کله چې تاسو په رخصتی ځئ
له بهرني سفر څخه مخکې تاسو باید اضافي واکسین وکړئ ،په
ځانګړي توګه د هغو ناروغیو پر وړاندې (لکه ژیړه تبه) چې نه
پېښیږي یا (لکه هیپاټایټس  )Aچې ډیر زیات پېښیږي .برسیره
پردې ،دا ښه وخت دې چې وګورئ آیا تاسو د ناروغیو پر وړاندې
چې پخوا د هغوي واکسین مو کړې وو بسیا ساتنه لرئ یا نه .تاسو
کولی شئ چې الزیات معلومات په www.reisgeneeskunde.be
ویب سایت ومومئ.

د کار لپاره

ځیني ناروغۍ به مور او ماشوم ته ډیرې زیان لرونکي وي که چېرته
مور د امیندواری په موده کې داسې ناروغۍ ولري .د بیلګې په توګه،
دا اړینه ده چې له امیندواری څخه مخکې د شري ،کله چرک او
چیچک نناروغیو پر وړاندې واکسین شي .که چېرې کومه میرمن د
ریزش فصل په ترڅ کې له دریو میاشتو څخه زیاته موده امیندواره
وي ،دا به غوره وي چې د ریزش پر وړاندې یو ځل واکسین شي.
سپارښتنه کیږي چې امیندواره میرمنې باید د تور ټوخي پر وړاندې د
هرې امیندواری په دوره کې واکسین شي .دا واکسین نه یوازې د مور
ساتنه کوي ،بلکه په لومړي ګام کې د هغه ماشوم چې د خپل ژوندانه په
لومړی اونۍ کې وي او پدې موده که واکسین کېدلی نشي هم ساتنه کوي.
او د کورنۍ د نور غړو د واکسین وضعیت هم مه هېروئ ،دا ځکه
چې ماشوم له هغوي څخه هم ناروغي اخیستلی شي.
د ډیرک ډیولف روغتیا او ساتنې 2014/08 -ادارې له خوا خپره شوې

د واکسین له اساسي مهال ویش څخه
وروسته څه کیږي؟

که تاسو یا ستاسو د ژوند شریک غواړي چې امیندواره شي

د ځیني دندو لپاره به ښایي اضافي واکسین ته اړتیا وي (لکه :د
هیپاټایټس  Bپر وړاندې چې هغه کسانو لپار وي چې د روغتیا
ساتنې په سکټور کې کار کوي).

که تاسو  65کلن یا له هغې څخه لوي یاستئ
له  65کلنی څخه پورته عمر لپاره څو ډوله اضافي واکسین توصیه
کیږي ،دا ځکه ځیني ځانګړې ناروغۍ د بیلګې په توګه انفلونزا او
سینه بغل د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي.

غواړم نور هم پوه شم؟
واکسین په پنځلس کلنی کې نه بس کیږي .واکسین د ټول
عمر په ترڅ کې الزم دې .له خپل ډاکټر سره پدې اړه
مشوره وکړئ.
Pasjtoe

تاسو کولی شئ د واکسین او هغه ناروغۍ چې واکسین د هغوي پر
وړاندې ساتنه چمتو کوي پر
.www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatiesویب
سایټ باندې اضافی معلومات ترالسه کړئ.
www.zorg-en-gezondheid.be
معلومات پاڼه له هالندی ژبې څخه ژپاړل شوې .د هالندی ژبې نسخه د
 vaccins@zorg-en-gezondheid.beله الرې غوښتل کېدلی شي.

تاسو لپاره هم واکسین
اړین دې
د عمومي واکسین معلومات پاڼه د ځوانانو او
پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره

پولیو ،ډیفټري ،تیتانوس ،تور ټوخۍ ،هیپاټایټس *B، Hib

د واکسین اساسي مهال ویش په فلنډر سیمه کې

شری ،چیچک او کله چرک

()۲۰۱۴
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د ګروپ  Cمننګوکسي

تاسو کولی شئ د ټول واکسین اساسي مهال ویش (د څنګ مهال ویش
وګورئ) چې په وړیا توګه د ماشوم او کورنۍ په Well-Baby Clinics
) (Kind en Gezinاو د ښوونځي روغتیایي خدمتونو centra
) voor leerlingenbegeleiding (CLBsکې ورکړل کیږي
ترالسه کړئ .همدا راز پیچکاري د  GPاو ماشومانو ډاکټر له خوا په
وړیا توګه ورکړل کیږي ،خو تاسو باید د مشورې لپاره پیسې ورکړئ.
د فلنډ حکومت د ډیفټري ،تیتانوس او تور ټوخي ناروغیو پر وړاندې
د لویانو لپاره او د هغه کسانو لپاره چې د استوګن ساتنې په تسهیالتو
کې ژوند کوي د انفلونزا پر وړاندې تقویه کوونکی واکسین ورکوي.

پولیو ،ډیفټري ،تیتانوس ،تور ټوخی

دا ډیره اړینه ده چې نه یوازې د خپل ځان لپاره بلکه د هغه
کسانو لپاره چې ستاسو شاوخوا اوسیږي خپل ځان په سمه توګه
واکسین کړئ.

لومړی واکسین د ژوند په اتو اونیو کې کیږي .یوه پیچکاري د شپږو
بیالبیلو ناروغیو پر وړاندې ساتنه کوي .د بسیا ساتنې جوړولو لپاره،
دا واکسین باید څو وارې تکرار شي .د دې لومړی دورې له واکسین
څخه وروسته ،تاسو به یو څه مودې لپاره د ډیرو ناروغیو پر وړاندې
خوندي اوسئ .له هغې څخه وروسته ،د ځیني واکسیونونو لپاره دا
اړینه ده چې خپل وجود یو ځل بیا د یو اضافي واکسین په اخیستلو
(قوت ورکولو) په واسطه تحریک کړئ .دا ډاډمنوي چې تاسو په بسیا
توګه په ساتنه کې پاتې شئ.

( **HPVد هیومن پيلومای وایروس ،یوازې د انجنو لپاره)

په هرحال ،ترڅو پورې چې کومه ناروغۍ د دنیا په کوم ګوډ کې
پېښیږي نو د واکسین ضرورت اړین احساس کیږي .هر څوک چې
واکسین وکړي نو د ناروغۍ پر وړاندې خوندي وي .که چېرته ټول
کسان واکسین وکړي ،نو په هغه صورت کې باکتریا او میکروبونه
چې د ناروغۍ المل کیږي له یو کس څخه بل کس ته نه لیږدول
کیږي .پدې توګه موږ د کوچنیانو او ماشومانو چې ال تراوسه واکسین
شوي ندي هم ساتنه کولی شو.

په فلنډر سیمه کې واکسین څنګه
ورکړل کیږي؟

ډیفټري ،تیتانوس او تور ټوخی

ډیر وخت نه کیږي چې ځیني ناروغۍ لکه تور ټوخی (،)pertussis
ډیفټري ( ،)croupشری ،چیچک او د ماشومانو فلج ( )polioپه
فلنډر سیمه کې عام وو .دا ناروغۍ ډیرې خطرناکه دي او په تېر
وخت کې د ډیرو مړینو المل هم شوې .په نیکمرغۍ داسې نورې
کومې ستونزې نشته ،اوس واکسینونه (یا د بدن مافیت) په وړیا توګه
ورکړل کیږي او که چېرته د واکسین سپارښتل شوې مهال ویش په
سمه توګه تعقیب شي د دې ستونزو مخه په ښه توګه نیول کیږي .له
واکسین څخه په مننه ،د شري ناروغۍ له منځه وړل شوې او په اروپا
کې د پولیو ناروغۍ نور شتون نلري.

یو واکسین د باکتریا او میکروب ذرات لري چې په نورماله توګه د
یوې ناروغۍ المل ګرځي .دا ذرات بې ضرره ګرځول شوي او تاسو
ناروغه کولی نشي .دا ذرات د دې ناروغۍ پر وړاندې ستاسو د مافیت
سیسټم د انټي باډي جوړول ډاډمنوي .که چېرته تاسو کوم بل وخت له
دې میکروب او باکتریا سره مخ کیږي نو انټي باډي هغوي دفع کوي.

*  :Hibد هیموفیلوس انفلونزا د  bډول بکتریا د میننګټیز المل کېدلی شي :HPV ** .د هیومن پپلومای وایروس د رحم د خولې د سرطان المل کېدلی شي.

واکسین کول ولې ډیر ښه وي؟

یو واکسین څه دنده لري؟

