتنه وکړی چه د
مصونیت ترتیب کوونکی څخه د توصیی تپوس وکړی.
ٔ
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نور د خاصو ګروپونو افراد هم ښته چه کیدای شی چه ډیر د TB
د اخستلو په خطر کی وی.
 nهغه کسان چه په نږدی تماس د سږو تبرکلوز لرونکو سره وی.
که چیری تاسو په دی کتګوری کی وپیږندل شی ،نو تاسو
سره به محلی صحت عامی مرکز ارتباط ونیسی.
 nد کارکونکو ګروپ لکه هغه افراد چه په صحت عامه کی ،یا
د لویانو سره یا په لیلیو کی د بی کورانو او مهاجرانو لپاره کار
کوی او هم د البراتوار ،بندی خانی او بیطاریه کارکونکی.
که تاسو په هر یو د دی ګروپ کی یاست ،د  35کالو نه
کم عمر لری (تحقیقات څرګندوی چه  BCGپه هغو افرادو
باندی چه د  35کالو نه زیات عمر لری ډیر لږ تأثیر لری)
او پخوا واکسین شوی نیاست ،باید د کاری یا شخصی روغتیا
څانګی سره د  BCGپه باره کی تماس ونیسی.
 nهغه افراد چه د  16کالو نه کم عمر لری او غوړی چه د
درو میاشتو نه ډیر د محلی جمعیت سره په یو مملکت چه
هلته د  TBناروغانو شمیر ډیر دی ژوند وکړی.
که چیری تاسو په دی ګروپ کی راځی او پخواه هم واکسین
شوی نیاست ،ممکنه دی چه  BCGته ضرورت ولری ،خو
ډير لږ امکان لری چه دا واکسین د  NHSڅخه تر السه
کړی .باید چه په خصوصی ډول یی په الس راوړی .ډیر
الندی توضیعات راغلی دی.

مګر زه غواړم  ،BCGنو کوالی شم چه په الس یی راوړم؟
که چیری تاسو په نوموړی ګروپ کی شامل نیاست ،د BCG
واکسین تاسو ته نه توصیه کیږی او امکان نلری چه د NHS
څخه یی په الس راوړی.

 BCGد سفر لپاره

په عادی ډول  BCGد سفر د واکسینو په توګه نه توصیه کیږی.

هغه ماشومان چه د  16کالو نه کم عمر لری او غواړی چه د
درو میاشتو نه ډیر د محلی جمعیت سره په یو مملکت کی چه
هلته د  TBناروغانو شمیر ډیر دی ژوند وکړی او هغه کسان چه
پخواه د  BCGسره واکسین ندی شوی ،هغوی ته توصیه کیږی
چه د پوستکی یو آزمایښت وکړی چه وکتل شی چه  BCGته
ضرورت لری او که نه.
ً
معموال  BCGد سفر لپاره او د هغه آزماینه باید په خصوصی ډول
اجرا شی .بعضی مسافرتی کلینیکونه دغه خدامات وړاندی کوی خو
ډیری پیسی اخلی ،ښه دی چه د مخه هغوی ته تلیفون وشی او د
قیمت نه ځان آګاه کړی .د ( MASTAماستا) کلینیکونه په ټوله UK
کی موجود دی او بعضی یی،خو نه ټول یی ،د  BCGواکسینونه
کوی .تاسو کوالی شی چه ځان ته نږدی کلینیک د هغوی په ویب
سایت  www.masta.orgکی پیدا کړی.
که تاسو په لندن کی وسیږی ،دا کلینیکونه ( Medicentreمدی
سنتر) نومیږی چه د ریل په اکثره سټیشنونه کی موجود دی چه د
 BCGواکسین هم کوی .د هغوی ویب سایت نښه
 www.medicentre.co.ukاو تلیفون شماره یی
 0870 600 0870دی .که چیری تاسو ته مشکله دی چه دا
کلینیکونه چه دا خدمات کوی پیدا کړی د ډیرو معلوماتو لپاره د
 TB Alertسره په  0845 456 0995تماس ونیسی.

 TBڅشی ده؟

تبرکلوز( )TBیو باکتریایی ناروغتیا ده چه اکثره په سږو کی پیدا
کیږی خو کوالی شی چه د بدن په هرو برخو باندی تأثیر ولری.
ً
معموال تر شپږو
 TBد یوی دوری د دواو د خوړلو په واسطه چه
میاشتو پوری دوام کوی تداوی کیدونکی دی .یوازی د سږو او د
ستونی  TBد عفونت وړ دی ،خو اکثره ناروغان ورسته د دوو هفتو
د درستی دواو د خوړلو په واسطه به د عفونت څخه خالص شی.

څرنګه په  TBمبت ٔ
ال کیږی؟

کله چه د  TBیو ناروغ ټوخیږی یا پرنجی کوی ،مکروبونه د
کوچنیو ذراتو په ښان هوا ته خپره کیږی او کوالی شی چه نور
کسان یی تنفس کړی .هغه کسان چه د  TBد ناروغ سره یی
ډیر وخت تیر کړیوی ،زیات امکان لری چه په  TBمبت ٔ
ال شی
(په معمولی توګه مور او پالر او نور کسان چه په یو کور کی
ژوند کوی ،یا په احتمالی توګه ملګری او اندیواالن) .د دی امکان
ډیر کم دی چه یو څوک په سرویس یا ټرین غوندی ځایونو کی
په  TBمبت ٔ
ال شی ،ځکه چه د  TBد آغوښته شوو لپاره ضرورت
دی چه د  TBد ناروغ سره د ډیرو ساعاتو لپاره په تماس کی
ووسیږی TB .د توکولو او یا د شیانو د مشترک استعمالولو په
واسطه نه خپره کیږی.

په لوی بریتانیا کی ،د  TBپه مبت ٔ
ال کیدو ډیر هغه کسان په
خطر کی دی چه:
 nد اوږدی مودی لپاره د یو عفونی مریض سره په تماس کی
اوسیدلی وی؛
 nپه یوه ځای کی چه  TBتر اوسه پوری ډیره معموله دی
ژوند یی کړی وی.
مصونیت سیستم د  HIVیا نورو مریضیو په
 nد هغوی د ٔ
واسطه ضعیفی شوی وی.
 nد اجتماعی مسأیلو لکه بی کوری ،ډیر الکول چښل او د دوا
د بد استعمالولو په سبب یو مضمن او بد صحت لری.
نوی ځوانان او ډیر زاړه کسان هم په نسبت د نورو خلکو ډیر
امکان لری چه په  TBمبت ٔ
ال شی.
مبتال په مریضی د فعاله مریضی څخه ډیر توفیر لری؛ کیدای
شی چه خلک مبتال وی ولی ناروغ نوی (دا نا څرګنده TB
مصونیت سیستم
نومیږی) ،د دی په خاطر چه د ډیرو افرادو د ٔ
دا قدرت لری چه د باکتریا د فعال کیدلو مخنیوی وکړی .یوازی
فعاله  TBپه نورو کی د سرایتو وړ دی.
کله چه کوچنی وم د  BCGواکسین شوی نیم – باید اوس
واکسین وکړم چه  TBپه  UKکی د زیاتیدو په حال کی دی؟
مخکی د  2005کال نه چه د مکتبونو BCGپروګرام ختم شو،
مونږ اکثره تقریباً په  13کلنی کی د  BCGواکسین شویو .که
چیری واکسین شوی نیاست ( مونږ هم تقریباً  30%واکسین
شوی نوو) ،اوس د هغه کیدل هیڅ ګټه نلری .تصور کیږی چه
 BCGتقریباً تر  15کالو پوری مرسته کونکی دی او تحقیقات
دا څرګندوی چه که چیری څوک د دوهم ځل لپاره واکسین شی
او یا په هغوی باندی چه د  35کالو نه ډیر عمر ولری ډیرلږ اثر
کوی .د  TBد مبت ٔ
ال کیدلو خطر د اکثره افرادو لپاره ډیر کم دی،
او د  TBد مخنیوی ښه طریقه د هغو کسانو تداوی چه  TBلری
او د هغه خپرویدو ته خاتمه ورکول دی.
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د  BCGواکسین څرنګه اجرا کیږی؟

مصونیت
اول د پوستکی یوه آزماینه کیږی چه د تاسو د بدن د ٔ
سیستم عکس العمل د  TBمکروب په مقابل کی وکتل شی.
ً
معموال هغه ماشومان چه د شپږو کالو نه کم عمر ولری د
واکسین کولو نه مخکی آزماینی ته ضرورت نلری ،مګر په دی
دلیل چه د نږدی څخه د  TBمریض سره د تماس لرلو او یا د
دی په خاطر چه د درو میاشتو نه ډیر یی په یوه مملکت کی ژوند
کړی وی چه هلته د  TBمریضان ډیر وی .د پوستکی آزماینه
 Mantoux Testنومیږی او یوه کوچنی پیچکاری دی چه د
پوستکی الندی پیچکاری کیږی .دا امکان لری چه لږه چیچنه
ً
معموال د زیاتی مودی لپاره درد نلری .دوه رقمه
وکړی خو
نوری د وینی آزماینی او یو څو نوری راتلونکی آزماینی هم
موجودی دی چه امکان لری د هغوی نه استفاده وشی.
د دی لپاره چه د پوست عکس العمل وکتل شی څو ورځی
وروسته د پوستکی آزماینه څخه باید بیر ته کلینیک ته الړشی
 ،که د پوستکی آزماینه منفی نتیجه ولری امکان لری چه د
 BCGواکسین د درو هفتو لپاره در نه کړای شی .دا واکسسین
د پیچکاری په ښان د بازو تر پوستکی الندی لګیږی .په ابتدأ کی
یو کوچنی داغ پاتی کیږی چه باید د څلورو نه تر شپږو ساعتو
پوری له منځه الړشی.

د  BCGد پیچکاری نه وروسته څه پیښیږی؟

د پیچکاری سیمه د یو څو ورځو لپاره آزرده پاتی کیږی خو
معمو ٔ
ال په دی مرحله کی ډیر جزیات نه لیدل کیږی .تقریباً د دی
امکان نښته چه دا څوک مریض کړی یا د تبی سبب شی.
تقریباً د دوه هفتو څخه وروسته به په دا سیمه کی یو پړسوب
پیدا شی .دا ممکنه دی چه د یوه کوچنی داغ یا دانی په ښان
انکشاف او امکان لری چه سر هم وکړی .لطفاً هغه مه زبېښی!
هغه هوا ته خالص پریږدی ،ځکه چه دا کار د هغه په روغوالی
کی مرسته کوی .په پام کی ولری چه جوړ شوی زخمونه تری
ونشکوی .بعضی وخت شاید ضرورت وی چه د هغه څخه د
یوی وچکونکی تکه په واسطه ساتنه وکړی .تاسو کوالی شی چه
همیشه په ښان ځان ومینځی یا حمام او یا المبو ته الړشی خو د
دی داغ د وچولو په وخت کی پاملرنه وکړی .دا تقریبٔا اتو هفتو
پوری وخت نیسی چه د پیچکاری ځای ښه شی.

یو ګرد داغ به ستاسو په بازو کی پاتی شی .تقریباً شپږ میاشتو
پوری وخت نیسی چه د  BCGواکسین ستاسو بدن د  TBپه
مصون کړی.
مقابل کی ٔ
کله چه  BCGپیچکاری کیږی ،د درو میاشتی لپاره نباید چه
ً
معموال باید  BCGد
نوره واکسین په همدغه مټ کی ولګیږی.
نورو فعالو واکسینو سره په یوه وخت کی پیچکاری شی ( BCG
 ،چیچک ،ټنډغومبوزی MMR ،او سرخکان فعاله واکسینونه
دی) .په هر صورت ،که چیری دا وکسینونه په یو وخت کی ونه
کړل شی ،څلور ورځی وقفه د فعالو واکسینونو په منځ توصیه
کیږی.

مخکی له دی نه چه د پوستکی آزماینه یا د BCG
واکسین وکړی خپل ډاکتر یا نرس ته د الندی مواردو په
باره کی ووایاست
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

که مثبت  HIVګڼل شوی یاست
خطرناکی ناروغی
د پخوانی یا اوسنی  TBقصه
د  Steroidsاستعمالول
تیر شوی د  TBمثبتی آزماینی
درکړل شوی واکسینونه په آخری څلورو هفتو کی
پخوانی  BCGواکسین
حاملګی یا د شیدو ورکول
د بدن لوړ حرارت یا تبه
د مرغړیو تبه یا کوم رقم ویروسی عفونت
د پوستکی معمولی عفونت حالت

دا ډیره مهمه دی چه د تاسو د  BCGسوانح د طبی مرجع په
ټوګه د آینده لپاره وساتل شی.

د ناروغانو لپاره معلومات

موسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز
 TB Alertیوازنی خیریه ٔ
مریضی په باره کی آګاهی ورکوی ،او نارغانو ته د معلوماتو په ورکولو
سره د  NHSپه کارونو کی مرسته کوی .مونږ د هغو پروژو څخه چه
په پرمختلونکوهیوادو کی د مریضانو د مناسبی تداوی ډاډ ګیرنه ورکوی
طرفداری کوو .د تاسو د مرستو په واسطه مونږ کوالی شو چه په جهانی
توګه یو مثبت تأثیر د تبرکلوز په مریضی ولرو او د ډیرو خلکو ژوند ته
نجات ورکړو.

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
تلیفون01273 234030 :
د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفاً په د
 01273 234 770شماری تماس ونیسی (صرف د رسمیاتو په وخت کی).
د اعانی ورکولو او یا د داوطلب په توګه په  TB Alertکی د کار کولو لپاره په
 01273 234 784شماره تماس ونیسی(صرف د رسمیاتو په وخت کی).
یازمونږ په ویب ساسټ  www.tbalert.orgکی تماس ونیسی.

د تبرکلوز د مریضی ډیر معمولی نښی:
n
n
n
n
n

n
n

ټوخی ،چه ددرو هفتو نه ډیر دوام کوی ،د معمولی دوا په
واسطه نه جوړیږی او ورځ په ورځ ډیر بد یږی.
تبه (د بدن د حرارت لوړه درجه)
د ښپی له خوا دومره خوله کول چه د بړستنی روجایګانو ته
د تبدیلولو ضرورت پیدا شی.
بی دلیله ډنګر کیدل.
ستړیا(د انرږی کموالی او بی اندازی ستړیا)
د مرغړیو پړسیدل
ټوخیدل د وینی سره (دا حالت ډیر لږ پیدا کیږی او عاجلی
تداوی ته ضرورت لری)

دا ټولی نښی امکان لری چه د نورو ناروغتیاوو نښی هم وی ،خو که
چیری تاسو دری یا د دریو نه ډیری نښی ولری او په تشویش کی یاست
باید د خپل ډاکتر یا نرس سره په کلینیک یا میعنه خانی کی وږغیږی.

تبرکلوز ( )TBاو د
 BCGواکسین

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خو

تبه!! !!بی دلیله دنګر کیدل !! د ښپی ډیره د خولو سره تبه !!!! د شپی

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بد

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د ټ

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیری خولی پړسیدلی مرغړی !! د

تبه!!!!بی دلیله ډنګرکیدل د ښپی

تبه!!!! د شپی ډیری خولی تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډ

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی د ښپی ډیر

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! ت

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د
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