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د انفلونزا (فلو) واکسین(غیرفعال شوی یا نوی ترکیب شوی):
تاسې اړتیا لرئ چې په څه پوهه شئ

1ولې واکسین کیږئ؟

واکسینو کې تیمروسل دې زیان لرونکي وي ،مګر د فلو داسې واکسین
هم موجود دي چې تیمروسل نلري.

انفلونزا ("فلو") یوه ساري ناروغي ده چې هرکال ،عمومآ د اکتوبر او
میی ترمینځ په متحده ایاالتو کې خپریږي.

د فلو واکسین کې د فلو هیڅ ژوندي وایرس شتون نلري .دا نشي کولی د
فلو المل شي.

فلو د انفلونزا وایرسونو له امله رامینځته کیږي ،او ترډیره د ټوخي،
پرنجي او نږدې اړیکې له الرې خپریږي.

د فلو ډیری وایرسونه شتون لري ،او تل د بدلون په حال کې دي .هرکال
د فلو نوی واکسین جوړیږي چې د درې یا څلور وایرسونو پروړاندې
محافظت وکړي چې ممکن دغه وایرسونه د فلو راتلونکي فصل کې د دې
ناروغۍ المل شي .مګر حتی کله چې دا واکسین د دغه وایرسونو سره
دقیق ورته والی ونلري ،بیاهم یوڅه محافظت کوي.

هرڅوک په فلو اخته کیدی شي .فلو ناڅاپي پورې کیږي او ترڅو ورځو
پورې دوام کولی شي .عالیم یې د عمر له مخې توپیر کوي ،مګر دا
الندې موارد پکې شامل دي:
•تبه/یخني
•د ستوني درد
•د عضالتو درد
•ستړیا
•ټوخی
•سر درد
•روانه یا ډکه پزه
فلو د سږو د التهاب او د وینې د عفونیت المل هم کیدی شي ،او په
ماشومانو کې د اسهال او قبض المل کیږي .که تاسې کوم روغتیایی
حالت لرئ لکه د زړه یا سږو ناروغي ،نو فلو کولی شي دغه ناروغي
الپسې خرابه کړي.
فلو د ځینې خلکو لپاره خورا ډیر خطرناک وي .کوچني ماشومان،
ماشومان 65 ،کلن او ډیر عمر لرونکي خلک ،امیندواره میرمنې ،او
ځانګړي روغتیایی حالت لرونکي افراد یا د ضعیف معافیت سیسټم
لرونکي خلک د ډیر خطر سره مخ وي.
هر کال په متحده ایاالتو کې زرهاو خلک د فلو له امله مړه کیږي ،او
ډیری نور په روغتون کې بستر کیږي.
د فلو واکسین کولی شي:
•تاسې د فلو یا زکام کیدو څخه وساتي،
•د فلو شدت کموي که تاسې ورباندې اخته هم شئ ،او
•او ستاسې کورنۍ او نورو خلکو ته ستاسې له الرې د فلو خپریدو
مخه نیسي.

	د فلو غیرفعال او نوي ترکیب واکسینونه
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د فلو واکسین د الندې مواردو مخنیوی نشي کولی:
•د داسې وایرس له امله فلو چې د واکسین لخوا پوښل شوی نه وي،
یا
•هغه ناروغۍ چې ښکاره د فلو په څیر وي مګر فلو نه وي.
د واکسین کولو څخه وروسته شاوخوا  2اونۍ وخت نیسي چې محافظت
رامینځته شي ،او محافظت د فلو فصل په اوږدو کې دوام کوي.

	ځينې خلک باید دا واکسین ونکړي
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هغه شخص چې تاسې ته واکسین درکوي ورته ووایاست:
•که تاسې کوم ډول شدید ،د ژوند ګواښونکي حساسیتونه لرئ.
که تاسې کله هم د فلو واکسین څخه وروسته د ژوند ګواښونکي
حساسیت غبرګون درلود ،یا د دې واکسین کومې برخې سره شدید
حساسیت لرئ ،نو تاسې ته ممکن توصیه وشي چې دغه واکسین مه
کوئ .د فلو واکسین ټول نه مګر ډیری ډولونه یې د هګۍ پروټین یو
کوچنی مقدار لري.
•که تاسې کله هم د  Guillain-Barréعالیم (چې  GBSهم ورته
ویل کیږي) لرلي وي.
د  GBSسابقه لرونکي ځینې خلک نباید دا واکسین وکړي .پدې اړه
باید ستاسې ډاکټر سره وغږیږئ.
•که تاسې ښه احساس ونلرئ.
کله چې تاسې معتدل ناروغي ولرئ نو معموآل د فلو واکسین کول
کومه ستونزه نه وي ،مګر شاید له تاسې څخه وغوښتل شي چې کله
ښه شوئ نو بیرته راشئ.

د فلو واکسین یوه وعده د فلو هر فصل کې وړاندیز کیږي .د  6میاشتو
څخه تر  8کلونو پورې ماشومان د فلو ورته فصل په جریان کې د دې
واکسین دوه وعدو ته اړتیا لري .نور هرڅوک د فلو هر فصل کې یوازې
یوې وعدې واکسین ته اړتیا لري.
د فلو ځینې غیرفعال شوي واکسینونه د تیمروسل په نوم پاره ایی
ساتندوی موادو خورا لږ مقدار لري .مطالعاتو کې نده جوته شوې چې په
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لکه څنګه چې نور درمل دي ،د واکسین له امله د جدي ټپي کیدو یا
مړینې چانس خورا لږ دی.

4د واکسین د غبرګون خطر
د هر درمل پشمول د واکسینونو سره د غبرګون ښودلو چانس شتون
لري .دغه غبرګونونه عمومآ معتدل وي او پخپله له مینځه ځي ،مګر
جدي غبرګونونه هم امکان لري.
ډیری خلک چې د فلو لپاره واکسین کیږي د دې سره کومې ستونزې
نلري.
د فلو واکسین په تعقیب کوچنۍ ستونزو کې الندې موارد شامل دي:
•کوم ځای کې چې واکسین شوی وي د هغه ځای پړسیدل ،سور کیدل
یا هم درد کول
•د سینې بندیدل
•د سترګو پړسیدل ،سره کیدل یا خارښ کول
•ټوخی
•تبه
•دردونه
•سر درد
•خارښ
•ستړیا
که دا ستونزې رامینځته شي ،دا عمومآ د واکسین څخه ژر وروسته پیل
او  1یا  2ورځې دوام کوي.
د واکسین څخه وروسته خورا جدي ستونزو کې دا الندې موارد شامل
دي:
•ممکن د غیرفعال شوي فلو واکسین څخه وروسته د Guillain-
 Barréعالیمو ( )GBSخطر یو څه ډیر شي .دا خطر په یو میلیون
واکسین شوي خلکو کې  1یا  2اټکل شوی دی .دا د فلو څخه شدید
پیچلتیاو د خطر په پرتله خورا ټیټ دی ،چې مخه یې د فلو واکسین له
الرې نیول کیدی شي.
•هغه ځوان ماشومان چې د نوموکوکل واکسین ( )PCV13او/
یا  DTaPواکسین سره یوځای په یو وخت کې د فلو واکسین وکړي
ډیر احتمال شتون لري چې د تبې له امله قبض سره مخ شي .د نورو
معلوماتو لپاره خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ .خپل ډاکټر ته ووایاست
که چیرې کوم ماشوم د فلو واکسین سره کله هم قبض شي.
هغه ستونزې چې د تزریق شوي واکسین وروسته پیښیدی شي:
•خلک ځینې وختونه د یوې روغتیایی پروسې ،پشمول د واکسین
څخه وروسته ضعیفیږي .د شاوخوا  15دقیقو لپاره کښیناستل یا پریوتل
کولی شي د ضعف او د راغورځیدو له امله ټپي کیدو مخه نیولو کې
مرسته وکړي .خپل ډاکټر ته ووایاست که چیرې د سستۍ احساس
وکړئ ،د سترګو لید مو بدل شوی وي ،یا غوږونو کې مو آوازونه
کیږي.
•ځینې خلک په اوږو کې شدید درد حس کوي او هغه مټ ته حرکت
ورکولو کې ستونزې سره مخ کیږي په کوم کې چې واکسین ورته
شوی وي .دا په ندرت سره پیښ کیږي.
•هر درمل د شدید حساسیت غبرګون المل کیدی شي .دا ډول
غبرګونونه د واکسین څخه په ندرت پیښیږي ،چې د اټکل له مخې په
میلیون کې شاوخوا  1وي ،او د واکسین څخه وروسته د څو دقیقو څخه
نیولي تر څو ساعتونو پورې پیښیدی شي.
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د واکسینونو محافظت تل نظارت کیږي .د نورو معلوماتو لپاره ،لدې
ویب پاڼې لیدنه وکړئwww.cdc.gov/vaccinesafety :

	که جدي غبرګون وي نو څه؟
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زه باید د څه شي لټه وکړم؟
•د داسې شي لټون کول چې تاسې یې په اړه اندیښمن یاست ،لکه د
شدید حساسیت غبرګون ،خورا لوړه تبه ،یا غیرمعمولي چلند.
د شدید حساسیت غبرګون په نښو کې دا شامل دي :د ټمبوکي پړسوب،
د مخ او ستوني پړسوب ،په ساه اخیستلو کې ستونزه ،د زړه د ضربان
ډیریدل ،ضعف ،او سستي .دا د واکسین څخه وروسته څو دقیقو څخه
نیولي تر څو ساعتونو پورې پیل کیدی شي.
زه باید څه وکړم؟
•که تاسې فکر کوئ چې دا شدید حساسیت غبرګون دی یا کوم بل
عاجل حالت چې انتظار ورته نشي کیدی ،نو  1-1-9ته زنګ ووهئ او
نوموړی شخص ترټولو نږدې روغتون ته ویسئ .غیرلدې ،خپل ډاکټر
ته تلیفون وکړئ.
•غبرګونونه باید د واکسین ناسازګار پیښې راپور کولو سیسټم
( )VAERSته راپور شي .ستاسې ډاکټر باید دا راپور ورکړي ،یا
تاسې پخپله کولی شئ د  VAERSد ویب پاڼې له الرې په
 www.vaers.hhs.govکې یا 7967-822-800-1ته تلیفون
کولو له الرې راپور ورکړئ.
 VAERSطبي مشوره نه ورکوي.

	د واکسین د ټپي کیدو جبران ملي برنامه
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د واکسین د ټپي کیدو جبران ملي برنامه ( )VICPیوه فدرالي برنامه
ده چې د هغه خلکو د جبران لپاره رامینځته شوې وه چې ممکن د ځینې
واکسینونو په واسطه ټپي شوي وي.
هغه خلک چې فکر کوي دوی ممکن د واکسین په واسطه ټپي شوي وي
کولی شي  2382-338-800-1ته تلیفون کولو یا د  VICPویب پاڼې
څخه په  www.hrsa.gov/vaccinecompensationله لیدنې سره د
دې  .د جبران لپاره د ادعا سپارلو لپاره زماني محدودیت دی.

7زه نور معلومات څنګه ترالسه کولی شم؟
•خپل د روغتیا چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ .هغه کولی شي
تاسې ته د واکسین کڅوړه درکړي یا نور د معلوماتو سرچینې وړاندیز
کړي.
•خپل د روغتیا ځایی څآنګې یا آیالتي څانګې ته تلیفون وکړئ.
•د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ( )CDCسره اړیکه
ونیسئ:
  )CDC-INFO-800-1( 4636-232-800-1ته تلیفونوکړئیاد  CDCویب پاڼې  www.cdc.gov/fluڅخه لیدنه وکړئ

