د  COVID-19بوسټر درمل اندازې – زه کوم واکسین باید ترالسه کړم؟
د  21اکتوبر  2021پورې CDC ،په متحده ایاالتو کې د  COVID-19بوسټر شاټونو لپاره وړتیا پراخه کړې .په متحده ایاالتو کې اوس د ټولو
دریو موجود  COVID-19واکسینونو لپاره بوسټر وړاندیزونه شتون لري.
د هغو کسانو لپاره چې د  Pfizer-BioNTechیا  Moderna COVID-19واکسین ترالسه کړی الندې ډلې د دوی د ابتدایي لړۍ وروسته
په  6میاشتو یا ډیر وخت کې د بوسټر شاټ لپاره وړ دي 65 :کالن او زاړه; عمر  +18څوک چې ژوند کوي د اوږدې مودې پاملرنې ترتیبات;
عمر  +18څوک چې لري اساسي طبي شرایط; او عمر  +18څوک چې کار کوي یا ژوند کوي په د لوړ خطر ترتیبات.
د هغو کسانو لپاره چې د  Johnson & Johnson COVID-19واکسین ترالسه کړی ،بوسټر شاټونه د هغو کسانو لپاره وړاندیز کیږي چې
عمر یې  18یا ډیر وي او څوک چې دوه یا ډیرې میاشتې دمخه واکسین شوي وي.
دا د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي پورې اړه لري او ناروغ دا معلومه کړي چې کوم  COVID-19واکسین برانډ د بوسټر دوز لپاره غوره انتخاب
دی CDC .د بوسټر خوراکونو لپاره د "مخلوط او مسابق" چلند ته اجازه ورکوي .پریکړه کول چې کوم بوسٹر ستاسو لپاره سم دی ننګونه کیدی
شي .د واکسین کولو ګټو او خطرونو سره دا مهمه ده چې ناروغان د  COVID-19څخه د جدي ناروغۍ خطرونه وزن کړي .الندې ځینې
معلومات دي چې باید په پام کې ونیول شي کله چې پریکړه وکړئ کوم بوسټر ترالسه کړئ.

د  COVID-19بوسټر درمل اندازې او د  COVID-19ناروغۍ خطرونه څه دي؟
د  COVID-19بوسټر درمل اندازې په ګټو کې ممکن د  SARS-CoV-2سرایت کم خطر (هغه ویروس چې د  COVID-19المل کیږي) او د
شدید  COVID-19لپاره کم خطر شامل وي .د بوسټر درمل اندازې ترالسه کول ممکن د ناروغۍ مخه ونیسي (د  COVIDوروسته/اوږدمهاله
نښو په شمول) او ممکن نورو خلکو ته د ویروس لیږد کم کړي .افراد باید د  SARS-CoV-2سرایت او د  SARS-CoV-2سرایت احتمالي
اغیزو لپاره الندې خطر فکتورونه په پام کې ونیسي:
• د  SARS-CoV-2سره د اخته کیدو خطر .هغه فکتورونه چې تمه کیږي د  SARS-CoV-2سره د اخته کیدو خطر باندې اغیزه
وکړي په کې کار یا استوګنې شامل دي ځینې ترتیبات; د ټولنې د لیږد کچه; په دوی کې د  COVID-19واکسین کولو
نرخونهټولنه; د یو فرد د کور څخه بهر د احتمالي غیر واکسین شوي خلکو سره د مکرر تعامل احتمال؛ او اطاعت د مخنیوي تدابیر
وړاندیز شوي.
• د  SARS-CoV-2انفیکشن د سرایت خطر .د  SARS-CoV-2سرایت د پراختیا لپاره د یو شخص خطر ممکن د دې پر بنسټ
توپیر ولري د لومړني  COVID-19واکسین لړۍ بشپړولو وخت او د مخکینۍ  SARS-CoV-2سرایت څخه وخت د معافیت د
کمیدو له امله .د سیرولوژیکي ازموینې یا د سیلولر معافیت ازموینې د انفرادي خطر  -ګټې ارزونې برخې په توګه وړاندیز نه کیږي.
• د اصلي شرایطو پورې اړوند د شدید سرایت خطر .د یو شخص د شدید  COVID-19د پراختیا خطر ممکن د ډول  ،شمیرې او د
ځانګړو طبي شرایطو د کنټرول کچه او همدارنګه نور الهم تعریف شوي متغیرات له مخې توپیر ولري .حامله خلک ممکن د
 COVID-19واکسین بوسټر ترالسه کړي .په جال توګه ،هم وګورئ په معتدل او شدید ډول معافیت لرونکي خلکو کې د COVID-
 19واکسین لپاره غورونه.
• د  SARS-CoV-2سرایت احتمالي اغیزه .د  SARS-CoV-2سرایت چې شدید نه وي ممکن الهم د ناروغۍ المل شي (د مثال په
توګه د  COVID-19وروسته/اوږدمهاله نښې) .د یو شخص انفرادي شرایط هم باید په پام کې ونیول شي؛ پدې کې کیدای شي د یو
شخص سره ژوند کول  /پالنه کول شامل وي چې په طبي لحاظ کمزوری یا معافیت کم دی یا یو ماشوم چې د  COVID-19واکسین
لپاره وړ نه وي یا د کار کولو توان نلري یا نور شخصي مکلفیتونه پوره کړي کله چې اخته وي ،حتی که د  COVID-19سره سخت
ناروغ نه وي.

ایا د  COVID-19بوسټرونو لپاره د مخلوط برانډونو سره د خوندیتوب اندیښنې شتون لري؟
د مخلوط او میچ کولو محصوالتو سره هیڅ ډول خوندیتوب اندیښنې ندي پیژندل شوي .هر ډول اړخیزې اغیزې چې د بوسټر مطالعاتو په جریان
کې راپور شوي د ورته اړخیزو اغیزو پورې محدود ښکاري چې د هومولوګس (ورته برانډ) لړۍ ترالسه کولو وروسته لیدل کیږي .تر ټولو عام
اړخیزې اغیزې د ستړیا ،سر درد ،زکام ،او د عضالتو درد شامل دي.
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د  COVID-19بوسټر څنګه پرتله کوي؟
ډاټا وړاندیز کوي چې د  COVID-19واکسین برانڈونو ترکیب د ویروس پروړاندې معافیت غبرګون ته وده ورکوي چې د  COVID-19المل
کیږي .الندې د دې مطالعې لنډیز دی.
لومړنی واکسین تطبیق شوی
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پداسې حال کې چې  Modernaد
انټي باډي غوره غبرګون تولیدوي ،د
 mRNAواکسین هر درمل اندازې
ترالسه کول د یو شخص د معافیت
غبرګون په وده کې اغیزمن دي.

پداسې حال کې چې  Pfizerد انټي
باډي غوره غبرګون تولیدوي ،د
 mRNAواکسین هر دوز ترالسه کول
د یو شخص د معافیت غبرګون په وده
کې اغیزمن دي.

پداسې حال کې چې  Modernaد انټي
باډي غوره غبرګون تولیدوي ،د
 mRNAواکسین هر درمل اندازې
ترالسه کول د یو شخص د معافیت
غبرګون په وده کې اغیزمن دي.

* پدې څیړنه کې د  Moderna COVID-19واکسین بشپړ درمل اندازې د بوسټر درمل اندازې په توګه کارول شوی و .د Moderna
 COVID-19واکسین نیم درمل اندازه په متحده ایاالتو کې د بوسټر دوز لپاره اختیار شوی.

ایا د  Pfizer( mRNAیا  )Modernaواکسین د بوسټر درمل اندازه غوره کولو لپاره کوم
خوندیتوب اندیښنې شتون لري؟
د خوندیتوب جدي اندیښنه چې ډیری وختونه د  mRNAواکسینونو ( Pfizerاو  )Modernaسره لیدل کیږي د زړه د عضالتو التهاب (د زړه
شاوخوا عضالتو التهاب) .د اوسني ډاټا پر بنسټ د لومړني واکسین لړۍ څخه ،د  mRNAواکسین ترالسه کولو وروسته د زړه د عضالتو التهاب
ترټولو لوی خطر د  30-12کلونو عمر لرونکو نارینه وو کې لیدل کیږي .د  24-18کلنۍ عمر لرونکو نارینه وو کې د  mRNAواکسین ترالسه
کولو وروسته د زړه د عضالتو التهاب کچه په هر یو ملیون درمل اندازو کې  39قضیې دي .زما د زړه ناروغي د  COVID-19ناروغۍ سره
هم تړاو لري .سربیره پردې ،ډاټا وړاندیز کوي چې د زړه د عضالتو التهاب د  COVID-19ناروغۍ وروسته د  COVID-19واکسین ترالسه
کولو په پرتله په لوړه کچه پیښیږي .د  COVID-19واکسین وروسته د زړه د عضالتو التهاب سره د مړینې هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی.
ډیری قضیې د زړه د عضالتو التهاب نرم دی او ناروغان معموال په  6میاشتو کې په بشپړ ډول روغ کیږي.
یو نارینه چې یو ځوان بالغ وي باید خپل انفرادي خطرونه په پام کې ونیسي او ګټې کله چې پریکړه وکړئ کوم بوسټر غوره کړئ .که چیرې یو
فرد د واکسین کولو وروسته د زړه د عضالتو التهاب خطر څخه ډیر د جدي  COVID-19ناروغۍ د ترالسه کولو خطر په اړه اندیښمن وي ،بیا
دوی ممکن د  mRNAبوسټر درمل اندازه ترالسه کولو په اړه فکر وکړي .که چیرې دا فرد د زړه د عضالتو التهاب د خطر په اړه ډیر اندیښمن
وي ،نو دوی ممکن د جانسن او جانسن د  COVID-19واکسین د بوسټر درمل اندازه غوره کړي.

ایا د جانسن او جانسن واکسین د بوسټر دوز غوره کولو لپاره کوم خوندیتوب اندیښنې شتون لري؟
د تهرومبایسوټینا سنډروم ( )TTSسره د نایابه وینې د ټومبلو  47پیښې ثبت شوي دي د واکسین ناوړه پیښو راپور ورکولو سیسټم ()VAERS
په متحده ایاالتو کې د جانسن او جانسن  COVID-19واکسین  15.3ملیون درمل اندازو څخه وروسته اداره کیږي .دا پیښه په مکرر ډول د - 18
 49کلونو په میرمنو کې پیښیږي .د ماشوم زیږون عمر میرمنې باید د  mRNA (Pfizerیا  )Modernaواکسین د بوسټر درمل اندازه ترالسه
کولو په اړه فکر وکړي چې د دوی د  TTSخطر ډیریږي.
) ،Guillain-barré syndrome (GBSد اتومیمون یو نادر اختالل ،ممکن د جانسن او جانسن  COVID-19واکسین سره تړاو ولري .د
جوالی تر  24پورې 130 ،د  GBSقضیې الندې واکسینونه پیښ شوي ،ډیری وختونه په نارینه وو کې چې عمر یې  50کاله یا ډیر عمر لري.
زاړه نارینه ممکن د دوی د بوسټر درمل اندازې لپاره د  mRNAواکسین په پام کې ونیسي.
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زه د دې غوره کولو په اړه نور الرښود ته اړتیا لرم چې کوم  COVID-19بوسټر درمل اندازه ترالسه
کړم .زه باید له چا سره خبرې وکړم؟
د ځانګړو طبي پوښتنو لپاره ،د شمالي ډکوټا د روغتیا څانګه د خپل باوري طبي چمتو کونکي سره د انفرادي خبرو وړاندیز کوي .دا چمتو
کوونکی به وکوالی شي د انفرادي طبي پریکړو په اړه بصیرت وړاندې کړي.
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