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کیوبا د کرونا ویروس پر مهال
د کیوبا د حکومت روغتیا سیستم یو م لي سیستم دی  ،ټولي روغتیاېي چاري د حکومت له خوا سمبالیږي .په کیوبا
کې شخصي روغتون او کلنیک نشته.
په  1۹۹1کال کې د شوروي اتحاد له ړنګیدلو وروسته او د امریکا اقتصادي بندیزونو کیوبا سخت زیانمنه کړله .په
کیوبا کې په هرو  1۷۵کسانو یو ډاکټر او په بریتانیاکې په  ۶۰۰کسانو ته یو ډاکټر خدمت کوي.
د نړیوال روغتیا ېي سازمان پخوانۍ مشر ) (Margaret Chanنورو هیوادونو ته د کیوبا د روغتیا ایډیال موډل
وړاندیز کوي.

اصلي لیکني ته راځم:
د کیوبا د روغتیا سیستم د ( )Covid - 19بحران لپاره بشپړ چمتووالي درلود .په چین کې د کرونا نارغۍ د 2۰1۹
په دسمبر میاشت کې خپره شوه .په چین کې د کرونا ناروغان د کیوبا په درملو ( )Antiviral interferonدرملنه
کیدل .په داسی حال کې چې د بریتانیا کروز بیړۍ ( )MS Braemerپنځه ایټالوي په کرونا ککړ سیالنیان کیوبا ته
یوړل او کیوبا د ورتګ اجازه ورکړله.
د ( )Covid -19ناروغۍ په جریان کې چین خلکو د ځواکمنو هیوادونو له حکومتونو د مرستو تمه کوله مګر کوم
هیواد د مرستو الس ور نه کړل مګر یوازې کیوبا حکومت مثبت غبرګون وښودل.
په کیوبا کې د روغتیاېي پرسونل غبرګون څنګه وو؟
په کیوبا کې د کرونا لومړۍ پیښه د مارچ په  11مه تشخیص او وموندل شوه .درۍ ایټالوي سیالنیان چې تنفسي
ستونزي لرلي او  ۷کیوباېي وګړي چې له دوی سره په اړیکه کې وو د ( )IPKپه طبي انستیتوت کی بستر او قرنطین
شول .په څلورویشت ساعتونو کې تشخیص او درملنه یې پیل شوه.
کیوبا د مارچ په دومه نیټه د کرونا ویروس د کنترول او مخنیوي لپاره پالن جوړ کړی چې کیوبا د ننوتلو پولي څار
او الزم اقدامات وکړي .د مارچ په شپږمه یو ځل بیا په پالن له سره کتنه او هغه سیالنیان چې کیوبا خاورې ته
داخلیدل  ،تودوخه کتل او شکمن کسان د څوارلس ورځو لپاره یوازې تر کنترول الندی ساتل .په عین وخت کې خلکو
ته د کرونا ساري ناروغې په هکله الزم معلومات او الرښوني کولي.
خپلو خلکو ته ډاډ ورکول چې ناروغۍ به تشخیص او الزم درملنه کیږي .د کیوبا پوځي روغتونونه به د کرونا
ناروغانو درملني لپاره کار اخلي .په ټول هیواد کې  ۳1۰۰ناروغانو لپاره ځای چمتو شوی وو .ټولو تنفسي ناروغانو
د بیړنیو مرستو مرکزونه پرانستل او د زیانمنو ناروغانو درملنه پیل شوه.
د مارچ په  1۸مه په کیوبا کې ډ ( )Covid-19یوولس ناروغان وو چې هغې جملې څخه یو کاناډایي ،درې ایټالویان
او  ۷کسان کیوبایان وو چې یو کس مړ او پاتی روغ شول .د چارواکو له قوله په ټوله کیوبا کې  ۳۵۶د کرونا ناروغان
وو چې لدی جملې  1۰1بهرنیان او  2۵۵د کیوبا یان وو .د لومړیو پاملرونو په شرائطو کې ( )2۶۴1۵کسان تر څار
الندی وو.
د کیوبا تر ټولو غوره خدمت د ویروس ضد درمل ( )Antiviralپه تولید پیل وکړ او دا درمل د هیواد دننه او بهر ته
دمرستې په توګه ولیږل.
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د کیوبا د ویروس ضد درمل ( )Interferon Alpha 2 B Ricmbinatپه چین کې د ( )ChagHeberپه فابریکه
کې د جنورۍ له  2۵نیټې راپدیخوا تولیدیدل  ،دا درمل د کیوبا د بیو تکنالوژي ستوری وو چې د ایډز د ویروس په
ناروغۍ  ،د انسان پوستکی ویروس ( )Papillomaد زیړی ( Bاو  )Cډولونو په درملنه او او د سرطان د مختلفو
ډولونو په ناروغیو کې استعمالول.
د ( )Interferon Alphaدرمل د ( )Covid -19د ناروغۍ درملنې لپاره د فبرورۍ په شپږمه نیټه د  2۰2۰کال
د چیناېي ډاکترانو له خوا د وهان په والیت کې کار اخستل.
دا درمل د کیوبا جنیتیک انجنری او بیو تکنالوژی په  1۹۸۶کال کې جوړ او تولید کړی وو.
په چین کې د دغه درملو ( )Interferonښه نتیجه د هسپانیې د ( )Sevilleناروغانو په درملنه کې کار واخیستل .د
دغه درمل یو ځانګړتیا چی د ویروس په مقابل کې د بدن حجراتو مقاوت زیاتوي او د لومړی ناروغ ازمایښت مثبت
او هیله بښونکی وو .
د کیوبا ډاکټرانو پدغه درمل  1۵۰۰زیات ناروغان درملنه کړي وو.
ساینس پوهان پدی ټینګار کوي چې دا درمل دی نه واکسین مګر سپکوونکی درملنه ده او مکسیکو کې هم ځینی کار
اخیستي .د مکسیکو ساینس د کیوبا له پوهانو سره د دغه درمل د زیاتو څیړلو لپاره ګډه کار کوی.
په وروستیو کې د ایټالیا د روغتیا وزیر ( )Roberto Speranzaد ( )Covid -19د ناروغۍ سره په مبارزه کې
له کیوبا د مرستې غوښتنه کړی وه چې کیوبا  ۵۳کسه طبی پرسونل ایټالیا ته ولیږه .د کیوبا د پیوستون ()Solidarity
په عمل کې وښودله ،په داسی حال کې چې د ایکوادور هیواد ( )Guayaquilښاروال چې د عیسوی ټولنیز ګوند
غړی دی د هواېي کرښې د الوتنی لیکه بالک او د هسپانېي او هالنډ الوتکو مخنیوی وکړ .همدارنګه د وال ستریت
بانکران د روغتیاېي شرکتونو باندی ټینګار کوی چې د کرونا ناروغې د درملو بیې لوړي کړي.
پای
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