
BCG واکسین څه شی دی؟

د BCG واکسین یوه ستن ده چې 
هغه ماشومانو ته لګول کیږي کوم 

چې د TB لګیدو د جدي خطر سره 
مخ دي.

BCG واکسین ستاسې د ماشوم د 
مقاومت د سیستم سره مرسته کوي 

چې د TB پېدا کوونکیو میکروبونو 
سره مقابله وکړي او ستاسې ماشوم 

د TB د سخت مرض نه ساتي.

BCG واکسین د پنځو کلونو نه 
د کم عمر هغو ماشومانو لپاره 
وړیادي کوم چېد TB مرض د 

خطرې سره مخ وي. 

د نورو معلوماتو لپاره 

www.health.govt.nz/tuberculosis

که تاسې کومې پوښتنې لرئ یا نور معلومات غواړئ، نو لطفاً 
اړیکه ونیسئ.

د عامې روغتیا د خدمت نوم:

دا معلوماتپه www.healthed.govt.nz دستیاب دییا ستاسو په سیمه ییز DHB کې د مجاز وړاندې 
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BCG
واکسین

د مور او پالر لپاره معلومات
 TB د هغو کوچنیانو او ماشومانو لپاره چې د

مرض د خطرې سره مخ کېدای شي 
پته:

تلیفون:

وبپاڼه:



ستاسې کوچنی د TB د لویې خطرې سره مخ دی، او د 
BCG واکسینو مستحق دی/ده که هغه:

که په داسې کور یا فیل/کورنۍ یا یو کس سره اوسیږي کوم   •
چې اوس د TB په مرض اخته وي یا یې پخوا د TB مرض 

لرلی وي
که داسې مور پالر یا دوانړه د کورنۍ غړي یا ساتونکي لري   •

چې شپږ یا زیاتې میاشتې )په تیرو پنځو کلونو کې( یې په هغه 
هېواد کې تېرې کړې وي چې د TB د زیاتې خطرې سره 

مخ وي
د درېو میاشتو لپاره یا ددې څخه زیات )د لمړنیو پنځو کلونو په   •

 TB دوران کې( په یو داسې هیواد کې اوسیږي په کوم کې چې د
شرحه زیاته وي او دوی شاید د هغه کسانو د اغیز الندې راشي 

کوم چې TB مرض لري.

ستاسو دایي یا ډاکټر به تاسو له مشوره درکړي که ستاسو ماشوم 
د TB د لګیدو د زیات خطر سره مخامخ وي. د عمومي نښې په 

توګه، دا الندینۍ سیمې د TB لویه شرحه لري:
زیاتر آفریقا   •

زیاتره سهیلي آمریکا  •
روس او د پخواني شوروې ایالتونه   •

د هندوستان د براعظم لویه حصه  •
)ROC( چین، پشمول د هانګ کانګ، تاییوان  •

جنوب ختیځ اسیا )پرته له سینګاپور څخه(  •
د آرام سمندر ځینې هیوادونه )پرته له کوک جزیرې، نایو،   •

ساموا، ټوکیلو او ټانګا(.

TB څه شی دی؟
TB یو خوریدونکی مرض دی. دا ستړیا، والګی، تبه، او د ساه   •

تنګوالی راوستلی شي. 
TB عموماً سږې اغیزمن کوي، خو دا د بدن نورې   •

برخېهماغیزمنې کولی شي، لکه لمفاوي غوټه، هډوکي، بندونه 
او پښتورکي. TB د مغزو د پردې د پاړسوب د ناروغۍ سبب 

هم جوړیدی شي. 
TB د والګې لګیدو او توکاڼو توکلو یا په هوا کې د ترنجیدو له   •

امله د یو تن نه بل ته خورېدلی او لګېدلی شي. 
هر کال په نیوزي لینډ کې قابو 300 نوي کیسونه رامنځته   •

کیږي. 

څرنګه زه کولی شم چې خپل ماشوم د TB نه وساتم؟
تاسې د خپل ماشوم د مقاومت د سیستم سره د )BCG( واکسینو 

BCG واکسین ستاسې د ماشوم  له الرې مرسته کولی شئ. د 
TB پېدا کوونکو  د مقاومت د سیستم سره مرسته کوي چې د 

وکړي.  مقابله  میکروبونو 
دا واکسین ستاسې ماشوم ته په مټ کې د ستنې په  واسطه ورکول 

کیږي.

زما ماشوم ته د BCG واکسین د ترسره کولو کوم تر 
ټولو ښه وخت دی؟ 

ستاسې د ماشوم لپاره ښه دا ده چې دا واکسین ورته له زېږېدو   •
وروسته د څو ورځو نه واله د شپږو میاشتو تر عمره پورې 
وشي، خو د پنځه کلن کیدو پورې ورته په هر وخت کې دا 

واکسین کیدی شي. 

که ستاسې ماشوم له شپږو میاشتو غټ وي، نو د هغوی به   •
معاینه کیږي چې وکتل شي ایا د TB میکروب ورته ورغلي که 
نه. ددې معاینې د پایلو له کتلو وروسته، کېدای شي چې ستاسې 

ماشوم ته د واکسین کولو وړاندیز وشي. 

زه څنګه کولی شم چې ماشوم مې واکسین  کړم؟
تاسې کولی شئ چې د خپل دایې یا ډاکټر سره خبره وکړئ او وخت 
واخلئ. همدغه شان کولی شئ د سیمییز عام روغتیایي خدمت سره 
اړیکه ونیسئ او په خپله سیمه کې د BCG نرسې سره وغږېږئ.

د تفصیالتو لپاره د شا مخ وګورئ.

زما د ماشوم له واکسین کېدو وروسته څه پېښېږي؟ 
د واکسین عکس العمل عام وي، خو سختې اوږد مهاله ستونځې 

کمې وي. د زیاتره ماشومانو د ستنې په لګیدل شوي ځای ټپ 
جوړیږي. کله چې ښه شي، نو دغه ټپ شاید کوچنی داغ پریږدي. 
په ۱-6 اونیو کې، ښایي د وهل شوي ستني په ځای کې یوه وړه   •

سره تڼاکه راښکاره شي. 
له 6-۱۲ اونیو وروسته، دغه تڼاکه ښایي په یو ورکوټي   •

بهیدونکي ټپ بدل شي. که داسې وشي نو د واکسین ځای په 
ململ سره پټ کړئ چې هوا ورځي. نښتونکې پلسترې پرې ونه 

لګوئ. 
د ټپ په رغېدو کې ښایي درې میاشتې وخت ولګي، او ښایي   •

چې په ځای یې یو کوچنی داغ پاتې شي. دا نورمال ده. 

دا واکسین څومره اغېزمن دي؟ 
که څه هم BCG واکسین د میکروبونو څخه د هغه عفونت 

مخنیوی نه شي کولی کوم چې د TB المل کیږي، دا د ماشومانو 
سره د TB د جدي ناروغۍ د لګیدو نه په مخنیوي کې ضرور 

مرسته کوي.

د واکسینو دا ساتنه څومره موده دوام کوي؟ 
 TB واکسین د BCG څیړنې ښایي چې د واکسینو کولو وروستو د

د سخت مرض نه د ۱۵ کلونو پورې ساتي. 

چا ته باید د BCG واکسین وشي؟ 

Bacille Calmette- )BCG( د
Guérin واکسین د پنځو کلونو 
نه کم هغو ماشومانو ته ورکول 

کیږي چې د TB د زیاتې خطرې 
سره مخ وي. 


