
وبا�اني اوس او پخوا: د بحث وړ موضوعاتو په اړه دې �ه پرتله دې وشي

�ه ده چې وپوهې�ئ 

د ۲۰۲۲م کال جوالی په ۲۹مه، د ن�ۍ له
بېالبېلو برخو �خه تر ۶۰ ډېرو هېوادونو تایید

ک�ه، چې د بیزو ت�اکې زونو�یک-ویروسي
ناروغي یې د و��و ترمن� خپره شوې او

۱۹،۶۹۱ کسان پرې اخته شوي دي.

د روغتیا ن�یوال سازمان د ۲۰۰۵ میالدی کال د جون په وروستیو کې د بیزو ت�اکې چ�کې خپریدا او پی�و ته رسید�� په پار، د ن�یوال روغتیا مقرراتو
(IHR) بی�ن� کمی�ه جوړه ک�ه . د ۲۰۲۲ کال د جوالی په ۲۳مه ، د ن�ۍ �و هېوادونو کې د بیزو �ناکې ناروغ� د شدېدو او حادو مواردو په زیاتېدو سره
د روغتیا ن�یوال سازمان عمومي  مشر درک ک�ه، چې بی�ني وضعیت د اعالن لپاره اړتیا ده؛ هغه اقدم چې  ن�یوالې اندی�نې  هم ورسره مل وې.

باید په دې وپوهې�و چې د بیزو ت�اکې  ناروغي د عامې روغتیا لپاره �ه  پایلې لري، او د ناروغ� مخنیوي او د ناروغانو پاملرنې لپاره باید �ه وشي.

اوسن� نقشې ته کتنه

 په هغو هېوادونو کې د خلکو اخته کېدل چې تر دې وړاندې
په کې هې� کله د چا د اخته کېدو په اړه خبرونه  نه و. د ۲۰۲۲
کال د جوالی په اواسطو کې اروپا کې، ورپسې د امریکا او

افریقا په لویو وچو کې، د مدیترانې ختې�و سیمو او د ارام
سمندر�ي لویدی�و �ن�و کې، د بیزو ت�اکې ناروغ� د ن�دې

۸۵ سلنه تایید شویو پې�و راپورونه خپاره شول. په ناروغ�

ډیری اخته کسان په اروپا کې دي، خو یوه یې هم هغو

هیوادونو ته د سفر سابقه نه لرله چې د بیزو ت�اکې ناروغ�
پکې ثبت شوي  وه. البته احتمال شته چې دا ویروس د �ه

مودې لپاره په دغو هېوادونو کې خپور شوی وي.

 د بیزو ت�اکې ناروغ� نوې پی�ې د پخوانیو خپرو شویو
پې�و پر خالف، کېدای شي د �و �پونو په ب�ه وي، یا هی�

�پ رامن�ته نه ک�ي. �پونه ممکن د تناسلي الې په شاوخوا

کې  وي یا حتی د معمولو اعراضو لکه تبې  �ان دردۍ په

تو�ه، �ر�ند شي.

د بیزو ت�اکې خپریدو په اړه �ه  نوې  خبرونه دي؟  
 

�ن�ه کوالی شو د انسانانو، �ارویو او چاپېریال
ترمن� د اړیکو په اړه غوره راپور ورک�و؟

د روغتیا په اړه ��ور �کي

که �ه هم په ډېری مواردو کې اعراض او عالیم خفیف برې�ي؛ خو د ۱۲کلونو �خه د
کم عمره ماشومانو معافیت کمزوري وي او امیندواره ��ې د جدي انتاناتو له خطر

سره مخ دي.
 دوراني پې�و احتمال هم شته، هغه دا چې ویروس له اخته کسانو �خه د تماس وړ
�ارویو ته لې�دول کې�ي او په دې تو�ه د لوم�ي �ل لپاره په خپلو سیمو کې د �اوريو
د الرې د ویروس لې�د زمینه برابروي. که چېرې غواړئ، چې �ارویو له الرې د ویروس
لې�د برخه کې ډېر معلومات ترالسه ک�ئ، نو د ساري ناروغیو قاموس ته مراجعه

وک�ئ.

د ۲۰۲۲م کال جون په ۱۷مه، د روغتیا ن�یوال سازمان اعالن وک�، چې د اصلي او غیر
اصلي (بومي او غیر بومي) هېوادونو ترمن� یې توپیر او تمایز له من�ه وړی، �و په

دې تو�ه و�يي چې د دغې ناروغ� خورېدو پر وړاندې د یوه واحد �واب او دری�

اړتیا ده.
ډېری هغه کسان چې د افریقا له لویې وچې �خه بهر په دغه ویروس اخته کې�ي،

هغه نارینه دي چې له نورو نارینه وو سره جنسي اړیکه لري او داسې �کاري چې د

ناخوندي جنسي اړیکې له امله، په دغې ناروغ� اخته شوي وي.

له دغه ناروغ� سره ن�دې �ول اخته کسان نابلد دي او �که زیانمېدلی شي، چې
دوی هې� کله د ت�اکو واکسین چې له لوم�ني انتان او همدارن�ه د بیزو ت�اکې ویروس

پر وړاندې له انسان ساتنه کوي، نه دی ترالسه ک�ی. له هغه وروسته چې د روغتیا
ن�یوال سازمان په ۱۹۸۰م کال اعالن وک� چې دغه ناروغي له من�ه وړل شوې، د ت�اکې

ناروغ� پر وړاندې د ن�ۍ په کچه د ماشومانو خوندي کول په �په ودرېدل. اوس د

ت�اکې ویروسونو پر وړاندې د �ی� معافیت له امله، د خلکو ترمن� د انتانونو خورېدو

دوامداره �واښ شتون لري.

د بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه د �ه راپور ورکولو لپاره اړتیا ده، چې الندې �کو ته پام وک�و:

د بیزو ت�اکې ناروغ� خپرېدو کې اړوند مطالب  نه یوازې د  د
نويو موضوعاتو پل�ولو  ته اړتیا لري، بلکې �ینې  زاړه مطالب

هم ارزول کې�ي، تر�و  د ناروغ� خپریدو پر وړاندې د

چمتووالي یوه غوره ت�الره رامن�ته شي.
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د وروستي ارقامو لپاره د ناروغیو کن�رول او مخنیوي مرکزونو (CDC) �خه په پورته لینک کې لیدنه وک�ئ، �که چې وضعیت ممکن په چ�ک� سره بدل شي.
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همداراز، په اوسنیو ناروغیو هغه نارینه اخته شوي دی، چې له نارینه وو سره

جنسي اړیکې لري. په هغو �ولنو کې چې د هم جنسو ترمنخ توافقي جنسي

اړیکه، د قوانینو، پالیسیو او �ولنیز چار چلند په ر�ا کې جرم او بدنامي ��ل
کې�ي، �ايي هغه کسان چې د روغتیايي پاملرنې په ل�ه کې دي، له ستونزو

سره مخ شي.

ناروغ� یا میکروبونه، تر لویه بریده د هغو �ارویو او یا �ایونو په نومونو

یادې�ي، چې په لوموړي �ل هلته کشف شوي، لکه کووی�-۱۹چې د «ووهان

ویروس» په نوم یادې�ي او د بیزو تناکې چې په لوم�ي �ل په ۱۹۵۸میالدي

کال په یوه ډله بېزو�انو کې چې د تحقیق له پاره راوړل شوې وې، وموندل

شوه او په همدې نوم مشهوره شوه. د دې باوجود داسې ا�کل دی، چې د
دغه ویروس طبیعي منشاء کوچني تي لرونکي، په قوي احتمال موږکان او

نور ژوونکي وي. په انسان کې لوم�ن� پې�ه په ۱۹۷۰میالدي کال د کان�و په
ډموکرا�یک جمهوریت کې ثبت شوه او یو  نهه میاشتنی ماشوم پرې اخته

شو. له هغې را وروسته ترننه پورې، د بیزو ت�اکې ناروغي د مرکزي او غربي
افریقا په �و نورو هېوادونو کې هم ثبت شوې. په ۲۰۲۲میالدي کال کې د

ناروغ� تر خپرېدو دمخه، د بیزو ت�اکې ناروغ� �ول مبتالیان البته له افریقا

�خه دباندې، هغه کسان ��ل شوي چې دغو هېوادونو ته یې سفرونه ک�ي

او �ینې پې�ې بیا په وارداتي �ارویو پورې اړوند وې.

د نسلونو، �ولنو یا هېوادونو په اړه د «رن�ونو زې�وونکو» په تو�ه د
س�ریو�ایپونو/کلیشو رامن� ته کولو، په ن�ۍ کې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې
د مبارزې او عامې روغتیا خویندي تابه پر بهیر ډېرې نامطلوبه اغېزې پرې�ي
دي. دغسې راپورونه د هغو خطرونو ر�تینی ان�ور وړاندې کوي چې �ولنې

ورسره د ن�ۍ په هر �وټ کې مخامخ دي. کلیشه  جوړونه په �ینو هېوادونو

کې بې پروای� ته لمن وهي. دا تصور چې د بیزو ت�اکې ناروغي د نورو خلکو

ستونزه ده، �ايي پالیسي جوړوونکي په دغسې داستانونو باندې د اتکا له
کبله، په روغتیايي برخو کې د ډېرو اړینو توکو او ان د تخنیکي مالت� کچه

محدوده ک�ي او باالخره دغسې نوې ساري ناروغ� په سمه تو�ه ونه پېژندل

شي او بې �وابه پاتې شي. 

 

 

اوسن� نقشې ته کتنه

هغه موضوعات چې نوي نه دي؛ خو د
ناروغیو په خپرېدو کې د بحث وړ دي

ډېرۍ ناروغ� د «استوايي ناروغیو» په هماغه زاړه لیبل پېژندل

کې�ي. لکه �ن�ه چې لیدل کې�ي افریقايي پوهانو او ډاک�رانو د کلونو

په اوږدو کې په پوره استقامت، د بیزو ت�اکې ناروغ� پې�ې ثبت
ک�ې، خو چا یې غ� وانه ورېد. هغوی په خپلو هېوادونو کې په �لونو

�لونو ه�ه وک�ه چې د خطر زن� وک�ن�وي، د بېل�ې په تو�ه: په
۲۰۱۷میالي کال کې نایجریايي �ې�ونکو اعالن وک� چې د تناسلې زخم

بیزو ت�اکې په ناروغ� اخته کسان کېدای شي د جنسې اړیکې له الرې
کک� شوي وي. همداراز �ه بري�ي چې د �رمسیره ناروغ� اصطالح

له کارولو هم ډډه وشي، �که ن�یواله تودوخه یې لمنه له استوايي
سیمو ورهاخوا غ�وي.

لکه �ن�ه چې په غیر عادي ډول د جنسي اړیکو له الرې د پې�و
�راف لوړ دی، نو له دې کبله د بیزو ت�اکې په ناروغ� اخته کسان هم

له ډېرو �ولنیزو بدبینیو او قضاوتونو سره مخ دي. خو هېره دې نه وي،
چې د جنسې اړیکې له الرې د عفونت/انتان او د مستقیم تماس له

الرې عفونت ترمن� توپیر شته. د بیزو ت�اکو ویروس د کک�و مایعاتو

د لمسولو له الرې چې د یوه اخته کس له پوستکي راو�ي او یا په
هوا کې د خپریو شویو تنفسي ذراتو او یا هم د کک�و شیانو او �ایونو

�خه د خپرېدو چانس لري. د بیزو ت�اکې ناروغي، شونې ده چې د

ډېرې ن�دې فزیکي اړیکې له الرې/ له جنسي اړیکې پرته ولې�دول شي

او نه شو کوالی د مقاربتي (STI) ناروغ� په تو�ه یې وپېژنو؛ که �ه
هم چې د بیزو ت�اکې ویروس �ینې قطعات/�وک�ې د �وته شمېر

ای�الوي ناروغانو په مني مایع کې موندل شوې چې د جنسي اړیکې له

الرې د دغه ویروس د لې�د احتمال مطرح کوي. خو د دې باوجود په

دې اړوند الهم �ې�نې رواني دي او په ډا�ه به شي چې د مني او

مهبل (د ��و تناسلي اله) مایع کوالی شي ویروس ولې�دوي او که

�ن�ه. عالوه پر دې داسې شواهد هم شته چې �يي، �ايي دغه
ویروس د خولې الړو له طریقه هم خپور شي. د بېل�ې په تو�ه، د

��اک له یوې پیالې �خه په ��ه او یا مشترکه تو�ه استفاده کول.
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روغتیایي سازمانونه هم په افریقا کې چې ویروس تر اوسن� خپرېدو مخکې �ای �ای لیدل شوی او هم په نویو سیمو کې

د چ�کې خپرېدل له ن�دې �اري. د وقایوي اقداماتو په اړه د �ه پوهاوي او د �ارنې او نظارت د �و امکاناتو په چمتو کولو،
پر وخت تشخیص او اصولي �ارنې له الرې، �ايي توانیدلي وای چې له ډېرې م�ینې مخنیوی وک�و. رسن� باید په �ولنو

کې د بیزو ت�اکې ناروغ� د چ�کې خپرېدا او خطرونو په اړه بې له دې چې د ن�ۍ په کومه سیمه کې سرعت او شیوع مومي،

د ن�یوالو پاملرنه راجلب او د انسان او حیوان ترمن� د ��و ناروغیو د �ارنې او مخنیوي په پار د پان�ونې اړتیا په دا�ه ک�ي.

راپورونه باید د انسان او حیوان ترمن� د مشترکو ناروغیو د �ارنې په برخه کې، د پان�ونې اړتیا رو�انه ک�ي.

�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه راپور ورک�و؟ 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
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د بیزو ت�اکې په اړه راپور جوړونه هر اړخیزو �ې�نو او پراخ لید ته اړتیا لري 

اوسن� نقشې ته کتنه

اړینه نه ده، چې د بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه �ول راپورونه، یو بل ته ورته وي. د الندې راپور چوکاټ د بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه د پو�تنو
بېل�ې وړاندې کوي. خبریاالن کوالی شي هغه و�وري او په همدې تو�ه هر اړخیز او ډول ډول راپورونه جوړ ک�ي. ه�ه دې وشي چې په پالن

شوې طرحه کې له وړاندې �اکل شوې انکشافي پو�تنې مطرح او د بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه دې �ان��ی راپور جوړ شي.
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�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کوالی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه راپور ورک�و؟ 
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دا یعنې...
کله چی
پوهان

وایی...  

یو کلینیکي حالت (ناروغ�) چې یو �وک یې لري. د انتان لرونکو کسانو د توصیف
یا نومونې پرمهال د ناروغ یا د بیزو ت�اکې مصاب شخص له کلماتو ��ه پورته کې�ي.

یو شخص ته د اشارې لپاره د "پی�ې" کارول، غیر انساني دي او باید  ترې ډډه
وشي.

... د ناروغ�  
پې�ه

د ۲۰۲۲م کال د مارچ ۱۵مي را په دېخوا، په یو شخص کې چې په هر عمر کې وي
هغه نا توضیح شوې حاد عالیم او اعراض لکه سر درد، نا�اپي تبه، د �ان درد، مال

درد، ضعف کېدل، د لنفاوي غدو پ�سوب، هغه وخت چې د خپرېدو نور عوامل لکه
سرخکان یا چیچکه د پې�ې له تصویر سره مطابقت نه لري.

... یوه
شکمنه

پې�ه

یوه شکمنه پې�ه چې په کې حضوري یا فزیکي-جلدي تماس یا جلدي زخم، په تېره
بیا جنسي اړیکه، شتون ولري. یا له کک�و توکو لکه جامو، بستره او یا لو�ي. د بیزو
ت�اکې یوه احتمالي یا تایید شوې پې�ه د ن�و ن�انو له �ر�ندېدو ۲۱ ور�ې دمخه

شتون ولري؛ یا که چېرې نوموړي شخص کوم داسې هېواد ته سفر ک�ی وي چې د

بیزو ت�اکې فعاله پې�ې په کې وي، یا دا چې نوموړي شخص ۲۱ور�ې دمخه یعنې د
ن�و ن�انو له �ر�ندېدو وړاندې له بېالبېلو او متعددو جنسي شریکانو سره اړیکه

نیولې وې، یا دا چې س�ی د بیزو ت�اکې ناروغ� پر وړاندې نه وي واکسین شوی او د

ویروس اورتوپاکس ازموینې مثبتې وي، یا د ناروغ� له کبله په روغتون کې بستر

شوی وي. 

... یوه
احتمالي 

 پې�ه

یوه شکمنه یا احتمالي پې�ه د بیزو ت�اکې له یوې مثبتې ازموینې سره د
پولیمریز د �ن�یري غبر�ون (PCR) او د جینومیک ترتیب له الرې.

... یوه تایید
شوې 

 پې�ه
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�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه راپور ورک�و؟ 

د علمي اصطالحاتو معنا زده او مخاطبانو ته یې تشریح ک�ئ!

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
http://www.internews.org/


د بیزو ت�اکې ناورغ� په اړه تازه معلومات دلته کتالی شئ او په بېالبېلو
هېوادونو کې د نوي اخته شویو کسانو شمېر په اړه دلته مراجعه وک�ئ:

 
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-
news/item/2022-DON396

 
یا مختلفو هیوادونو کې د پی�و تعقیب لپاره د ازاد السرسي ډی�ابیس و�وري:

 
https://www.monkeypox.global.health
https://ourworldindata.org/monkeypox

 
د �ارنېزو فعالیتونو او ناروغ� خپرېدو په اړه، د خبرداریو د تعقیبولو له پاره، په

خپل  هیواد کې د عامې روغتیا چارواکو سره خبرې وک�ئ.

اوسن� نقشې ته کتنه

د مصابیت بهیر په تعقیبولو سره مسوول کسان او عام و��ي خبر ک�ئ 

د یادې ناروغ� د خپراوي د عواملو په ت�او �ې�نیز راپورنه چمتو ک�ئ

د بیزو ت�اکې ناروغ� د پی�و د زیاتوالي په اړه د شته راپورونو له امله، خلک اوس په
دې ل�ه کې دي چې له دې ناروغ� د خوندي پاتې کېدو په موخه زیات معلومات

ترالسه ک�ي او په ویروس د اخته کېدو خطر راکم ک�ي. 

دلته د د انسان �خه انسان ته د ویروس د لی�د مخنیوي لپاره د
روغتیا ن�یوال سازمان د پیغامونو  �ول�ه راوړل شوې ده:

د هغو  کسانو �خه چې پرې شک وي یا یې ناروغي تایید شوي وي، �ان لري
وساتئ.

د بیزو ت�اکې پر ناروغ� اخته کس ته د پاملرنې پرمهال، اخته کس وه�وئ، چې د
امکان تر بریده دې خپل هر �پ په بنداژ یا نازک �وکر وت�ي.

طبي ماسک واغوندئ او له ناروغ �خه وغواړئ چې هغه یې هم واغوندي؛

پوستکی باید له پوستکي سره ونه لکې�ي او له یو�ل مصرف دستکشو نه ��ه

پورته ک�ئ؛

خپل السونه په منظمه تو�ه په صابون او اوبو ومین�ئ، یا ضدعفونې مواد

وکاروئ، په �ان��ې تو�ه هغه مهال چې له ناروغ سره مو اړبکه پيدا ک�ی وي او یا مو

په کک�و توکو لکه کمپلې، کالي یا هم د ناروغ خوړو په لو�و الس ل�ېدلی وي.

جامې، �ان پاک، د کمپلې او د خوړو لو�ي، په �رمو اوبو او صابون ومین�ئ؛

له جامو او کمپلو سره د تماس پرمهال، دستکش او ماسک وکاروئ؛

هر ډول کک� شوي �ایونه پاک او ضد عفونې ک�ئ او کک� شوي کثافات لرې
وغور�وئ.
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په انفرادي کچه: تر اوسه یاد ویروس د انسانانو
ترمن� د ن�دې فزیکي اړیکې له الرې یو بل ته خپرې�ي؛

خو تر دې مخکې، ډېره خلک به د �ارویو له مستقیم
تماس �خه اخته کېدل او د بیزو ت�اکې پر ناروغ� به

اخته کېدل او یا به م�ه کېدل.

مخاطبان باید په دې پوه شي چې د �ارویوغو�ې په

نه خوړلو، د هغو وینو او بدن ته د الس نه وروړلو له
الرې کوالی شي له �ارویو انسانانو ته د ناروغ� لې�د

مخه ونیسي او یا د ناروغ� زیاتوالي مخه ډب ک�ي. که

چېرې ناروغي په پراخه کچه د خپرېدو په حال کې وي او

له سبزیو د ��ې اخیستلو ساحه محدوده وي،
سپار�تنه دا ده چې د غو�ې له خوړلو وړاندې باید

ډاډه شو چې �ه پخه شوې ده.

د بیزو ت�اکې ناروغ� مخنیوي اړوند
راپورونه په بېالبېلو کچو خپل مخاطبان

لري

"موږ �ول د غلطو معلوماتو  له خپرېدو �خه

د مخنیوي مسوولیت لرو –  تر�و د باور وړ

سرچینو �خه د  کره او پر شواهدو  والړو

معلوماتو په شریکولو سره د خلکو د

هو�یارۍ کچه لوړه ک�و.

-  د روغتیا په ن�یوال سازمان (WHO) کې د بیزو
ت�اکې تخنیکي سرپرست ډاک�ر روزاموند لوئیس

�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه راپور ورک�و؟ 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON396
https://www.monkeypox.global.health/
https://ourworldindata.org/monkeypox
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
http://www.internews.org/


 
 

 A 2-dose vaccine that protects against monkeypox and smallpox was
approved for public use in 2019, but is not widely available. The vaccine,

named Imvamune in Canada, Imvanex in the UK and Europe, and Jynneos
in the USA, is made by the Danish company Bavarian Nordic. Countries

such as the USA are stockpiling the vaccine to immunize health workers
and those tending to people with monkeypox. By June 2022, the USA had

stockpiled 64,000 doses and plans to make 56,000 of those doses available
to the states in the first phase of the rollout. 300,000 more doses are

expected to be delivered. In Europe, Imvanex has been given off-label-use
approval for monkeypox. The delivery of the first vaccine doses purchased

by the European Commission's Health Emergency Preparedness and
Response Authority (HERA) in response to the current monkeypox

outbreak began with an initial 5,300 doses arriving in Spain, out of the
total 109,090 doses procured. Other countries like France or the United
Kingdom are also offering the vaccine to those especially vulnerable.

 
Ring vaccination is an immunization strategy under consideration for the

control of monkeypox. Unlike mass vaccination, the strategy is to offer the
vaccine to everyone who has been or could have been exposed to

someone infected with the virus, to limit its spread. The ring vaccination
approach was first tried against smallpox and has also been successfully

deployed against Ebola.
 

Tecorivimat, an antiviral drug to treat smallpox was approved for the
treatment of monkeypox by the European Medicines Agency in January

2022 but is not widely available. Vitamin A supplements are recommended
to help the pox ulcers to heal. 

 

اوسن� نقشې ته کتنه

د �ولنې په کچه: 
د بیزو ت�اکې ناروغي تر ډیره په هغو نارینه وو کې لیدل کی�ي چې د

نارینه وو سره جنسي اړیکه لري، نو د همجنس بازانو رس�وران�ونه او 
 هغه �ایونه چې  خلک پکې را�ولې�ي، د ناروغ� په اړه د معلوماتو

چمتو کولو او د خطرونو د کمولو لپاره �ه �ایونه دي. په داسې �ایونو

کې خلک کولی شي په غیر رسمي ډول روغتیایی خدماتو  ترالسه ک�ي.

پو�تنه: دا ډول شبکې �ن�ه یو له بل سره مرسته کوي؟

هغه کار�ران چې په مسلخ، د تازه کبانو او غو�ې بازارونو کې، چیرې

چې  د ژوندیو او �کار شویو �ارویو او یا هم د غو�ې  له محصوالتو

سره سرو کار لري، باید باید پر ناروغ� د اخته کېدو خطر د کمولو په پاره
عینکې، ماسکونه او دست کشې وکاروي. د غلو باید له حشرو او نورو

ژویو پاک شي او �ه وپل�ل شي. ایا بز�ر په خپلو اهلي �ارویو کې د
ناروغ�ن�و ته متوجه دي؟ ایا دوی ناروغ �اروي له روغو �ارویو جال

کوي؟ هغه �اروي چې �نې په ناروغ� د اخته �ارویو په چاپېریال کې

ژوند کوي، باید د ۳۰ور�و له پاره قرنطین شي، �و جوته شي چې ایا په

هغو کې د بیزو ت�اکې ناروغ� ن�ې را برسیره کې�ي او که نه؟ ایا کروند�ر

او بز�ر د �ارویو قرنطین یا له ناروغو �ارویو سره د تماس پر مهال
محافظتي وسایل کاروي. خبریاالن باید په دې پوه شي چې له بازارونو یا

د تازه کبانو او غو�ې بازارونو �خه د لیدنې پرمهال هم له ماسک او
دست کشې ��ه پورته ک�ي او له �ارویو او مرکه کېدونکو د فزیکي تماس

�خه ډډه وک�ئ. 

 
د پالیسي جوړوني په کچه: یوازې یو شمېر هیوادونو دد �ارویو

واردوتو  محدودیت ل�وي. دا مقررات �ن�ه پلي کی�ي؟ دې ته په پام
چې �ینې  نارینهله نارینه وو سره جنسي اړیکې لري  او په اوسني پی�و

خپرېدا کې په غیر  ارادي ډول اغیزمن  کې�ي باید وپو�تل شي چې ایا

روغتیایی چارواکي په دې �امونه پورته کوي. �و ډاډه شي چې د بیزو

ت�اکې په اړه  کره،  هر اړخیز او ��ور معلومات زیان منونکو �ولنو ته

رسی�ي؟ 

 
د روغتیا سیس�م په کچه: د بیزو ت�اکې په ناروغ� ډیری اخته کسان
روغتونونو کې بسترېدو ته اړتیا نلري او په کور کې یې پاملرنه کی�ي.  نو

په دې اساس د بیزو ت�اکې هره بیل�ه  له روغتیایی چارواکو  سره شریکه
او تایید شي. بله موضوع دا چې ایا ستاسو په  سیمو کې د بیزو ��اکې

پر ناروغ� د اخته کسانو د قرنطین او شدید پې�و د �ارني لپاره د
روغتیا پاملرنې  مرکزونه په وسایلو سمبال دي؟  روغتیايي کارکوونکي د

بیزو ت�اکې ناروغ� په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي پرو�رامونه �ن�ه
عملي؟ ایا هغه نارینه چې له نارینه سره جنسي اړیکه لري، د روغتیايي

کارکوونکو له لوري له تبعیض پرته پر وخت روغتیايي خدمتونو ته
السرسی لري؟

 

یو دوه دوزه واکسین چې د ��اکې او بیزو ت�اکې  مخنیوی کوي، په
2019 کې د عامه کارونې لپاره  تایید شو،  خو خلکو ورته په پراخه
پیمانه السرسی نه لري. دmvamune په نوم  واکسین په کاناډا کې

I، Imvanex په ان�لستان او اروپا کاو Jynneos په امریکا کې د
ډنمارک د باویرین نورډیک شرکت لخوا جوړ شوی دی. د متحده

ایاالتو په �یر هیوادونه، تر ډېره دغه واکسین د روغتیایی کارمندانو

د خوندیتابه  لپارهذخیره کوي چې د بیزو ت�اکې  پر ناروغ� اخته
مریضانو ته رسیدنه کوي. د 2022 تر جون پورې، متحده ایاالتو

64,000 دوزونه ذخیره ک�ي او پالن لري چې دې دوزونو �خه
56,000 په لوم�ي مرحله کې د خپلو ایالتونو  واک کې  ورک�ي. تمه
کی�ي چې 300,000 نور دوزونه هم ورک�ل شي. په اروپا کې د دې

ناروغ� لپاره Imvanex د اف لیبل(off-label) د کارولو اجازه

ورک�ل شوې ده. د اروپا د روغتیا بی�ني  غبر�ون کمیسیون او

چمتووالي سازمان (HERA) د بیزو ت�اکې اوسني ناروغ�  د

مخنیوي برخه کې  د ۱۰۹۰۹۰ دوزه واکسینو له جملې ۵۳۰۰ دوزه

واکسینو د سپارنې لوم�ی پ�او له اسپانیا پیل ک�. د فرانسې یا

بریتانیا په �ېر هېوادونه هم دغه واکسین اسیب پذیره/زیان منونکو
کسانو ته ورکوي.

 
 ډله ییز واکسیناسیون د وقایې او مخنیوي عمده ستراتیژي ده چې
اوس مهال د بیزو ت�اکې ناروغ� د کن�رول په پار ارزول کې�ي. د

سراسري یا عمومي واکسین پرخالف، ستراتیژي دا ده، �و

واکسین هغو کسانو ته ورک�ل شي چې په ویروس د اخته کېدو له

�واښ سره مخ دي او یا مخ کېدلی شي او په دې تو�ه د خورېدو

مخه ونیول شي. د ډله ییز واکسین الرې چارې په لوم�ي �ل د

ت�اکې  پر وړاندې وازمویل شوې او بیا د ایبوال پر وړاندې هم په بري

ترې کار واخستل شو.

 
Tecovirimat په نوم د ویروس ضد یو ډول د ��اکې درمل د 2022
په جنورۍ میاشت کې د اروپا درملو ادارې لخوا د بیزو ت�اکې
ویروس درملنې لپاره  تایید شول؛ خو  دې درملو ته هم السرسی

ستونزمن دی.  له دې �ولو سره سره د  د ت�اکو  �پ د �ه کېدو یا

درملنې لپاره د وی�امین A سپار�تنه کې�ي.  

 
مخاطبان معموال د اوسن� ناروغ� د خپرېدو په

اړه ��ه اندی�نه لري... د بیزو ت�اکې ناروغ� په
اړه د روغتیا ن�یوال سازمان د پو�تنو او �وابونو

د برخې په �ېر د معتبرو سرچینو په مرسته په
منظم ډول معلومات ترالسه ک�ئ
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�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
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 A 2-dose vaccine that protects against monkeypox and smallpox was
approved for public use in 2019, but is not widely available. The vaccine,

named Imvamune in Canada, Imvanex in the UK and Europe, and Jynneos
in the USA, is made by the Danish company Bavarian Nordic. Countries

such as the USA are stockpiling the vaccine to immunize health workers
and those tending to people with monkeypox. By June 2022, the USA had

stockpiled 64,000 doses and plans to make 56,000 of those doses available
to the states in the first phase of the rollout. 300,000 more doses are

expected to be delivered. In Europe, Imvanex has been given off-label-use
approval for monkeypox. The delivery of the first vaccine doses purchased

by the European Commission's Health Emergency Preparedness and
Response Authority (HERA) in response to the current monkeypox

outbreak began with an initial 5,300 doses arriving in Spain, out of the
total 109,090 doses procured. Other countries like France or the United
Kingdom are also offering the vaccine to those especially vulnerable.

 
Ring vaccination is an immunization strategy under consideration for the

control of monkeypox. Unlike mass vaccination, the strategy is to offer the
vaccine to everyone who has been or could have been exposed to

someone infected with the virus, to limit its spread. The ring vaccination
approach was first tried against smallpox and has also been successfully

deployed against Ebola.
 

Tecorivimat, an antiviral drug to treat smallpox was approved for the
treatment of monkeypox by the European Medicines Agency in January

2022 but is not widely available. Vitamin A supplements are recommended
to help the pox ulcers to heal. 

 

 په لوم�ي سر کې د جنسي اړیکو �خه د راوالړې شوې ناروغ� په تو�ه د بیزو ت�اکې
نارغ� له یادونې ډډه وک�ئ. هغه کس ته چې د بیزو ت�اکې په ناروغ� اخته وي د خاص

«مورد» په تو�ه یې له یادونې ډډه وک�ئ. د دې خبرې یادونه مه کوئ چې �واکې �ان��ې
�ولنې شته چې خپله روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. ر�تیا دا دي هر �وک چې د ت�اکې

ناروغ� پر وړاندې واکسین شوی نه دی، کېدای شي د بیزو ت�اکې په ناروغ� باندې اخته

شي. د راپور ژبه باید هر اړخیزه وي، له دې سره د نارضایت� او ناارام� چانس راکمی�ي او

د هغو کسانو مالت� کچه چې له خطر سره مخامخ دي، روغتیايي �ارنو او معلوماتو ته اړتیا
لري، لوړي�ي. 

 
دغه مطلب چې په ډا�ه کوي، ژورنالیستان �ن�ه کوالی شي د بیزو ت�اکې ناروغ� ته
انساني ب�ه ورک�ي او له ویروس او په ناروغ� اخته کسانو وېره راکمه ک�ي، پاتریک شواتر

د Buzzfeed News له الرې خپور ک�ی دی.
 

اوسن� نقشې ته کتنه

په ناروغ� د اخته کسانو پر وړاندې د تبعیض راکمولو له پاره، له هغوی سره نرمه ژبه وکاروئ
او کره معلومات ورک�ئ

د ناروغ� لوی �ودلو او بې �ایه وېرې رامن� ته کولو �خه ډډه وک�ئ

یوه عامه اندی�نه دا ده چې ایا د بیزو ت�اکې د کووید ۱۹ په �یر لوی وبا  بدلیدلی شی؟ شته شواهد �یې چې د بیزو ت�اکې ویروس  له اخته کس سره د فزیکی تماس
او یا  پر وایروس کک�و شیانو له الرې خپری�ي؛ خو د SARS CoV-2 په �یر په اسانه نه خپری�ي.  فزیکي تماس د هغه شخص د بدن له مایعاتو او �پونو سره د
مستقیم تماس په معنا دی چې د بیزو ت�اکې ناروغي ولري، او یا هم پر هغو جامو او کمپلې الس ووهل شي چې ناروغ کارولي وي او په ویروس منتن وي. د دې

باوجود چې د تنفس له الرې هم د ویروس د لې�د امکان شته، خو دا لې�د په معمول ډول د الړو �ا�کو پاشل کېدو په نتیجه کې رامن� ته کېدلی شي، �که ویروس په

هوا کې نه شي پاتې کېدای او ډېر وا�ن نه شي وهلی. خو په دغسې شرایطو کې ناروغي هغه وخت رامن� ته کېدلی شي چې خلک له یو بل سره ن�دې اړیکه او یا مخامخ
تماس ولري.

پریک�ه کوونکې باید �واب ورک�ي

د بیزو ت�اکې ناروغ� خپراوی مخنیوی هغه مهال ممکن دی، چې د
سرایت الرو چارو په اړه پوهاوی  او د خونديتوب طریقه زده شي.

ژورنالیستان باید دا موضوع و�ی�ي چې آیا دا ډول معلومات هغو

کسانو ته ورکول کی�ي چې ډیر د خطر سره مخامخ دي او که نه؟ 

دغه راز رسن� کولی شي د بیزو ت�اکې واکسینونو  د بیر او ویش، د
ناروغي �س� او درملنې کې مهم رول ولوبوي او  چارواکي وپو�تني، او

د �ولو  هغو  نابرابریو  مخنیوی وک�ي، چې د کووید ۱۹ ناروغ� پرمهال
رامن�ته شوې. دې ته په پام،  �ینو افریقایي هیوادونو کې  چې دمخه د

بیزو ت�اکې  پر ناروغ� د اخته کسانو هی� راپور نه و او اوس پکې �ینی
 پی�ې  ثبت شوي، د روغتیا ن�یوال سازمان اندی�نه  �ر�نده ک�ئ چې
د بیزو ت�اکې واکسین ، هسې نه د بیزو ت�اکې ناروغ� واکسین ور

ونه رسې�ي. دا اندې�نه له دې کبله ده چې �ینو ب�ایو هېوادونو د
واکسینونو په زېرمه کولو الس پورې ک�ی. 

 
. د ډله ایز یا سراسري واکسیناسیون پر�ای چې سپار�تنه یې نه کی�ي،
تر ډېره د هغو کسانو او اطرفیانو درملنه او واکسین لوم�یتوب لري چې
زیات له خطر سره مخ دي او ژورنالیستان باید په دې اړوند �ې�نه وک�ي

 

"باید اجازه ور نه ک�و هغه �ه چې د کووی� - 19 واکسین په

لوم�یو ور�و کې پی� شول بیا رامن�ته شي، ، هغه مهال هم د

نورو هېوادونو له لوري د واکسینو زېرمه کولو په برخه کې د

سیال� له امله افریقا �ن�ې ته پاتې شوه، هسې نه چې دا کار

بیا تکرار شي. اوس مهال دا پې�ه بیا د رامن� ته کېدو په حال

کې ده 

-دا خبرې د افریقا له پاره د WHO سیمه ییز مدیر ډاک�ر
ماتشیدیسو موتي د ۲۰۲۲کال جون په میاشت کې په

یوه انالین خبري کنفرانس کې وک�ې.

www.internews.org

"د همجنس بازانو او نارینه وو �ولنې چې د

نارینه وو سره اړیکې لري د بیزو ت�اکې ناروغ�  

خبرېدو په برخه کې فوق العاده رول ترسره

کوي. موږ باید  له هغوی سره  په ��هد دې

ناروغ� د خپرېدو مخنیوي برخه کې کار وک�و. 

. - ان�ي سیل، د روغتیا ن�یوال سازمان مشر
سالکار

�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه  راپور ورک�و؟ 

https://www.buzzfeednews.com/article/patrickwaechter/monkeypox-symptoms-case-pictures
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
http://www.internews.org/


 
 

 A 2-dose vaccine that protects against monkeypox and smallpox was
approved for public use in 2019, but is not widely available. The vaccine,

named Imvamune in Canada, Imvanex in the UK and Europe, and Jynneos
in the USA, is made by the Danish company Bavarian Nordic. Countries

such as the USA are stockpiling the vaccine to immunize health workers
and those tending to people with monkeypox. By June 2022, the USA had

stockpiled 64,000 doses and plans to make 56,000 of those doses available
to the states in the first phase of the rollout. 300,000 more doses are

expected to be delivered. In Europe, Imvanex has been given off-label-use
approval for monkeypox. The delivery of the first vaccine doses purchased

by the European Commission's Health Emergency Preparedness and
Response Authority (HERA) in response to the current monkeypox

outbreak began with an initial 5,300 doses arriving in Spain, out of the
total 109,090 doses procured. Other countries like France or the United
Kingdom are also offering the vaccine to those especially vulnerable.

 
Ring vaccination is an immunization strategy under consideration for the

control of monkeypox. Unlike mass vaccination, the strategy is to offer the
vaccine to everyone who has been or could have been exposed to

someone infected with the virus, to limit its spread. The ring vaccination
approach was first tried against smallpox and has also been successfully

deployed against Ebola.
 

Tecorivimat, an antiviral drug to treat smallpox was approved for the
treatment of monkeypox by the European Medicines Agency in January

2022 but is not widely available. Vitamin A supplements are recommended
to help the pox ulcers to heal. 

 

 

 انضم إىل شبكة الصحافة الصحية
التابعة إلنترنيوز (HJN) للتواصل

مع المتخصصين في وسائل اإلعالم

الصحية ، وتعلم مهارات جديدة

والوصول إىل الموارد والفرص.

اوسن� نقشې ته کتنه

په افریقایي هیوادونو د بیزو ت�اکې ناروغ� مخنیوي او پاملرنې ډیری مثالونه شته، چې په تیرو وختونو کې یې د ناروغ� خپرېدو او مخنیوي برخه کې کارنده
رول ترسره ک�ې. د افریقا پوهانو، روغتیایی کارمندانو او  نرسانو  تجربې نه یوازې له مخاطبانو سره د بیزو ت�اکې ناروغ� چ�کې خپریدا مخنیوي او د وقایې

غوره الرو چارو په زده ک�ه کې مرسته کوي، بلکې د ناروغ� بې �ایه ویرې کچه هم راکموي.

له مخاطبانو سره مرسته وک�ئ چې وپوهې�ي د ن�ۍ هیوادونه په دودیز ډول د بیزو ت�اکې سره �ه ډول
چلند کوي

موږ د بیزو ت�اکې په اړه تر اوسه په �ه پوهی�و؟ د یادې ناروغ� د سل�ونه ناروغانو

د تشخیص او درملنې مسووله، ډاک�ر «Eva Orviz» سره په هسپانوي ژبه مرکه

د بیزو ت�اکې: پر هغه �ه چې باید وپوهې�ئ «ان�لیسي»
د لندن د حفظ الصحې او ساري درملو �وون�ي

نورې سرچینې

www.internews.org

�ه ده چې وپوهې�ئ 
د روغتیا په اړه ��ور �کي

�ن�ه کولی شو د انسانانو، �ارویو او چاپیریال
ترمن� د اړیکو په اړه �ه  راپور ورک�و؟ 

خبریاالنو لپاره د زونو�یک ناروغیو د پو�� په اړه

الر�ود

د ان�رنیوز روغتیايې ژورنالیزم
شبکه د ان�رنیوز روغتیایې ژورنالیزم شبکې

(HJN) سره یو�ای شئ تر�و د روغتیا
رسنیو مسلکیانو سره په اړیکه کې شئ،

نوي مهارتونه زده ک�ئ او سرچینو او

فرصتونه ته السرسی ومومئ.

یوه روغیتا «ONE HEALTH» ولې مهمه ده؟

لکه �ن�ه چې د �مکې نفوس وده کوي، زموږ اړیکه له حیوانانو او  چاپیریال سره هم تغیر کوي:

خلک یو بل سره ن�دې
ژوند کوي

د �مکې کارولو او اقلیم
کې تغیرات

زیات ن�یوال تجارت او
سفر

حیوانان یوا�ې خوراکې
توکې ندي

دا الملونه دې ته الره جوړي چې د حیوانانو او انسان ترمن� ناروغی اسانه خپرې شي.

یوه روغیتا «ONE HEALTH»  ت�الره هر اړخ لکه انسان، حیوان، نبات او چاپیریال ته کتو سره ��
روغتیایې �وا�ونو سره مبارزه کوي.

 
www.cdc.gov/onehealth

یوه روغیتا «ONE HEALTH» یوه ��ه �و سیک�وري او هراړخیزه ت�الره ده – په محلي،
سیمه یز، ملي او ن�یواله کچه د انسانانو، حیوانانو، نباتاتو او د هغوی د �� چاپیریال د

اړیکو د پیژندلو په اړه، د غوره روغتیایی پایلو د ترالسه کولو په موخه کار کوي.
نور وپوهی�ئ!

https://youtu.be/uBi8Zn7Z63o
https://youtu.be/SjAT4sqi1Kg
https://www.youtube.com/watch?v=uBi8Zn7Z63o
https://www.youtube.com/watch?v=SjAT4sqi1Kg
https://earthjournalism.net/resources/a-journalists-guide-to-covering-zoonotic-diseases
https://earthjournalism.net/resources/a-journalists-guide-to-covering-zoonotic-diseases
https://earthjournalism.net/resources/a-journalists-guide-to-covering-zoonotic-diseases
https://healthjournalism.internews.org/
http://healthjournalism.internews.org/
https://healthjournalism.internews.org/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
http://www.internews.org/
https://healthjournalism.internews.org/
https://healthjournalism.internews.org/
https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html

