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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٧/٠٦/٢٠١٠                                                 پوهنمل حاجی محمد نوزادی 
  

 د مالريا ناروغی او د مخنيوۍ الری چاری يی
 

ه اخيستلو  داليکنه می تر لويه بريده د خه په  م چی غواړی د اوړۍ د رخصتيو   هغو وطنوالو سره مرستندويه 
ران هيواد زيارت وک ای . ی سره د ی راپه برخه چی له کبله يی بايد دلوی خدای شکر پر  ه موده خو زما دا خو

م  ينو ناروغيولکه تيفوس ، تيتانوس او ديفتيری په وړاندی واکسين او . ک دسفر نه وړاندی می کورنی داکتر د 
ه او پدی هکله يی يو وړوک ولو پخاطر اړوند درمل راک و هغه دمالريا په وړاندی دمقاومت ج  براشور هم راک 

ر په لور روان .  ولولم  د ال زياتو مالوماتو په موخه هغه می ولوست او چی کله له دنمارک نه دهامبورګ د هوايی ډ
تو ته واړاوه  اډی کی له ډنمارکی ژبی نه پ داچی هلته په وطن کی کمپيوتر او په . وم ، نوموړۍ براشور می په اور

ه انترنيت ته ی تو يدلو  دادی اوس يی کورته. نو په نشرولو يی ونه توانيدم   السرس کم وو ان ر  د بيرته را
ه واخلی  وروسته پدی هيله دم چی که دسفر نيت ولری ، ورنه   . د لوستونکو مخته اي

تو ژباړه    :  داتاسی او داهم د نوموړی موضوع پ
ه دول ناروغی ده ؟   مالريا 
ی ا، اسيکای د افريدا يوه ساری ناروغی ده چ و کي نی ختيز په يو ل سيمو کی ترستر د . ، جنوبی امريکا او من

ينه غوماشی په م ديوه ناروغ انسان نه بل روغ تن ته  ناروغ المل يو ډول پرازيت دی چی د انوفيليس پنامه 
ی  دول کي يواله کچه هر کال. لي يون کسانو ترمن ددی ناروغ له  يوه نيم ميليون او دوه عشاريه اوه ميل  د په ن

 . کبله خپل ژوند له السه ورکوی 
 : دمالريا ډولونه 

لور ډوله پرازيتونو د الری پر انسانانو باندی بريد کوی چی لدی ډلی نه يی اول دوه ډولونه ل ليدل  دا ناروغی د
ی اوخطرناک ندی  ينو سيم. کي ولو  .  و کی شتون لریدريم ډول يی يوازی د اسيا او جنوبی امريکا په  تر 

لورم ډول  دی چی دانسان پر مغز باندی حمله کوی او لدی کبله د مغزی ) پالزموديوم فالسيپاروم ( خطرناک يی 
ی  ی درملنی ته پام وانه ړول شی ، دغه ډول يی يوه وژونکی . مالريا پنامه هم يادي ين که جيری يی پرخپل وخت و 

ولو زيات پ داچی تل د مالريا دشتون سيمی بدلون مومی ، نو پکار ده . ه افريکا کی ډير شتون لری ناروغی ده او تر 
 . دسفر نه مخکی دخپل ډاکتر سره سال مشوره وشی 

ی ؟  ي ه پي  د غوماشی تر چيچلو وروسته په بدن کی 
ان ينی  ر ( کله چی پرازيت د انسان بدن ته ورننوزی ، د وينی دالری  ت هلته .  ته رسوی  )ج  تکثر  (وده او ډير

ی –دلسو .  کوی  ) ي و په موده کی بيرته په وينه کی ور  وارلسو ور ای .   هلته د وينو په سرو کروياتو کی 
ت ته دوام ورکوی  نيسی ي او تبه ورباندی .  ، خپلی ودی او ډير ون  پسله دی نو بدن د پرازيت په وړاندی غبر

ی  ای نيولیپدغه وخت کی چی پرازيتونو . را  ، که چيری غوماشه د دغه مصاب انسان وينی ته الره  په وينه کی 
ای نوموړی پرازيتونه ورسره اخلی او دبل روغ انسان بدن ته يی دچيچلو  ی نو د وينی سره يو ومومی ، هغه وزبي

دوی او هغه پری اخته کوی   . پر مهال لي
 : د مالريا ناروغ په وړاندی معافيت 

ی هغه کسان چی  لی دا پرازيت اخلی او ناروغه کي و  ی ، خامخا  پدی ډول . تل په مالريا لرونکو سيمو کی اوسي
ی  ر ی چی تريوی کچی د معافيت المل  ته را دا ډول معافيت . دپرازيت په وړاندی دانسان په بدن کی مقاومت من

اکلی. ول عمر دوام نه کوی   مودی په تيريدو په منظم ډول بدن ته پرازيت ددی دپاره چی معافيت دايمی وی ، بايد د 
و په وړاندی يی مقاومت پياوړۍ وساتل شی  ی  لی د مالريا په ناروغی اخته کيدل ددی ناروغ .ورسي يو يا دوه 

ی  ر  . به وړاندی د معافيت المل نه 
ينی ډولونه د يوی اوږدی مودی په تيريدو بيله دی چی غوماشه انسان بيا وچي چی ، په تکراری ډول په بدن دمالريا 

که چی نوموړی پرازيتونه په ينه کی ارام ژوند کوی ، او چی کله د بيالبيلو الملونو له . کی راژوندی کيدالی شی  دا
ته راولی  ي شی ، پرازيتونه بيا بريد کوی او ناروغی من دا ډول ناروغی په ډيرو نادرو . مخی د بدن مقاومت 

و کي ه يووړل وختونو کی تر ستر که اوس دا امکان شته چی پرازيتونه د درملو په م په ينه کی بيخی له من ی ، 
  .  شی او انسان يی دبيا ناروغه کيدو له خطره وژغورل شی
 کوم کسان په مالريا باندی داخته کيدو ډير چانس لری ؟ 

.  پدی ناروغ باندی اخته کيدالی شی ول هغه کسان چی دبدن مقاومت يی کم او دمالريا په وړاندی معافيت ونلری ،
ی چی دمالريا غوماشو دفعاليت په سيمو کی ژوند کوی  ولوزيات هغه ډله ماشومان را د . پدی کسانو کی تر 

ي وی٨٠٠٠٠٠احصايی له مخی هرکال اته سوه زره  و کالو   ددغه افت له   هغه ماشومان چی عمرونه يی تر پن
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ی  ور کندی ته لوي وال او توريستان چی که يی پخوا مقاومت هم درلودل. السه د   ، خو  ه دوی نه پرته مسافران ، ک
ی ، پدغی ناروغ باندی د اخته کيدلو ډير چانس لری    .اوس يی د وخت په تيريدو سره د السه ورک

  
  

انی  ی ن  :د ناروغ ن
ی   انی لری لکه د وال ه د . يو شديد ډول ) لوانزا انف( مالريا ناروغی دپيل پروخت ک م هم هغه ن ی په تو دبيل

ديدل ، تبه ، دسردرد ، په عضلو او بندونو  يا احساس ) مفصلونو ( يخن پشان ري دا . کی دردونه ، نس ناسته او دست
ديدل او د  ی لکه ډير سخت ري و په تيريدو ال زياتی شديدی کي و ور انی د وروسته .  درجو پوری تبه ۴١ – ۴٠ن

ید خولو ب ی را ی نه تر بلی فرق کوی چی کله زياتی اوکله بيا کمی وی  .  اران پرس انی له يوی ور . نوموړی ن
يا او ضعف کيدالی شی  ی خو ست که د ناروغی په درملنی الس پوری نشی ، نو تر درو هفتو پوری داحالت غزي

ی  ه يی. و مياشتی دوام وک و په موده که ناروغی پرخپل وخت تشخيص او په صحيح تو و ور  درملنه وشی ، د 
ی   . کی ناروغ بيرته روغ رم کي

 :د مالريا ناروغ مخنيوۍ 
و الرو تر سره کيدالی شی   : داکار د 

ينو درملو په کارولو سره چی دبدن مقاومت : د درملو په م –الف    اوس کيداليشی بيله دمالريا د واکسين نه د 
که نو هغه کسان . رو خطرناکو ډولونو لکه پالزموديوم فالسيپاروم مخنيوۍ وشی لوړوی ، ان د مالريا د هغو ډي

خه ۍ دخپل ډاکتر سره  چی د مالريا نه دپاکو سيمو لکه اروپا او نورو   مالريا لرونکو سيمو ته سفر کوی ، بايد لوم
ی  ينی درملونه په يو ديادونی وړ ده چی د . ووينی او دمالريا دمخنيوۍ په موخه اړوند درمل ترالسه ک مالريا 

که چی هلته د مالريا پرازيتونو ددغو درملو په وړاندی  اکلو سيموکی ددی ناروغ د مخنيوۍ وړتيا نلری  شمير 
ی او اغيز نه ورباندی کوی  په همدی خاطر پکار ده هغه درمل و کارول شی چی ډاکتر يی ددغو . مقاومت پيداک

تياوو په پام کی نيولو سره  ت کویان  د اخته کيدو خطر تر اړينی  پدی ډول کيدالی شی په مالريا باندی .  سپار
ي شی   . کچی را 

ان ساتل –ب   خه  ت سره سم اخيستل شوی درمل هم دا مانا نلری چی په   : د غوماشی دچيچلو  د ډاکتر دسپار
که نو دا  ه وړی ،  اړينه ده چی تر وسه وسه د غوماشی د  مالريا باندی د اخته کيدو خطر په سلو کی سل له من

ان وساتل شی  خه    : دا کار بيا په الندی ډول تر سره کيدالی شی . چيچلو 
  
که نو بايد دلمر د لويدو له وخت نه بيا تر لمر ختو  – ١ ی د خوا حمله نه کوی ،  د مالريا غوماشه معموال د ور

ان ليری وس  . اتل شی پوری ډيره پاملرنه وشی چی د غوماشی نه 
ام دتياری د رارسيدو – ٢ ه د ما ی تو ان ودل شی او په  دبدن اندامونه بايد تروسه وسه په   وروسته لوڅ پری ن

و غوماشه ورته الر ونه مومی  ل شی   . اړينو جامو پ ک
ی بايد دغوماشی په ضد بالزام  – ٣ ايونوباندی چی دمجبورۍ له مخی لوڅ پاتي ن مواد اړوند ( دبدن پرهغو  ) اوب

ل شی  ددغو موادو داکثرو ډولونو تاثير دبدن پر پوست باندی چی دغوماشی مخه نيسی ، ډير ژر له . باندی غوړ ک
ی  ه  ل شی .  من يو په تيريدو ژر ژر بيا غوړی او تازه ک ه   .که نو بايد دبدن دغه حصی د 

شی چی غوماشی ورته دننوتلو الره او د چيچلو امکانات دشپی لخوا بايد خوب پداسی خونه او يا پشه خانو کی و - ۴ 
 . ونلری 

که چی غوماشی هلته په ) ايرکانديشن ( پداسی اطاق کی چی کولر – ۵ ولری هم دغوماشی د حملی خطر کم دی 
ی . يخه هوا کی داوسيدلو مينه والی ندی  که چی توليد شوی باد يی غوماشی ش  .بادپکه هم مرسته کوی 

تونو په پام کی نيولو او داړينو درملو په کارولو سره کيدالی شی تر لويه بريده دمالريا ناروغ له غمه دلوړو سپا ر
ی خوندی پاته شی   . س

و ؟ ه بايد وک  په مالريا باندی د اخته کيدو پروخت 
ه و اړوند روغتون يا ک ن ی حس شی بايد بيله  ان که چيری دسفر پرمهال داجنجال پي او دناروغ ن لينيک ته 

ی  و په صحيح ډول دناروغ تشخيص وک ی ) معاينه ( دمالريا تشخيص د وينو په کتلو . ورسول شی  . ترسره کي
و شوی ، بايد خپل ډاکتر داهم وويل شی چی دمالريا  يدو وروسته ترستر ر ی دسفر تر بيرته را که دناروغ ن

و ډاکتر خبره په ع خه راستون شويدی  ی او دقيقو معايناتو ته پام لرونکی سيمی  ادی انفلوانزيا باندی تيره نک
کاره . واړوی انی را     ديادونی وړ ده چی دغوماشی ترچيچلو ان دری کاله وروسته هم کيدالی شی دناروغ ن

   .شی 
 : د پاملرنی وړ يادوونه 
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ان کی وليدی ، سره لدی چی که تاسی دنار ی په  وغ مخنيونکی درمل کارولی هم که مو چيری دمالريا ناروغی ن
بايد دی خبری پام واړول شی چی که د ناروغ . بايد بياهم روغتون ته والړ شی چی اړوند تشخيص دقيق وشی   وی

تونه هم په نظر کی نيول شوی وی ، بياهم داکار ددی مانا نلری ول سپار خه  دمخنيوۍ په هکله   چی د ناروغ 
ی   پدی هکله. پوره خوندی ياست  ل کي په هره پيمانه چی دمالريا په اړوند زيات . اغيزمنه درملنه يو اړين کار 

ان ژغورلو چانس لوړ دی  خه د   . مالومات ولری په هم هغه کجه مو ددی ناروغ 
ين پام وشی  کيو ته    : مالريا لرونکو سيموته دسفر نه وړاندی بايد الندی اړينو 

ت ال  - ١ و پوری د سفر د ٢١ تر ١پکار ده چی د درملو کارول د . زم درمل ترالسه شی بايد د ډاکتر په سپار  ور
ی نه د مخه پيل شی  ودنه کوی . ني  . ددی مودی اوږدوال د درملو په دول پوری اړه لری چی ډاکتر يی 

ان سره واخيستل شی  – ٢  . د ډاکتر په مشوره کيدالی شی چی درمل په سفر کی د 
 . هم بايد پام وشی چی بيمه مو ستاسی دسفر سيمی هم په غي کی نيسی آو کنه دی خبری ته  – ٣
تل شی چی نوموړی سيمی ته دسفر په موخه د نورو کومو ناروغيو په هکله پکار ده ۴  ـ د ډاکتر نه پايد داهم و پو

دنورو ناروغيو په اکثرو سيمو کی د غذايی تسموم او د معدی . چی د سفر نه مخکی اړوند واکسين تطبيق شی 
 . امکانات ډير دی

      
ای شی  ه پورته ک                        .دا وو دمالريا ناروغ په هکله اړين مالومات چی هيله ده لوستونکی تری نه 

                                                                               
  د ژباړی پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


