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عشیضٍ
هْجْدٍ عٌذ د افغاًغتاى د ػاهې سّغتیا ّصاست ( ،)MoPHد ًړیْال سّغتیایي عاصهاى( )WHOاّ ًْسّ ُوکاسّ اړخًْْ لخْا هشح ؽْی دی.
د افغاًغتاى د ػاهې سّغتیا ّصاست اّ ًړیْال سّغتیایي عاصهاى د کشیوي کاًګْ ُیوْساژیکې تثې د اّټثشیک د کٌتشّل هْجْدٍ السښْدًّکي
عٌذًّْ اّ هؼیاسًَّ د هْجْدٍ عٌذ د هاخز لپاسٍ د اعاط پَ ډّل کاسّل ؽْي دي.
دا عٌذ هْجْدٍ اړًّذٍ السښْدًَّ ،عشٍ سایْځای کْي ،پٌُْیضې اّ ػولیاتي تؾې ډکْي کْم چې هخکې ًَ دي ډکې ؽْي  ،اّ د افغاًغتاى د
ځاًګړّ ؽشایطْ عشٍ عن هؼلْهاتي اّ ػولیاتي اړتیاّّ تَ تطاتك اّ عوْى ّسکْي .اخشي پایلَ یې یْ ګټې اخیغتٌې تَ چوتْ ،اّ اعاًَ ػولیاتي
السښْدًَ دٍ.
هًْږ ُیلَ هٌذ یْ چې دا عٌذ تَ د یْ چټک هاخز اّ الښْد پَ ډّل د اّټثشیک د ټیوًْْ لپاسٍ لکَ ډاکتشاىً ،شعاى ،اّ د سّغتیایي تغِیالتْ د
عشّیالًظ د تواط افشادّ اّ ُن د تیړًي دالت پَ ّړاًذې د ځْاب ّیلْ ّالیتي کویټې د ټیوًْْ د غړّ لپاسٍ د اسصښت ّړ ّي.
پَ پاې کې تَ دا د افغاًغتاى د ټْلْ ًاسیٌَ ّّ ،ښځیٌَ ّّ اّ کْچٌیاًْ د ګټې لپاسٍ د سّغتیایي عکتْس د ټْلْ ؽشیکاًْ د تیړًي دالت د تیاسۍ اّ
ځْاب ّیلْ ّړتیاّې ځْاکوٌې کړي.
پَ دسًښت
د ػاهې سّغتیا ّصیشٍ -افغاًغتاى
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هٌٌلیک
صٍ ټْل ُغَ کغاى عتاین چې د دې السښْد پَ ساهٌځ تَ کْلْ کې یې خپل هِاستًَْ اّ تجاسب عشٍ ؽشیک کړي دي .پَ ځاًګړي ډّل د
ػاهې سّغتیا ّصاست د ټینً ،ړیْال سّغتیاي عاصهاى اّ د سّغتیا د تشخې د ًْسّ ؽشیکاًْ څخَ هٌٌَ کْم چې د دې عٌذ د هغْدې پَ
اړٍ یې د اسصښت ّړ تثقشې ّسصیاتې اّ دا عٌذ یې ال ښکلی کړ.
عشتیشٍ پش دې د تیړًیْ داالتْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ د څاًګې اّ  EPRدعاالکاس اّ د /WHO/EHAسّغتیایي کلغتش څخَ ځاًګړې
هٌٌَ چا چې ًْهْړې پشّعَ پیل اّ سُثشي کړېُ ،وذا ډّل د ّلایْي هة د ػوْهي سیاعت/د عاسي ًاسّغیْ د کٌتشّل څاًګې،
 ،EPI,DEWSچاپیشیال سّغتیا اّ د سّغتیا د استمأ د څاًګْ څخَ ُن هٌٌَ کْم چې د پشّعې پَ لړ کې یې د کتٌې ّړ تخٌیکي هالتړ
چوتْ کړی دی.
ُوذاسًګَ د ُغْ توْیلًّْکْ اړخًْْ څخَ چې د سّغتیا لپاسٍ د تیړًیْ داالتْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ څْګًْْ هذاخلْ هالتړ کْي دصړٍ
لَ کْهې کٌٌَ کْم .د اسّپایي کویغْى د تؾشي هشعتْ د دفتش ( )ECHOڅخَ ځاًګړې هٌٌَ چې هشعتْ یې د دې السښْدًّْ ساهٌځ تَ
کْل ؽًْي کړل.

د افغاًغتاى د ػاهې سّغتیا هلي اًغتیتْب ػوْهی سیظ
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هرففات

Page 5

د افغاًي عشې هیاؽتې ټْلٌَ

ARCS

د سّغتیایي خذهاتْ تٌغټیضٍ ټْلګَ

BPHS

کشیویي کاًګْ ّیٌَ تًِّْکې ( ُیوْساژیکَ) تثَ

CCHF

د عاسي ًاسّغیْ کٌتشّل

CDC

د ًاسّغیْ د همذم خثشاّي عیغتن

DEWS

تیړًی ځْاب ّیل اّ تیاسی

ERP

سّغتیایي تغِیالت

HF

د سّغتیایي اداسې هؼلْهاتی عیغتن

HMIS

تؾشي هٌاتغ

HR

داخل ّسیذي

IV

د ػاهی سّغتیا ّصاست

MOPH

ًادّلتي عاصهاًًَْ

NGOs

د الیتي سّغتیا څاًګَ

PHD

د کلیْالې پشاختیا څاًګَ

RRD

د پشّعیجشًّْ هؼیاسًَّ

SOP

د دًذې الیذَ

TOR

هلګشي هلتًَْ

UN

د هلګشّ هلتًْْ د کْچٌیاًْ ّجِی فٌذّق

UNICEF

ًړیْال سّغتیایي عاصهاى

WHO
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چټک السښْد
کلَ چې تاعې دا السښْد لْلﺉ ًْ الًذې ًښې تَ دسعشٍ د ػاللې ّړ اړًّذٍ هْمْػاتْ د هاخز پَ چټکَ هًْذًَ کې هشعتَ
ّکړي

= د پظ هٌظش هؼلْهات

= هْخې

= تؼشیف

= خثشاّی
= ګْاښ
= د تغِیل پَ کچَ د هذاخلې السښْدًَّ اّ پشّعیجشًَّ

=د ّالیتي عشّیالًظ افیغش/د تواط ؽخـ
= د عادْي هذاخلې د ټیوًْْ لپاسٍ د هذاخلې السښْدًَّ اّ پشّعیجشًَّ
= د هذاخلې د پشّعیجشًّْ لپاسٍ د اړتیا ّړ ّعایل
= د هذیشیت د ټین لپاسٍ السښْد
= ّستَ ّسػﺉ
ُغَ کلوات چې پَ ګلْعشي کې تؾشیخ ؽْي دي پَ غټ ًارًجي ایټالیک فًْټ عشٍ لیکل ؽْي دي
Page 6
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پیژًسًَ
ز کریویي کاًګْ ّیٌَ تًِّْکې (ُیْراژیکې) تثې ًړیْالَ تْزیع اّ لَ اهلَ یې تار اّ ضتًْسٍ
.1.1
 CCHFیٍْ زًّْټیکَ ًاسّغي دٍ چې ال ُن پَ ډیشی ُیْادًّْ کې د ػاهې سّغتیا عتًْضٍ دٍ .د ً CCHFړیْالَ تْصیغ پَ
پشاخَ پیواًَ پَ آعیا کې دٍ ،چې د چیي د صیٌګ جیاى عیوې څخَ تش هٌځٌي ختیځ اّ عِیلي سّعیې پْسې غځیذلې دٍ،
ُوذاسًګَ د افشیما پَ ځیٌْ تشخْ اّ عِیل ختیځَ اسّپا کې ُن ؽتَ ًْ .لَ دې اهلَ تش دې دهَّ CCHFایشط د پیژًذل ؽّْ
ؽذیذّ ُیوْساژیکْ تثْ تش هٌځ پَ پشاخَ پیواًَ تْصیغ ؽْی ػاهل دی .د پیښْ ساپْس یې د یْکشایي ،تلغاسیې ،الثاًیې ،عشتیا
اّ هًْټیګشّ ( کاعّْ) ،تشکیې ،هاعیډًّیا ،سّعیې فیذساعیْى ،چیي ،لضالغتاى ،تاجکغتاى ،پاکغتاى ،افغاًغتاى ،ػشاق،
ایشاى ،هتذذٍ ػشتي اهاسات (  ،)UAEعؼْدي ػشتغتاى اّ ػواى  ۲اّ ًْسّ څخَ ّسکړل ؽْی دی .عشٍ لَ دې چې د
 CCHFد اّټثشیکًْْ اّ پیښْ د ؽویش پَ اړٍ اسلام ًؾتَ; الًذې ګشاف چې د )ّ HAP (UKیثپاڼې څخَ اخیغتل ؽْې د
 CCHFد تاسیخي پیښْ اّ اّټثشیکًْْ د اسلاهْ څخَ جْړ ؽْی دي.
ګراف۱:
1540

د  ۱۹۴۳څخه تر  ۲۰۰۹پورې د هیوادونو څخه د ورکړل شوو پیښو شمیر
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لکَ د کٌْ لخْا ًْسې ساهٌځ تَ کیذًّکې ًاسّغْ پَ ډّلّ CCHF ،ایشط پَ هثؼي ډّل د یْ ایٌضّټیک د کٌې-فماسیَ-کٌې د
عایکل پَ ډّل دّساى کْي .۱دا اکخشیت ّختًَْ پَ ػوذٍ ډّل څاسّي هٌتي کْي ،پغًَْ اّ اّصې ( هخضى) اّ اًغاًاى (
کْستَ) پَ ډیشی ّختًَْ د هٌتٌْ څاسّیْ د ّیٌې یا اًغاجْ د هغتمین تواط یا د کٌې د چیچلْ لَ اهلَ هٌتي کیږي ًْ .ځکَ سهَ
لشًّکې ټْلٌې د لْړ خطش الًذې دي .عشٍ لَ دې ُغَ پیښې چې پَ عپْساډیک ډّل دي; پَ سّغتْى کې تغتش ًاسّغاًْ د
پیښْ څرَ هړیٌې هیساى ( )CFRد ۺ ۹څخَ ۺ ۵۰تش هٌځ لْړ دي CCHF.۲د ػاهَ سّغتیایي خذهاتْ پش ّړاًذې یْ ګْاښ
جْړّي چې الهلًَْ یې د دې ًاسّغۍ اپیډیویک پْتاًؾیل ،د پیښْ څخَ د هړیٌْ لْړ هیضاى ،اد ًاصّکْهیل اّټثشیکًْْ
پْتاًؾیل اّ د دسهلٌې اّ هخٌیْي عتًْضې دي .دا ښایي د ُیْاد پَ سّغتیایي عکتْس پَ اّږّ تاًذې امافي تاس ساهٌځ تَ
کړي اّ ُن د کتٌې ّړ التقادي هْاًغ ساهٌځ تَ کړي.

پَ افغاًطتاى کې ز
. 1.2
فعالیتًْْ اّضٌی حالت
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پَ افغاًغتاى کې د  CCHFد ساپْس ّسکړل ؽّْ اّټثریکًْْ هْجْدٍ هؼلْهات تَ پَ افغاًغتاى کې د  CCHFد اّټثشیکًْْ د
پشهختګ پَ اړٍ یْ ًظش ّسکړي.
جذّل۱:
د  CCHFد ُغْ پیښْ ؽویش چې د  ۱۹۹۸-۲۰۱۱تشهٌځ د افغاًغتاى د ػاهې سّغتیا ّصاست د ًاسّغیْ د همذم خثشاّي ()DEWS
عیغتن اّ عاسي ًاسّغیْ د هؼلْهاتي عشچیٌْ لخْا ساپْس ّسکړل ؽْی

 :۲ګراف
د  CCHFد هغو پیښو شمیر چې د  ۱۹۹۸کال راهیسې یې په
افغانستان کې راپور ورکړل شوی
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پَ تیش ّخت کې د پیښْ ساپْس کن ّ اّ ګشاف د ًْ CCHFعاى لشًّکی هیالى ښکاسٍ کْي ،دا ښایي د ًاعن تؾخیـ اّ
اّټثشیک تَ د ًِالط سعي د عیوْ یا د څاس د م حلًْْ څخَ تِش ًَ د ًاکافي ساپْس ّسکْلْ لَ اهلَ ّي .پَ ّستَ ّخت کې د
پیښې څخَ هٌځٌۍ هړیٌَ ال ُن د ۺ ۳۰ؽاّخْا دٍ.
عشٍ لَ دې چې پَ افغاًغتاى کې د  CCHFپَ اړٍ لږ هؼلْهات پَ الط کې دي; یٍْ هطالؼَ چې پَ  ۲۰۰۹کال کې د یْې
ډلې افغاًي ،هقشي ،اهشیکې هتذذٍ ایاالتْ اّ اًګلغتاى د کاسپُْاًْ لخْا د ُشات پَ ّالیت کې تشعشٍ ؽْې ښکاسٍ کْي
چې د ًفْعْ تشهٌځ د  CCHFعیشّ پشیْیالًظ (  )sero prevalenceۺ ۱۱.۲اّ د څاسّیْ تش هٌځ ۺ .۱ّ ۷۵پَ ّستَ
ّخت کې دّی ُغَ کٌې چې د څاسّیْ څخَ تجشیذ کړې ّي د  CCHFلپاسٍ هٌفي ّهًْذلې.
دا هًْذًې پَ ایشاى کې د هؾاُذاتْ عشٍ یْځای دا څشګٌذّي چې پَ افغاًغتاى کې د ّیٌې اّ افشاصاتْ عشٍ هغتمیوَ ککړتیا یا
هلْحیت ػام دی .لَ دې اهلَ یې خطش د څاسّیْ پَ پالًْکْ کې ډیش دی ًْ .ځکَ یاتذ هًْږ د څاسّیْ د عاتًْکْ/پالًْکْ،
لقاتاًّْ ،یتشًشاًْ ،اّ سّغتیایي خذهاتْ د پشعًْل تش هٌځ پَ ّلایْي تذاتیشّ تاًذې ټیٌګاس ّکړّ.
پَ ساتلًْکې کې تایذ د پیښې د څیړًې پَ ځاًګړي ډّل د خطش د ډّلْ پَ هًْذًْ ،د عشایت تاسصٍ الس اّ د اًتاى د هٌثغ پَ اړٍ
ډیشٍ پاهلشًَ ّؽي .تشعیشٍ پش دې تایذ د هختلفْ څاًګْ عشٍ یْ ځای د اّټثشیک د کٌتشّل د ځاًګړي کٌتشّل هیکاًیضم پَ اړٍ
د ؽْاُذّ پش تٌغټ څیړًې اّ پلټٌې پَ السٍ ّاچْل ؽي.
لْهړی شکل:پَ افغاًطتاى کې ز ضرّیالًص هْجْزٍ ضیطتن
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روغتونونه

د کوډان
واحد

CLP

کله چې
پایلې السته
راشي

 ۳۴والیتي روغتیا
ریاستونه د ډیوز،
ایج ایم آی ایس او
سی ډی سي
واحدونو سره

هره اونۍ ډیوز ته
ربعوار  HMISته

رسنۍ
ټولنه

پَ افغاًغتاى کې د سّغتیایي څاسًْ د هْجْدٍ عیغتن الًذې; اعاعي سّغتیايي تغِیالت ( ګشځٌذٍ کلیٌیکًَْ ،سّغتیایي پْعتې ،فشػي
سّغتیایي هشاکض ،اّ جاهغ سّغتیایي هشاکض) د ّلغْالۍّ ،الیتي اّ عیوَ یض ػاهې سّغتیا سّغتًًَْْ اّ خقْفي سّغتًًَْْ د ټْلٌْ
د سّغتیایي اړتیاّّ عشٍ عن چوتْ ؽْي دي.
سّغتیایي تغِیالت پَ ّالیتي کچَ د ّالیتي سّغتیا سیاعت لخْا اّ پَ هلي کچَ د ػاهې سّغتیا ّصاست ( )MoPHلخْا د هلي اّ
ًړیْالْ قرارزازي ضازهاًًْْ پْاعطَ څاسل کیږي . .هْجْدٍ هؼالجْي خذهات د سّغتیایي خذهاتْ د عیوَ یضّ هؼیاسي خذهاتْ عشٍ عن
ًَ دي اّ ًاکافي هٌاتغ اّ د کیفیت ډاډهٌتیا یې عتًْضٍ الُن صیاتْي.

ّالیتي سّغتیایي سیاعتًَْ د هؼلْهاتْ د ؽشیکْلْ یْ هٌاعة عیغتن پَ الًذې ډّل لشي:
ز ًارّغیْ ز هقسم ذثراّي ضیطتن ()DEWS
یْ د عشّیالًظ د هْجْدٍ عیغتوًْْ څخَ دی کْم چې ُشٍ اًّۍ د ُیْاد پَ کچَ د ښْ تْصیغ ؽّْ  ۳۳۰څار هحلًْْ
( )Sentinel sitesڅخَ د ؽذیذّ اًتاًي ًاسّغیْ ّقْعات ساټْلْي چې پْښښ یې د ّلغْالیْ د ػاهې سّغتیا پَ تغِیالتْ
کې د ۺ ۷۰څخَ لْړ دی .دا ُوذاسًګَ غْاړي د خقْفي عکتْس اعتاصیتْب ُن لْړ کړي اّ ُن غْاړي پَ افغاًغتاى کې
د ټْلٌې پَ کچَ د عشّیالًظ عیغتن هؼشفي کړي .د عیغتن الًذې پَ ُیْاد کې پَ عیوَ یضٍ اّ هشکضي کچَ اسلام ُشٍ اًّۍ
تجضیَ کیږي . .د ًاسّغیْ( )Morbidityاّ هړیٌې اًّیض اسلام اّ د اّټثریک ز څیړًې تفقیل اّ د ځْاب ّیلْ ساپْسًَّ پَ
ّالیتي ،عیوَ یضې اّ هشکضي کچَ د ټْلْ ښکیلْ اړخًْْ عشٍ لکَ ًادّلتي عاصهاًًْْ ،هشعتَ کًّْکْ ،هلګشّ هلتًْْ
اداسّ ،د ایتالف ځْاکًْْ اّ د ًړیْال سّغتیایي عاصهاى د ختیځې هذیتشاًې د دفتشًّْ عشٍ ؽشک کیږي.
ز رّغتیایي هسیریت هعلْهاتي ضیطتن ()HMIS
عیغتن د سّغتیایي تغِیالتْ څخَ د اړًّذٍ سّغتیایي پیښْ پَ اړٍ هؼلْهات ساټْل اّ چوتْ کْي اّ تیا یې ّالیتې سّغتیا
سیاعت تَ پَ هیاؽتٌي اّ د ټْلْ ّالیتًْْ څخَ  MoPHتَ پَ ستؼْاس ډّل ساپْس ّسکْي .عشٍ لَ دې چې د تغِیل پَ کچَ د
ُیوْساژیکې تثې د دّاهذاسٍ خثشاّي ؽشه ؽتَ خْ  CCHFپَ یْاځې ډّل ساپْس ًَ ّسکْل کیږي ًْ .د  HMISساپْس
ّسکًّْکی عیغتن ښایي دا هشعتَ ًّکړي چې پَ چټک ډّل اّټثشیکًَْ ّهًْذل ؽي.
د اّټثشیک اّعٌۍ هًْذًَ د سعوي ( ډیْص) اّ غیر رضوي ( د ټْلٌې څخَ ،سعٌیْ اّ عیاعتْالْ) پش تٌغټ دٍ .د هٌاتؼْ څخَ خطشًَّ د
تیړًیْ پیښْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ د ّالیتي کویټې پْاعطَ ّسّعتَ د یْ لْهړًۍ څیړًې څخَ تقذیك کیږي اّ د التشاتْاسي هًْذًْ
څخَ ّسّعتَ تاییذ کیږي .د اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ ّالیتي ټیوًَْ د کٌتشّل چټک تذاتیش پَ السٍ اچْي.خْ ال ُن د

ُوغږۍ اّ افِام اّ تفِین عتًْضې اّ خٌډًَّ ؽتَ .د ټْلْ پَ عش کې یې اهٌیتي اّ د هثیؼي ًاّسیًٌْْ ګْاښًَْ دي چې د
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فؼالیتًْْ پش ّړاًذې خٌډًَّ ساّالړّي .دا کیذای ؽي د عتشّ اّټثشیکًْْ اّ ًْسّ هثیؼي ًاّسیًٌْْ لکَ عخت ژهی اّ
عیالتًْْ پَ فْست کې یْ لَ خطشٍ ډک دالت ساهٌځ تَ کړي.
 .1.3ز  CCHFز اّټثریک ز ځْاب ّیلْ لپارٍ ز عولیاتي الرښْز ز چوتْ کْلْ اّ طرح کْلْ اُویت
پَ اّعٌي دالت کې پَ افغاًغتاى کې د CCHFد اّټیشیکًْْ د هًْذًې اّ کٌتشّل لپاسٍ د ځیٌْ السښْدًّکْ عٌذًّْ عشٍ یْ فؼال عیغتن ؽتَ .پَ
ّستَ ّخت کې د اّټیشیکًْْ د کٌتشّل پَ اړٍ پَ ػوْهي ډّل اّ د  CCHFد اّټثشیکًْْ د کٌتشّل پَ اړٍ پَ ځاًګړي ډّل څْ ډّلَ هذذّدیتًَْ پَ
ګْتَ ؽْي دي چې الًذې ؽیاًْ تَ یې ًغثت ّسکْل کیذای ؽي;












د ّلْػاتْ د ّالؼي هیضاى د هًْذًې لپاسٍ د سّغتیایي تغِیالتْ عشٍ د ًفْعْ د هٌل ؽْي پْښښ اسلام پَ الط کې
ًؾتَ.
د ّالؼي سجؼتي عیغتن ًؾتْالی اّ د دٍّ ګاًګۍ چاًغًَْ
د اپیډیویْلْژیک اسلاهْ د هختلفْ عشچیٌْ لَ اهلَ د تذلیل اّ تْدیذ پَ ًؾتْالي کې ًاهٌاعثَ پالى جْړًَّ،
 CCHFپَ پشاخَ پیواًَ پَ ُیوْساژیک تثْ کې کټګْسي ؽْې اّ ځیٌې ّختًَْ ښایي پیښې د ًْسّ ُیوْساژیکْ
تثْ عشٍ الًذې ًاعوې تؾخیـ ؽي اّ تشػکظ یې.
ًااهٌَ عیوْ تَ د ػاهې سّغتیا د کاسکًّْکْ هذذّد الط سعی
د عادْي پشعًْل تش هٌځ د اّټثشیک د څیړًې ًاکافي ّړتیا
پَ عادْي کچَ د پیښْ د دسهلٌې د هِاستًْْ اّ تغِیالتْ کوښت.
د ټْلٌې تش هٌځ د خطش پَ اړٍ ًاکافي پُْاّی
د  BPHSپَ پالى جْړّلْ کې د اّټثشیک د ځْاب ّیلْ د پالى ًاعن اّ هتفاّت تْدیذ چې د هٌاتؼْ د عوثالښت
لپاسٍ د سّښاًَ عتشاتیژۍ ًؾتْالی ّسعشٍ ّي.
ًاکافي داخل عکتْسي اّ تیي الغکتْس ُوغږي پَ ځاًګړي ډّل د یْ ّادذ اّ اغیضهي عشّیالًظ اّ ځْاب ّیلْ د
عیغتن د ساهٌځ تَ کْلْ لپاسٍ.

پَ داعې دال کې چې هًْږ د ُغْ سّغتیایي خذهاتْ د ّړاًذې کًّْکْ د ښَ کاس څخَ چې پَ تیش ّخت کې یې د  CCHFاّټثشیکًَْ
کٌتشّل کړي دي عتایٌَ کّْ; خْ د دې عشٍ عشٍ تایذ هًْږ عیغتن ُن اسصیاتي اّ ځْاکوي کړّ.
پَ  ۲۰۱۰کې د عشّیالًظ عیغتن د ځْاکوٌتیا لپاسٍ ُڅې پیل ؽْې چې دا ُڅې د ً د عیغتن د ّړتیا ځْاکوٌتیا لپاسٍ د السې ًمؾَ تش
څْ اّټثشیکًْْ تَ ځْاب ّّایي ً اّ د ػولیاتي السښْدًّْ هشح د دې ُڅې اّ ًْښت یٍْ تؾپړٍ کًّْکي تشخَ ٍّ تش څْ پَ افغاًغتاى
کې د سّغتیایي هذیشاًْ اّ عادْي کاسکًّْکْ لپاسٍ یْ ځاًګړي السښْدًّکی عٌذ چوتْ ؽي.
دا ػولیاتي السښْد ُڅَ کْي چې د افغاًغتاى سّغتیایي عیغتن ځْاکوي کړي تش څْ پَ اغیضهي ډّل عشٍ د
پشّګشاهیک السښْد الًذې ز رّغتیایي هسیراًْ اّ ضاحْي کارکًّْکْ لخْا اداسٍ ؽي.

 CCHFاّ ټثشیکًَْ د

دا تَ هًْږ عشٍ پَ ساتلًْکې کې د  CCHFد اّټثشیکًْْ هخٌیْي اّ اغیضهي کٌتشّل کې هشعتَ ّکړي.

.1.4
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د  CCHFپه اړه کلیدي حقایق
د CCHFوایرسعام لیږدوونکی یا ناقل د هیالوما جینوس کنې دي
وایرس انسانانو ته یا په مستقیم ډول د هیالوما کنو یا د کورنیو څارویو د وینې یا افرازاتو سره د مستقیم تماس یا یې غوښو له الرې انتقال کوي (
دوهم ډول انتقال په افغانستان کې عام دی).
 CCHFوایرس په لومړني ډول یو زونوټیک وایرس دی ،په دې معنی چې د انتقال په سایکل کې په عمده ډول کنې او وحشي یا کورني څاروي
ښکیل دي.
غواګانې ،پسان او اوزې د انتان څخه وروسته نه ناروغه کیږي خو نږدې د یوې اونۍ لپاره یې په وینه کې وایرس وي ( .)viraemicپه دې موده
کې وایرس کیدای شي هغه انسانانو ته انتقال شي چې دې څارویو سره ندې په تماس کې وي لکه د کرهڼې کارکوونکي ،د مسلخ کارکوونکي،
اشپزان او وترنران .وایرس کوالی شي د منتن څارویو له الرې نورو جغرافیوي سیمو ته هم سرایت وکړي .وایرس کوالی شي د وینې یا افرازاتو
له الرې د انسان څخه انسان ته هم انتقال شي .دا کیدای شي په لومړني ډول د روغتون په چاپیلایر کې رامنځ ته شي او په داسې حالت کې
روغتیایي کارکوونکي په عمده ډول په خطر کې دي.
د بستر شوو ناروغانو په منځ کې د پیښې څخه د مړینې میزان (  )CFRد ۺ ۹او ۺ ۵۰تر منځ لوړ دی



په لنډ ډول د  CCHFد اساسي ارقامو ،خطراتو ،بار او د مخنیوي څرنګوالی ،مصابیت او د مړینې د میالن توضیح



د او ټبریک د څیړنې او مقدم ځواب ویلو مدیریتي ټیمونو ته عملیاتي الرښوونه تر څو په خپل وخت د  CCHFاوټبریکونو لپاره چمتوالی ونیسي ،په ګوته
یې کړي ،راپور یې ورکړي ،تصدیق یې کړي ،تشخیص او کنترول یې

کړي .



په اغیزمن ډول د CCHFاوټبریک د مدیریت لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کووونکو وړتیاوو ته بهبود ورکول



د CCHFد اوټبریکونو د د سرایت د کنترول په اړه اود ټولنې د پوهاوي د رامنځ ته کولو لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کوونکو الرښوونه



د اړتیا وړ تخنیکي الرښوونې له الرې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مدیریتي کچې د کارکوونکو تخنیکي وړتیا ته بهبود ورکول ،تر څو د
موجوده منابعو سره په اغیزمن ډول د  CCHFاوټبریکونه اداره او همغږې کړي .



د اّټثشیکًْْ د کٌتشّل ټیوًْْ تَ السښًَّْ تش څْ د اّټثشیک څخَ صدٍ کړل ؽْې دسعًَْ پَ ًظش کې ًّیغي اّ خپلْ ساتلًْکْ پالًًْْ اّ فؼالیتًْْ تَ
تِثْد ّسّتښي.



ټْلْ ښکیلْ اړخًْْ تَ السښًَّْ تش څْ د اّټثشیک پَ تشڅ کې خپل هغؤلیتًَْ ّپیژًیاّ د اّټثشیک پَ تشڅ کې د  CCHFکٌتشّل د ُوغږۍ هلي هیکاًیضم
عشٍ هشعتَ اّ ُوغږي

.1.5

ّکړي.

ضثثي ارګاًیسم ،کلیٌیکي لْحَ اّ ضرایت

ُغَ ّایشط چې د ًاسّغۍ الهل کیږي د کٌْ لخْا ساهٌځ تَ کیذًّکی ّایشط دی چې د تًْاّایشیډیا کْسًۍ اّ ًایشّّایشط
جٌیْط پْسې اړٍ لشي.
ز تفرید زّرٍ:
د ّایشط د تفشیخ دّسٍ د  ۲څخَ تش ّ ۹سځْ پَ هٌځ کې دٍ اّ د کْستَ ،د هؼشّك کیذّ السی اّ ّایشعي تکخش ( viral
افشیك کې تشعشٍ ؽْې داعې اټکل ؽْی چې د ًاسّؽۍ ساهٌځ تَ
ا
 )inoculumپْسې اړٍ لشي .یٍْ څیړًَ چې پَ جٌْتي
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کیذل د کٌې د چیچلْ څخَ ّ ۲.۳سځې ّسعتَ ،د هٌتٌْ څاسیْ د ّیٌې یا اًغاجْ څخَ ّ ۵سځې ّسّعتَ ،اّ هٌتي اًغاى د
ّیٌې د تواط څخَ ّ ۵.۶سځې ّسّعتَ ساهٌځ تَ ؽْی ٍّ.۳
ز اًتقال الرٍ اّ ضرایت:
ّایشط اًغاى تَ هغتمین د ُیالْها کٌْ پْاعطَ یا د کْسًي هٌتي څاسّي عشٍ د تواط لَ السې اًتمال هْهيّCCHF .ایشط
پَ لْهړًي ډّل پَ چاپیشیال کې د صًّْصیظ لَ السې پَ چاپیشیال کې خپل ؽتْى تَ اداهَ ّسکْي ،کْم چې د دې
ښکاسًذّیي کْي چې د اًتمال عایکل پَ ػوذٍ ډّل کٌې اّ ّدؾي اّ کْسًي څاسّي پَ تش کې ًیغي .غْاګاًې ،پغًَْ اّ
اّصې د هٌتي کیذلْ څخَ ّسّعتَ ًَ ًاسّغَ کیږي هګش د یْې اًّۍ لپاسٍ لشتاًي ّي .پَ دې هْدٍ کې ّایشط کیذای ؽي
چې ُغْ اًغاًاًْ تَ اًتمال ؽي چې د دې څاسّیْ عشٍ پَ تواط کې ساغلي ّي لکَ د کشُڼې کاسکًّْکي ،د هغلخ
کاسکًّْکي ،اّ ّتشًشاى .د کٌْ یْ ځاًګړی هِن تیْلْژیکي ځاًګړتیا داعې دٍ چې پَ ػوْهي ډّل د استّْایشعًْْ
ًالل/هخضًًْْ پَ تْګَ ُغَ ّړتیا دٍ چې کْالی ؽي استّْایشعًَْ پَ  trans-ovariallyډّل اًتمال کړي.
عشتیشٍ پش دېّ ،ایشط کیذای ؽي د هٌتٌْ څاسّیْ لَ السې ًْسّ جغشافیْي عیوْ تَ ُن عشایت ّکړي .اًغاًاتْ تَ اًتمال
کیذای ؽي د کٌْ د چیچلْ لَ السې یا پَ هوکي ډّل د ډکې کٌې عشٍ د ټکش لَ اهلَ ساهٌځ تَ ؽي .د هٌتٌْ څاسّیْ یا اًغاًاًْ د
ّایشط عشٍ د ککړې ّیٌې یا اًغاجْ عشٍ هغتمن تواط د ّایشط د اًتمال تلَ هٌثغ دٍ چې پَ ػوْهي ډّل د ؽذیذّ کلیٌیکي
اػشامْ اّ لْړې هړیٌې اّفاف لشيّ .ایشط کیذای ؽي د ّیٌې اّ اًغاجْ لَ السې د یْ اًغاى څخَ تل تَ اًتمال ؽي کْم
چې کیذای ؽي پَ لْهړًي ډّل د سّغتْى پَ چاپیشیال کې ساهٌځ تَ ؽي اّ سّغتیایي کاسکًّْکي پَ ػوذٍ ډّل پَ خطش کې
دي.
کلیٌکي لْحَ
د ّ CCHFایشط عشٍ اًتاًات د یْ لړ ډیشّ کلیٌیکي څشګٌذًّْ عشٍ هل ّي لکَ تثَ ،د عش دسد ،د ػنالتْ دسد ،د تٌذًّْ
دسد ،د ګیډې دسد ،اّ کاًګې .د عتًْي دسد ،د صیضهْ التِاب ،صیړیً ،وًْیا ،اًغیفالْپتي ،اّ فْټْفْتیا ،اّ هختلف دغي اّ د
هْډ یا علْک تذلًًَْْ ښایي ساهٌځ تَ ؽي .یْpetechial rashػام دی اّ ښایي د یْې عتش ښکاسٍ ُیوْساژیک
 diathesisڅخَ هخکې ّي چې د عتش ایکیوْصیظ ،د عتٌې د عْسي ؽْي هذل څخَ د ّیٌې ساتګ ،اّ د هختلفْ هٌاتؼْ څخَ د ّیٌې
پَ ساتګ عشٍ څشګٌذیږيّ .یٌَ تِیذًَ یې ّففي څشګٌذًَّ دٍ ،خْ عشٍ لَ دې ُن غیش ّیٌَ تِیذًّکي اًتاًات ػام دي.
پَ اًغاًاتْ کې د  CCHFاًتاى ّففي کْسط څلْس څشګٌذې هشدلې لشي :تفشیخ ،هخکې لَ ّیٌې تِیذًې څخَ ( pre-
ُ ،)hemorrhagicیوْساژیک اّ د ًمادت دّسٍ.

ز ّیٌې تِیسًې څرَ هرکې زّرٍ یا Pre- hemorrhagic period
دا دّسٍ د تثې ،عړٍ لشې ،ؽذیذ عشدسد ،فْټْفْتیاً ،غثي تشاډیکاسډیا ،چټکې عااخیغتٌې ،صړٍ تذّالي اّ ګیډې دسد د ًاڅاپَ
ساهٌځ تَ کیذّ عشٍ ځاًګړې کیږي .د هؼذې هؼایي السّ اػشاك ُن ښایي هْجْد ّي اّ د ّ ۳-۶سځْ پْسې دّام کْي.
ډیشی پیښې د جلذي عْسّالي اّ سػ عشٍ یْ ځای ّي.
ز ّیٌې تِیسًې زّرٍ یا The hemorrhagic period
ُیوْساژیک دّسٍ لٌډٍ ّي اّ هؼوْالَ د ّ ۲-۳سځْ پْسې دّام کْي اّ د هختلفْ ځایًْْ څخَ پَ ّیٌې تِیذًې ّففي کیږي
لکَ هؼذی هؼایي السّ ،تٌاعلي اهشادي السّ ،تٌفغي السّ اّ دهاؽ څخَ ّیٌَ تِیذًَ .د پْعتکي ُیوْساژیکې څشګٌذًّې ،د
هخاهي غؾا اّ صیضهْ ّیٌَ تِیذًَ ُن ښایي هْجْدٍ ّي.
ز ًقاحت زّرٍ The convalescence period
پَ ژًّذي پاتې ؽّْ خلکْ کې د ًمادت دّسٍ د ًماخت دّسٍ د ًاسّغۍ د ساهٌځ تَ کیذّ څخَ ّ ۱۰-۲۰سځې ّسّعتَ پیل
کیږي اّ پَ دې هْدٍ کې ټکي کاسډیا ،چټک تٌفظ ،پْلیٌیْسایټیظ ،د ّیښاًْ هْلتي تؾپړ لَ العَ ّسکْل ،صیشّعټْهیا،
کوضّسی لیذ ،د اؽتِا تایلل ،د ّیښتاًْ تایلل ،اّ ښایي د دافظې لَ العَ ّسکْل ُن هْجْد ّی .داعې ساپْس ّسکړل ؽْی
چې د ځیګش اّ تْسي لْیْالی یْ پش دسې ًاسّغاًْ کې ّالغ کیږي .د اًتاى د تیا ساهٌځ تَ کیذّ یا سیلپظ پَ اړٍ پَُْ ًؾتَ.
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التشاتْاسي اتٌاسهلټیْ کې ښایي لیْکْپیٌیا ،تشّهثْعایتْپیٌیا ،اّ د اعپاسیټ اهیٌْټشاًغفیشیض اّ االًیي اهیٌْټشاًغفیشیض،
لکټیټ ډیِایډسّجیٌیض اّ کشیاټیٌیي فاعفْکیٌیض لْړٍ کچَ ّي Prothrombin time .اّ فؼال ؽْی ًغثي تشّهثْپالعټیي
ّخت اّږد ّي اّ فایثشّجي ښکتَ ساځي ،چیشتَ چې د فیثشیي تخشیة ؽْي هذقْالت لْړ ّي

ز ذطر ُغَ فکتْرًَّ چې ز  CCHFاّټثریکًْْ تَ زهیٌَ تراترّي
.1.6
اًغاًاى د ّ CCHFایشط یْاځیٌې کْستَ دي پَ چا کې چې ًاسّغي ساڅشګٌذیږي CCHF.پیښې پَ ُغْ فؼالْ کاسکًّْکْ
ډلَ خلکْ کې پَ ػوذٍ ډّل تْصیغ دي چې د کٌْ د ًفْط عشٍ هؼشّك دي.
الًذې فکتْسًَّ ښایي د  CCHFاّټثشیکًْْ تَ السٍ ُْاسٍ کړي
 د څاسّیْ تش هٌځ لْړ عیشّپشیْیالًظ اّ د تاالمٍْ کٌْ هْجْدیت ( ًالل/هخضًًَْ) د کْسًی  lxodidaeاّ کْسًی
.argasidae
ُ غَ عیوې چیشتَ چې سهَ لشًّکي ډلې اّعیږي اّ د ژًّذ کوضّسي ؽشایو لشي
 د څاسّیْ پالًْکي تی لَ دې چې د خًْذیتْب کافي کړًې پَ پام کې ًّیغي
 د سّغتیایي تغِیل اّ التشاتْاس ُغَ پشعًْل چې د ػوْهي پاهلشًْ افْل ًَ هشاػت کْي.
ًْ ځکَ پَ خطش کې ّالغ ػوذٍ ډلې ُغَ تضګشاى دي چې د اّټثشیک پَ عیوْ کې اّعیږي ( پَ تشکیَ کې د تیشّ ًږدې
اّټثشیکًْْ ًږدې ۺ ۹۰پیښې پَ تضګشاًْ کې ّي) اّ یا ّتشًشاى اّ د هغلخ کاسکًّْکي دي پَ ّستَ ّخت کې د التشاتْاسي
تؾخیـ کاسکًّْکي اّ د سّغتیایي څاسًْ ّړاًذې کًّْکي ُن پَ لْړ خطش ډّل خلکْ کې ؽویشل کیږي.۱

 .2ز  CCHFز کٌترّل ضتراتیژۍ
د کشیویي-کاًګْ ُیوْساژیکې تثې (  )CCHFد هخٌیْي اّ کٌتشّلپَ اړٍ د ګډ تیي الوولکتي ّسکؾاپ تخٌیکي ساپْس الًذې
عتشاتیژۍ پَ پام کې ًیْلې دي،۷
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پَ هلي اّ ضیوَ یسٍ کچَ ز ضرّیالًص ز فعالیتًْْ ځْاکوي کْل تش څْ د خپلې جغشافیْي تْصیغ پَ اړٍ د CCHF
د دالت یْ سّښاًَ تقْیش ساهٌځ تَ کړي
د خطش الًذې عیوْ کې د التراتْاري اّ هطلکي ّړتیاّّ ځْاکوي کْل تش څْ د  CCHFهمذم تؾخیـ ،اّ د
ًاسّغۍ تٌغټیض هخٌیْی اّ دسهلٌَ یمیٌي ؽي
د  CCHFد خطش الًذې ّالیتًْْ کې ز ریثاّیریي ز هْجْزیت یقیٌي کْل
ز  CCHFز هقسهْ اعراضْ ز پیژًسلْ پَ اړًّس ز رّغتیایي کارکًّْکْ ځاًګړې رّزًَ اّ د ًاسّغۍ ؽاهلْل پَ
لْهړًي تفشیمي تؾخیـ کې تش څْ د ًاسّغۍ همذهَ هًْذًَ یمیٌي ؽي
ز ُغْ حرفْي کټګْریْ ځاًګړې رّزًَ چې پَ لْړ ذطر کې زي ،لکَ د کشُڼی کاسکًّْکي ،د هغلخ کاسکًّْکي،
ّتشًشاى اّ د سّغتیایي څاسًْ کاسکًّْکي ( د ًاصّکْهیل اًتاًاتْ پَ فْست کې) تش څْ داعې هٌاعة تذاتیش
ّاخلي چې د ًاسّغۍ خطش ساټیټ کړي; پَ سّغتًًْْْ کې تایذ د تجشیذ تغِیالت هْجْد ّي اّ د سّغتیایي
کاسکًّْکْ لخْا تایذ د خًْذیتْب تذاتیش پَ ټیٌګَ پَ پام کې ًّیْل ؽي.
دػاهَ پُْاّي د کوپایًٌْْ لَ السې پَ ځاًګړي ډّل پَ کلیْال ًفْط کې د CCHFپَ اړٍ ز ټْلٌې ز پُْاّی
لْړّالی تش څْ خلک د خطشًّْ اّ ُغْ تذاتیشّ څخَ ښَ خثش ؽي چې دا خطشًَّ ساکوْي.
د هؼلْهاتْ پَ تؾشیک ،تخٌیکي پُْې ،عشّیالًظ اّ کٌتشّل پَ عتشاتیژیْ کې پَ هلي اّ ًړیْالَ کچَ ز رّغتیا ز
عاهَ ضکتْر اّ ًْرّ ټْلْ ضکتْرًّْ تر هٌځ ز ُوغږۍ اّ ُوکارۍ ځْاکوي کْل -ز کرُڼي ،هالسارۍ،
چاپیریال ،پٌُْې اّ رضٌیْ ضرٍ -تش څْ د ًاسّغۍ عشٍ د هثاسصې لپاسٍ یٍْ ّادذٍ عتشاتیژي تطثیك ؽي
ز ضرّیالًص اّ کٌترّل ز ًْې ضتراتیژۍ ز راهٌځ تَ کْلْ لْر تَ ز پَ پٌُْیسّ هعلْهاتْ کې ز پرهرتیاّّ یْ
ځای کْل -لکَ د اّټثشیکًْْ ّړاًذّیٌې د هاډل پَ اړٍ د کٌْ پَ ًفْط تاًذې د چاپیشیال د تذلْى اغیض; د ّاکغیي د
Operational guidelines for CCHFoutbreak response in Afghanistan

جْړّلْ پَ هْسد کې د  CCHFد ّایشعي ډّلًْْ جیٌیټیکې ځاًګړتیاّې ،تؾخیقیَ یا هالیکْلي اپیډیویْلْژیکې
څیړًې

 .3ز  CCHFز رّټیي اّ تیړًي ضرّیالًص لپارٍ الرښْزًَّ
د عشّیالًظ د یْ اغیضهي عیغتن عشٍ د اّټثشیکًْْ همذهَ هًْذًَ د اّټثشیک د کٌتشّل اعاعي ټکی دی .د افغاًغتاى ډیْص د څاس
د هذلًْْ (  )sentinel siteڅخَ د هٌظن ساپْس ّسکْلْ لَ هخې د اّټثشیکًْْ د هًْذًې هٌاعثَ ّړتیا لشي .داعې یْ جْړښت اّ
سصّل ؽْی پشعًْل ؽتَ چې د عشّیالًظ اسلام تجضیَ کړي اّ پَ ّالیتي اّ هلي کچَ د چټک ځْاب ّیلْ ُڅې پیل کړي.
د  CCHFد اّټثشیکًْْ د سّټیي عشّیالًظ اّ همذم خثشاّي السښًّْې کیذای ؽي د یْ لړ تؼشیفًْْ ،هؼیاسًّْ ،اّ
پشّعیجشًّْ لَ السې څشګٌذ ؽي .الًذې فشػي عشلیکًَْ ُڅَ کْي هًْږ تَ السښًَّْ ّکړي تش څْ د سّغتیایي تغِیل څخَ تش
ّالیتي سّغتیا سیاعت پْسې د عشّیالًظ پَ لذهًْْ ،د اّټثشیک پَ هًْذًَ ،اّ پَ کٌتشّلي تذاتیشّ پٍْ ؽْ.

]ز پیښې تعریف
.3.1
د پیښْ د هْهذًې لپاسٍ تایذ پَ عشّیالًظ عیغتن کې د پیښې یْ ّادذ تؼشیف هْجْد ّي؟ پَ افغاًغتاى کې د  CCHFد پیښې
تؼشیف د ًاسّغیْ د همذم خثشاّي عیغتن ( )DEWSلخْا پَ الًذې ډّل ؽْی.۱

ز  CCHFز پیښې تعریف
مشکوکې پیښې:
ناروغان د ناروغۍ د ناڅاپي وقوع سره چې د  ۳۸.۵درجو سانتي ګریډ نه پورته تبه چې د  ۷۲ساعتونو څخه زیاته او د ۱۰
ورځو څخه کمه وي ،په ځانګړي ډول د CCHFپه انډیمیکو سیمو کې او په هغو کسانو کې چې د پسونو او نورو څارویو سره
په تماس کوې وي ( شپانه ،قصابان ،او د څارویو ساتونکي).
په یاد ولرﺉ چې تبه معموالَ د سردردۍ او عضالتو د درد سره مل وي او د انتي بیوټیکو او مالریا ضد درملو په وړاندې
ځواب نه وایی.
احتمالي پیښه:
مشکوکه پیښه د تبه لرونکې ناروغۍ د حادې وقوع سره  ۱۰ورځې یا لږې او یا د الندې څخه هر دوه:ترومبوسایتوپینیا
د 50000/mm3څخه ښکته ،سره رشونه ،ایپیسټاکسیس ،هیماټیمیزیس ،هیماپټازیس ،په غایطه موادو کې وینه ،ایکیموزیس ،د
اوریو څخه د وینې راتګ ،نور هیموراژیک اعراض -او د هیموراژیکو څرګندونو لپاره د کوربه ناپیژندل شوي مساعد
کوونکي فکتورونه.
تایید شوې پیښه:
هغه پیښه چې د وینې په نمونه کې یې د وایرس تشخیص مثبت وي ،داسې چې په یو ځانګړي مجهز او د خوندیتوب له اړخه
ډاډمن البراتوار کې ترسره شوي وي .په مثبت تشخیص کې الندې ټکې شامل دي،
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د ایلیسا یا بل اړونده میتود له الرې په سیروم کې د  IgMیا  IgGانتي باډیو د موجودیت تایید.



د  PCRپواسطه په نمونه کې د وایرسي نیوکلیک اسید موندنه یا د وایرس تجرید.
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.3.2پَ ضاحْي اّ ّالیتي کچَ ز ضرّیالًص ز ارقاهْ اّ ځْاب ّیلْ جریاى
:۲شکل
روغتیایي
تسهیالت او
ټولنه

ډاکتر/د تسهیل د
سرویالنس
استازی

د سرویالنس
والیتي افیسر

د اوټبریک د
څیړنې او مقدم
ځواب ویلو ټیم

د EPRوالیتي
کمیټه

الًذې السښْدًَّ عادْي پشعًْل تَ د سّغتیایي تغِیالتْ د ډاکتشاًْ اّ عشّیالًظ اعتاصّ ًَ تش تیړًیْ پیښْ اّ همذم ځْاب ّیلْ ّالیتي
کویټې پْسې ػولیاتي السښْدًَّ چوتْ کْي

 .3.3ز څار پَ هحلًْْ کې ز ضرّیالًص ز اضتازّ اّ ډاکتراًْ/لْهړًیْ رّغتیایي ذسهاتْ ّړاًسې کًّْکْ لپارٍ الرښْز

هْخَ :دا یمیٌي کْل چې ،تاکیفتَ اسلام تْلیذ ؽْي اّ پَ عوذعتي ډّل د سّغتیایي تغِیل څخَ خثش ّسکړل ؽْی


دا یمیٌي کْل چېغتاعې ټین د پیښې د تؼشیف ،د  CCHFپیښې د هًْذًې ،خثشاّی اّ تؾخیـ پَ اړٍ سّښاًَ پَُْ
لشي.



پَ هٌظن ډّل د ّسځٌیْ ّلْػاتْ پَ چاسټ تاًذې د  CCHFد ًّْ پیښْ د ّسځٌیْ ّلْػاتْ د اسلاهْ عاتل ( لَ ُغْ
پیښْ څخَ چې سّغتیایي تغِیل تَ ساغلي ّي) اّ پَ دې ډّل پَ پْسٍ پاهلشًې عشٍ د پیښې د هیالى د تذلًًْْْ
هؾاُذٍ
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 .د  CCHFد پیښْ د ذطر زقسهْ څخَ خثش اّّطﺉ

د  CCHFد خطر قدمه
یوه احتمالي پیښه یو خطر دی او چټکې څیړنې ته اړتیا لري.
د اوټبریک قدمه
یوه تایید شوې پیښه یو اوټبریک دی



د  CCHFد هؾکْکْ پیښْ د هؾکْکْ خطشًّْ د خثشاّي د اُویت څخَ خثش اّّطﺉ.



د ساپْس ّسکْلْ د السّ چاسّ ،د خطش د فْسهْ ،اّ اًّیض ساپْس ّسکْلْ د فْسهْ عشٍ اؽٌا اّّطﺉ

د  B1,2,3مویوَ :د  CCHFد ّلْػاتْ چاسټ ،د خطش د ساپْس ّسکْلْ فاسهټ اّ د ډیْص د اًّیض ساپْس ّسکْلْ فاسهټ

د یْ تؾخیـ د ّمغ کْلْ لپاسٍ د  Cپَ ضویوَ کې ّایشعي ُیوْساژیک تثې د اسصًّې السّ چاسّ څخَ ګټَ
ّاخلﺉ
 کَ تاعې د کلیٌیکي تؾخیـ ؽّْ پیښْ یْځای ّالی یا کلغټشیٌګ هؾاُذٍ کړﺉ ; ًْ څْهشٍ چې ژس کیذای ؽي د
عشّیالًظ ّالیتي افیغش تَ ساپْس ّسکړﺉ ( د هْعغې عشّیالًظ اّ د اّټثشیک د کٌټشّل فْکل پایٌټ /د
اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ ّالیتي ټین)
د  Dمویوَ د عشّیالًظ د ّالیتي افیغشاًْ تاصٍ جضیات

 څْهشٍ چې ژس کیذای ؽي تایذ د عشّیالًظ ّالیتي افیغش تَ د ساپْس ّسکْلْ یْ عختَ کاپې ّاعتْل ؽي
 هخکې د ُش ډّل اًتي تیْټیکْ د ّسکړې څخَ د ټْلْ کلیٌیکي پیښْ څخَ د ّیٌې ًوًْې ّاخلﺉ اّ د تاییذي
ّایشّلْژیکْ اصهیښتًْْ لپاسٍ یې ّلیږدّﺉ.
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ز ًوًْې ز اذیطتلْ اّ تراًطپْرټ هعیاري پرّضیجرًَّ ()SoPs







د ًاسّؽ څخَ  ۵هلي لیتشٍ ّسیذي ّیٌَ ّاخلۍ اّ عٌتشفیْژ یې کړﺉ اّ د ّ CCHFایشط د تجضیې لپاسٍ یې د
عیشّم څخَ جذا کړﺉ،
د تؼمین اّ خًْذیتْب پاهلشىي پَ دلت عشٍ تؼمیة کړﺉ
کَ عٌتشفیْژ ًَ ّي ًْ ،د ّیٌې ًوًَْ د یخچال پَ الًذیٌۍ تشخَ کې صیشهَ کړﺉ تش څْ یْ ػلمَ جْړٍ ؽي ; تیا تشې
عیشّم لشې کړﺉ ( د یْ  Pastuer pipetteڅخَ پَ ګټَ اخیغتٌَ) اّ پَ یْ هؼمن خالي ټیْب کې یې ّاچْﺉ.
ټیثْب د چوتْ ؽْي هؼمن عشپْښَ عشٍ کلک ّتړﺉ
د عیشّم ًوًَْ پَ دسې ګًَْ تغتَ کې چې د کٌګل یا ّچ یخ تغتَ ّسعشٍ ّي اّ ُن د ژًّذ د خطش لیثل ّسعشٍ ّي
التشاتْاس تَ ّاعتْﺉ ُوذاسًګَ د التشاتْاس د غْښتٌې فْسم د ًاسّؽ د لٌډې تاسیخچې عشٍ تؾپړ کړﺉ.

 ۳شکل:
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د پیک کولو درې ګونی سیستم
پالستیکي لوښی

ښیښه یي/پالستیکي پوتل

شیشه/پالستیک

د ایښودلو لومړنی لوښی
د لومړني کلچر لوښی
د پیک کولو جذب کوونکي
مواد
کاغذي السی پاکی

سرپوښ

د مالوچو لولې

جذبوونکي مواد

دوهمي بسته
بنده پالستیکي
خلطه

پیچ لرونکې سر پوښ قطۍ

پالستیکي
لوښی

د نمونې ریکارډ

بسته
بسته
ثانوي
ثانوي

پیچ لرونکی سرپوښ
د ژوند د خطر نښه
د لوښي بیروني برخه

بسته

د ادرس نښه
کلک پالستیکي لوښی

سخت یخوونکی

بیرونۍ کلکه بسته
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.3.4

ز ضرّیالًص ّالیتي افیطر لپارٍ الرښْزًَّ

هْذَ :ز اّټثریک ز هًْسًې لپارٍ پَ ّالیت کې ز ضرّیالًص ز اغیسهٌْ کړًْ یقیٌي کْل
 د عشّیالًظ د ّالیتي افیغش پَ ډّل دا یمیٌي کړﺉ چې تاعې د عشّیالًظ د پشّعیجشًّْ  ،د تجضیې د کوپیْټشي
تخٌیکًْْ ّړتیا اّ د عاسي ًاسّغیْ د کٌتشّل د فؼالیتًْْ پَ اړٍ کافي پَُْ لشﺉ
 د پیښې د تؼشیف ،د تغِیل پش تٌغټ د ًْې پیښې حثتّ ،سځٌي لٌډیض اّ د ّسځٌیْ ًّْ پیښْ د خالفَ چاسټ عاتلْ ،د
لذهې د عطذې اّ د ساپْس ّسکْلْ هیتْدًّْ پَ اړٍ ډاکتشاى اّ د عشّیالًظ اعتاصّ سّصًَ.
 دا یمیٌي کړﺉ چې د تؾخیـ ،خثشاّي ،د ًوًْې د اصهیښت اّ اخیغتلْ لپاسٍ پَ ُش سّغتیایي تغِیل کې ّعایل اّ
اکواالت ؽتَ ( د پیښې تاصٍ تؼشیفًَْ ،کتاتًَْ ،السښْدًَّ ،فْسهې ،چاسټ چې د ُش کال لپاسٍ د  medianاًذٌا ّلشي،
د حثت کتاتًَْ ،د ّیٌې د ًوًْې د اخیغتلْ لْښي)
 د ًظاستي کتٌْ پش تشڅ کې ّستَ د دًذې لپاعَ سّصًې اّ هٌظوې السښًّْې لَ السې تاصٍ هؼلْهات ّسکړﺉ
 دا یمیٌي کړﺉ چې د ّالیت الًذې ټْلْ سّغتیایي تغِیالتْ څخَ پَ هٌظن ډّل ساپْسًَّ ساسعیږي ،کَ داعې ًَ ّي ًْ
ّسیاد یې کړﺉ ،اّ د خثشاّي اړًّذ هْمْػاتْ څخَ کتٌَ ّکړﺉ اّ افالح یې کړﺉ
 د عشّیالًظ د اعتاصّ یا د ډاکتشاًْ یا د سّغتیایي تغِیالتْ د خذهاتْ د ّړاًذې کًّْکْ څخَ ساټْل ؽْې اسلام عشٍ
یْځای کړﺉ اّ پَ ّالیتي کچَ یې د خطش د هًْذلْ لپاسٍ تجضیَ کړﺉ ( د ّخت ،ؽخـ اّ ځای پش تٌغټ)
 کَ د اسلاهْ د تجضیې پَ ّخت کې کْم د کتٌې ّړ خطش پَ ګْتَ ؽْ; ًْ د اسلاهْ د ُواغې هٌثغ څخَ یې پَ ّامخ ډّل
تقذیك کړﺉ
 پَ خپل ّخت د تیړًیْ داالتْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ ّالیتي کویټې عشٍ ساټْل ؽْي اسلام اّ اًّیض تجضیَ ؽْي
ساپْسًَّ اّ یا د خطش ُش خثش ؽشیک کړﺉ
 پَ خپل ّخت هؼلْهات د ًشهې کاپۍ پَ ډّل د ػاهې سّغتیا ّصاست تَ ّاعتْﺉ اّ ټْلې عختې کاپۍ تایذ د عشّیالًظ
پَ ّالیتي دفتش کې ډکې ؽي.
 د ّالیت د ػاهې سّغتیا د سیظ د السښًّْې الًذې د تیړًیْ پیښْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ ّالیتي کویټې د اّټثشیک د
څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ د چټکې څیړًې ټین سُثشي ّکړۍ اّ تخٌیکي السښًَّْ یې ّکړﺉ.

. 3.5

ز تیړًیْ پیښْ ز تیارۍ اّ ځْاب ّیلْ ّالیتي کویټې لپارٍ الرښْز
هْذَ :ز ارتقایي ضرّیالًص ،ز پیښې ز څیړًې اّ اّټثریک ز ځْاب ّیلْ ارزًَّ اّ الرښْزًَ
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کلَ چې د عشّیالًظ ّالیتي افیغش د هؾکْک خطش یا اّټثشیک جضیات ( ّخت ،ځاي اّ ؽخـ) د تیړًي دالت د ځْاب ّیلْ د ّالیتي کویټې
عشٍ ؽشیک کړل;ىّ تایذ د یْې ًاعتې لپاسٍ غږ ّکړي اّ دالًذې لذهًْْ عشٍ خپل فؼالیتًَْ پالى کړي.

 د څیړًې د اړیٌْ ّعایلْ اّ همذم ځْاب ّیلْ د اکواالتْ عشٍ د اّټثریک ز څیړًې اّ هقسم ځْاب ّیلْ یْ لَ هرکې
رّزل شْی ټین ّګْهاسﺉ ( د ټین د تشکیة لپاسٍ  ۶څپشکی ّګْسﺉ) تش څْ د اړًّذٍ هذلًْْ څخَ کتٌَ ّکړي اّ ّیې
څیړي (سّغتیایي تغِیل ،د پیښْ کْسًۍ اّ د ُغْی کشًیضې هځکې اّ د څاسّیْ د خْړّ ځایًَْ اّ ًْس) چې
دعشّیالًظ اسلام تقذیك ؽي اّ د خطش یا اّټثشیک هٌثغ اّ هثؼیت ّهًْذل ؽي
 د اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ د ټین څخَ ُشٍ اًّۍ فیډتیک ّاخلﺉ اّ یٍْ اپیډیویْلْژیکَ تجضیَ تشعشٍ کړﺉ
 کَ ًاسّغۍ اّ هړیٌې پَ هخ پَ لْړیذا ّي ; ًْ د عشّیالًظ فؼالیتًْْ(د ّالیت د هْجْدٍ عشّیالًظ عیغتن د عوثالښت
لَ السې) اّ د اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ د ټین اړًّذٍ کٌتشّل فؼالیتًْْ تَ استمأ ّسکړﺉ
 د ػاهې سّغتیا ّصاست پَ هٌظن ډّل د پشهختګًْْ څخَ خثش کړﺉ

ز اّټثریک ز څیړًې اّ هقسم ځْاب ّیلْ ټین لپارٍ الرښْز

. 3.6

هْذَ :د اّټثشیک تقذیك کْل ،عشّیالًظ تَ استمأ ّسکْل اّ دCCHFد اّټثشیکًْْ کٌتشّل
 ټین تایذ د خطش د خثشاّي د فْسهې اّ تیلفًْي هکالوې پَ هشعتَ خطش تقذیك کړي اّ ُن د ًْسّ اړًّذٍ هٌاتؼْ اّ
ډاکتشاًْ څخَ اسلام ساټْل کړي.
د  Eمویوَ د پیښې د څیړًې ًوًَْ یي فْسهَ
عیوې تَ د چټکې اسصًّې اّ ځْاب ّیلْ لپاسٍ ز کتٌې څرَ هرکې;


د خطش د پیام پَ اړٍ ّمادت ّلشﺉ



ُغَ تواعًَْ چې هاللات ّسعشٍ کْﺉ یا تشې څیړًَ کْﺉ پالى اّ ساټْل کړﺉ



د هٌاعة تشاًغپْسټ اّ افِام اّ تفِین د تغِیالتْ پَ ګډّى،ټْل اړیي لْجغتیکي تشتیثات تٌظین کړﺉ



د څیړًې (فْسهې ،د ًوًْې د اخیغتلْ هْاد ،د اّتْ د اصهیښت کیټًَْ) اّ کٌتشّل اړیي هْاد ( د فشدي خًْذیتْب هْاد،
د کٌْ د چیچلْ د هخٌیْي لپاسٍ هْاد اّ یْ لْډعپیکش ،اړیي  IECهْاد ،د سّغتیایي تغِیالتْ لپاسٍ اړیي دسهل چیشتَ چې
هخکې لَ هخکې ًَ ّي ځای پش ځای ؽْي) چوتْ اّ لَ ځاًَ عشٍ یې ّاخلﺉ

د اًتاى د هؾکْکې هٌثغ اّ د هؾکْکْ پیښْ د کْسًیْ اّ سّغتیایي تغِیالتْ څخَ ز کتٌې پَ ترڅ کې;

 پَ سّغتیایي تغِیل کې هؾکْکې پیښې هؼایٌَ کړﺉ ; د پیښْ ،پالًْکْ یا کْسًۍ د غړّ ،کلیْالْ څخَ اړیي هؼلْهات ساټْل
کړﺉ
 د پیښْ اّ د ُغْی د تواعًْْ تش هٌځ د څاسّیْ اّ د ُغْی د هذقْالتْ د الط پَ الط کْلْ پَ اړٍ ؽْاُذ ساټْل کړﺉ
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 د ټْلْ هؾکْکْ کلیٌیکي پیښْ څخَ د ّیٌې ًوًْې ّاخلﺉ
 څاسّي اّ د کٌْ لپاسٍ چاپیشیال هؼایٌَ کړﺉ
 تواعًْْ لپاسٍ خًْذی جاهې اّ هذلْلًَْ یا  reppllentsچوتْ کړﺉ تش څْ د کٌْ پْاعطَ د ال ًْس عشایت څخَ هخٌیْی
ّؽي
 د ًاسّغۍ د عشایت د هخٌیْي پَ اړٍ ټْلٌَ تٌظین اّ سّصًَ ّسکړﺉ
 د کْسًیْ غړّ اّ ګاًّډیاًْ تَ چې دْیلۍ یا کشًیضې هځکې پَ ؽشیکَ اعتؼوالْي سّغتیایي تؼلیوات اّ د هخٌیْي اړیي
اکواالت چوتْ کړﺉ ( د عشایت د هخٌیْي جضیات پَ  ۵څپشکي کې ؽتَ)
 پَ سّغتیایي تغِیالتْ کې;کاسیذًّکي تؾخیقیَ هؼیاسًَّ (د پیښې تؼشیف) اّ د پیښې د دسهلٌې پشّعیجشًَّ ( د پیښې د
دسهلٌې د پشّعیجشًّْ جضیات پَ  ۳څپشکي کې رکش ؽْي ّي) چک کړﺉ
ُ وذاسًګَ د هثي اکواالتْ کوښت پیذا کړﺉ اّ د کلیٌیکي ټین عشٍ د تیړًیْ اکواالتْ پَ تشخَ کې هشعتَ ّکړﺉ

ّرّضتَ لَ کتٌې څدٍ  ،کلَ چې تیشتَ لَ عادې څخَ ساّګشځﺉ


څْهشٍ چې ژس کیذای ؽي ًوًْې التشاتْاس تَ ّاعتْﺉ اّ د ټاکل ؽْې هْدې د جذّل عشٍ عن پشهختګ تؼمیة کړﺉ( تش دٍّ
اًّیْ پْسې)



د التشاتْاسي ًتیجْ د ساسعیذّ پْسې د اّټثشیک د ځْاب ّیلْ اّ کٌتشّل ػولیاتْ تَ ځٌډ/اًتظاس هَ کْﺉ



د خپلْ تاییذ ؽّْ هًْذًْ څخَ; پَ  B3مویوَ کې د ّسکړل ؽْي فاسهټ عشٍ عن پیښې لغت کړﺉ ،د ّخت ،ځای اّ ؽخـ
پش تغٌټ اړًّذٍ هًْذًې لٌډیض کړﺉ اّ د پیښْ کلغټشیٌګ اّ هٌاتغ هؾخقې کړﺉ



هًْذًې هْ د تیړًیْ پیښْ د تیاسۍ اّ ځْاب ّیلْ د ّالیتي کویټې عشٍ تذج کړﺉ اّ تش ُغې چې التشاتْاسي ساپْس
ساسعیږي یٍْ لْهړًۍ پشیکړٍ ّکړﺉ.



څْهشٍ چې ژس هوکٌَ ّي تغِیل تَ د پیښې د هؼیاسي دسهلٌې ،کٌتشّلی تذاتیشّ فیډتیک د اړیٌْ ّعایلْ عشٍ پَ  ۲۴عاػتًْْ
کې ّاعتْﺉ



د تغِیل عشٍ پَ تواط کې اّطﺉ اّ د ًاسّغیْ اّ هړیٌْ تاصٍ اسلام ساټْل کړﺉ اّ د ټْلٌې پَ کچَ اعتاصّ/عاصهاًًْْ پَ
هشعتَ د اړیي لغت د جضیاتْ عشٍ یْ استمایي عشّیالًظ تطثیك کړﺉ

ز تیا کتيې پَ ترڅ کې
 د تغِیل عشٍ د پیښْ پَ دسهلٌَ کې هشعتَ ّکړﺉ
 د هخکې ّسکړل ؽّْ دًذّ پش تٌغټ د دفع القذې د ّدې فؼالیتًْْ کې د ټْلٌې ګډّى ّاسصّﺉ
 د ټْلٌې پَ کچَ د دفع القذې د ّدې یْ پشاخَ پشّګشام پالى اّ تطثیك کړﺉ کْم تَ چې د استمایی عشّیالًظ عشٍ ُن
هشعتَ ّکړي
تعقیة
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کلَ چې التشاتْاسي تاییذ العتَ ساغی اّ پیښې اّ اختالهات ال ُن هخ پَ لْړیذا ّي; ًْ تایذ ّمؼیت د تیړًیْ داالتْ د ځْاب ّیلْ ّالیتي کویټې
عشٍ تذج ؽي اّ د تؾشي ځْاک ( د ػاهې سّغتیا هتخققیٌْ اّ د پیښې د دسهلٌې هتخققیٌْ ساّعتل) اّ اکواالتْ د ځْاکوٌتیا اّ د کٌتشّل د
فؼالیتًْْ د کیفیت د څاسًې اّ ښَ هذیشیت لَ السې کٌتشّلي تذاتیشّ تَ پشاختیا ّسکړل ؽي.

 .4ز پیښې اُتواهات ( زرهٌلَ)
 .4.1کلیٌیکي تشریص
پَ ّخت تؾخیـ د پیښې د دسهلٌې اّ د ًاصّکْهیل اّ ټْلٌې د اّټثشیکًْْ لَ هخې اعاعي دی .تفشیمي تؾخیـ تایذ د ُغْ
ًاسّغیْ عشٍ پَ پام کې ًّیْل ؽي چې ّستَ اػشاك لشي چې پَ دې کې کیذای ؽي ،تکتشیایيّ ،ایشعي یا غیش اًتاًي
ًاسّغۍ ؽاهلې ّي CCHF .تایذ پَ ځاًګړي ډّل پَ ُغْ ًاسّغاًْ کې پَ کلیٌیکي ډّل پَ پام کې ًّیْل ؽي چې الًذې
ؽیاى ّلشي:
 اړًّذٍ کلیٌکي څشګٌذًّې ( لکَ تثَ ،د ػنالتْ دسد اّ ّیٌَ تِیذًَ) ،د خطش اپیډیویْلْژیک خطش فکتْسًَّ لکَ د
کٌې چیچل ،د هٌتيّ څاسّیْ عشٍ هؼشّك کیذل ،د کٌې ټکش د تذى د دّّ تشخْ تش هٌځ
 د  CCHFد هؾکْکْ پیښْ عشٍ تواط ،د اّټثشیک پَ عیوْ کې تیشًّي فؼالیتًَْ کَ ُلتَ عفش کْي یا د ُواغَ
ځای ُغتْګي ّي.
 هٌاعثې التشاتْاسي هًْذًې ( ټیټ دهْیَ ففذات اّ د عپیٌْ کشّیاتْ د ؽویش لْړّالی ،د اعپشیټ اهیٌْټشاًغفیشیض،
االًیي اهیٌْټشاًغفیشیض ،لکټیټ ډیِایډسّجیٌیض اّ کشیاټیٌیي فاعفْکیٌیض لْړٍ عطذَ).

د  Cضویوَ د  VHFد تؾخیقیَ لذهًْْ لپاسٍ ّګْسﺉ
 .4.2التراتْاري تشریص
د ادتوالي پیښْ التشاتْاسي تؾخیـ تَ د دهْیَ ففذاتْ ؽویش ،د ّیٌي د دجشّ ټْل ؽویش اّ پشّتشّهثیي ّخت څخَ پَ
ګټې اخیغتې عشٍ سعیذالی ؽْ کْم چې د ُیوْساژیکْ اػشامْ اّ ػالیوْ عشٍ تړاّ لشي.
د  CCHFتاییذ پَ ځاًګړي ډّل هجِضّ ؽّْ اّ د ژًّذ د لْړ خًْذیتْب التشاتْاسًّْ کې تش عشٍ کیذای ؽي .د التشاتْاسي تؾخیـ
هیتْدًّْ کې الًذې ؽاهل دي:
 د ایلیغا (  )enzyme linked immune assaysڅخَ پَ ګټې اخیغتٌې د اًټی تاډي هًْذًَ
 د ّایشط تجشیذ اّ هالیکْلي هیتْدًَّ ( )PCR
 د ًاسّؽ د ّیٌې یا ًغج د ًوًْْ څخَ ښایي ّایشعي اًتیجًٌَْ تش العَ ؽي.
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 ۴شکل :ز  CCHFاًطاًي ّایرضي اًتاى پَ ترڅ کې ډایٌاهیک تسلًًَْْ
تودوخه
په وینه کې وایرس یا وایریمیا

کال

 IgGانټی باډي
 IgMانټی باډي

د کنې پواسطه
چیچل کیدل

میاشتې

وخت

 ۳-۵ورځې

 ۳-۵ورځې

 IgMاّ  IgGپَ عیشّم کې د  ELISAیا  (EIA) enzyme linked immunoassayپَ ّاعطَ د تثې د ّلْع
څخَ ّ ۷سځې ّسّعتَ هًْذل کیږي .ځاًګړی  IgMد اًتاى څخَ ّسّعتَ  ۴هیاؽتې پْسې داعې کچې تَ ساښکتَ
کیږي چې د هًْذًې ّړ ًَ ّي هګش  IgGد کلًْْ لپاسٍ د هًْذًې ّړ ّيّ CCHF .ایشط پَ ُغَ ّخت کې د
ّیٌې اّ ًغج د ًوًْْ څخَ د تجشیذ ّړ دی چې د ًاسّغۍ د لْهړیْ پٌځْ ّسځْ پَ تشڅ کې پَ دجشّي کلچش کې
ّدٍ ّکړي .ځیٌي ّختًَْ کیذای ؽي چې ّایشعي اًتی جًٌَْ د اهیًْْفلْسیغیٌظ یا  EIAپَ ّاعطَ د ًوًْْ څخَ
جذا ؽي .د ّایشط د تجشیذ هیتْدًَّ پَ ُغْ ًاسّغاًْ کې اعتؼوالیږي چې ّژًّکې ًاسّغۍ ّلشي ځکَ چې دا
هؼوْالَ د اًتي تاډی د اًذاصې ّړ ځْاب ًَ ساهٌځ تَ کْي .د چټک التشاتْاسي تؾخیـ غْسٍ هیتْد RT-PCR
) (reserve transcriptase polymerase chain reactionدی کْم چې دغاط ،هؾخـ اّ چټک دی.
 .4.3عوْهي زرهلٌَ
ټْلې هؾکْکې پیښې تایذ پَ سّغتْى کې تغتش اّ د اختالهاتْ لپاسٍ د ًږدې څخَ ّڅاسل ؽي .د ُیوْساژیکّ تثْ
لشًّکی ًاسّغاًْ د پیښْ دسهلٌَ د هٌاعثْ دسهلْ د صیشهې اّ فشدي خًْذیتْب د ّعایلْ عشٍ ځْاکوٌَ کړﺉ .د
 CCHFتثې پَ دسهلٌَ کې دوایْي تذاتیش هِن دي لکَ:
 فوي یا ّسیذي ُایډسیؾي،
 پَ پْسٍ پاهلشًې عشٍ د دسهلْ څخَ ګټَ اخیغتٌَ ،اّ
 د هٌاعثْ ًیوَ اّتلٌْ غزایي هْادّ اّ هایؼاتْ عشٍ تغزیې تَ پاهلشًَ تش څْ د داخل هؼایي ّیٌَ تِیذًې څخَ
هخٌیْی ّؽي.
 د ًاسؽ پالٌَ تایذ پَ پْسٍ پاهلشًې عشٍ ّؽي اّ د تشمیل اّ تقادهي ټپًْْ څخَ یې هخٌیْی ّؽي.
 ټْلې ّړ کلیٌیکي پیښې کیذای ؽي چې د ّایشعي مذ دسهلْ عشٍ تذاّي ؽي.
 ؽذیذې پیښې ښایي د ّیٌی اّ یا د ّیٌې د هذقْالتْ تشاًغفیْژى تَ اړتیا ّلشي.
 .4.4زرهلٌَ
 عشٍ لَ دې چې د  CCHFلپاسٍ عپاسښتٌَ ؽْې مذ ّایشعي دسهلٌَ ًؾتَ; سیثاّیشیي د  CCHFد اًتاى پَ دسهلٌَ
کې ګټْس څشګٌذ ؽْې دي.داعې ښکاسي چې فوي اّ ّسیذي دّاړٍ هغتذنشات یې اغیضهي دي.۱
 کلَ چې پَ سّغتْى  CCHFپیښَ پَ کلیٌیکي ډّل تؾخیـ ؽٍْ; ًْ دسهلٌَ کیذای ؽي د داخل ّسیذي سیثاّیشیي
عشٍ پیل ؽي .تْفیَ ؽْې ډّص یې  ۳۰هلي ګشاهَ پَ ُش کیلّګشام د لْهړي ډّص پَ ډّل اّ تیا  ۱۵هلي ګشاهَ پَ
Page 23

Operational guidelines for CCHFoutbreak response in Afghanistan

ګیلْګشام ُش  ۶عاػتَ د ّ ۴سځْ لپاسٍ دی اّ تیا  ۷.۵هلي ګشاهَ پَ کیلْګشام پَ ُش  ۸عاػتْ کې د ّ ۶سځْ لپاسٍ
دی .د دسهلٌې ټْلَ دّسٍ ّ ۱۰سځې دٍ.
 سیثاّیشیي ښایي جٌیي تَ صیاى یا هړیٌَ ّاړّي ًْ ځکَ کاُل ښځیٌَ ًاسّغاى چې اهیذّاسٍ ّي تایذ د سیثاّیشیي
عشٍ تذاّي ًؾي ،اّ یا تایذ پَ ُغَ ّخت کې سیثاّیشیي پیل ؽي چې د اهیذّاسۍ ټغټ هٌفي ّي .کلَ چې ښځیٌَ
ًاسّغاًې د سیثاّیشیي د دسهلٌې الًذې ّي تایذ د اهیذّاسۍ مذ دٍّ ډّلَ هیتْدًّْ څخَ ګټَ ّاخلي اّ د دسهلٌې پَ
تشڅ کې اّ د ُغې څخَ  ۶هیاؽتې ّسّعتَ د ُشٍ هیاؽت د اهیذّاسۍ لپاسٍ ټغټ ؽي.
 د سیثاّیشیي داخل ّسیذي دسهلٌَ د سّغتْى صیشتٌا تَ اړتیا لشي کْم چې ښایي د سّغتیایي پاهلشًې پَ ُش هشکض یا
عادَ کې ًَ ّي هْجْد ًْ ،ځکَ کْم ځای کې چې هٌاعثَ ًَ ّي کیذای ؽي چې د خْلې لَ السې دسهلٌې څخَ
ګټَ ّاخیغتل ؽي
 د  CCHFپَ دّسٍ کې ًاسّغاى صړٍ تذّالی ،کاًګې ،د کْلوْ څخَ ّیٌَ تِیذًَ haematemesis ،اّ melena
لشي ًْ ځکَ ښایي د خْلې لَ السې د سیثاّیشیي جزب ښَ ًَ ّي.
پَ غټاًْ کې خْلې لَ السې دسهٌلې۱تْفیَ ؽْی ډّص:
 لْهړًی عتش ډّص  ۲۰۰۰هلي ګشاهَ د خْلې السې یْ ځل
 پَ تؼمیة یې  ۱۰۰۰هلي ګشاهَ د خْلې لَ السې ُش  ۶عاػتَ د ّ ۴سځْ لپاسٍ
 پَ تؼمیة یې  ۵۰۰هلي ګشاهَ د خْلې لَ السې ُش  ۶عاػتَ ّسّعتَ د ّ ۶سځْ لپاسٍ
کْچٌیاى:
 لْهړی عتش ډّص  ۳۰هلي ګشاهَ پَ ُش کیلْګشام د خْلې لَ السې یْ ځل
 پَ تؼمیة یې  ۱۵هلي ګشاهَ پَ کیلْګشام ُش  ۶عاػتَ د ّ ۴سځْ لپاسٍ
 پَ تؼمیة یې  ۷هلي ګشاهَ پَ کیلْګشام ُش  ۶عاػتَ د ّ ۶سځْ لپاسٍ
ز  CCHFز لْړ ذطر ًارّغاًْ ضرٍ ز ضتر ذطر تواضًْْ ( ز تسى ز هایعاتْ ضرٍ هعرّض کیسل) لپارٍ ز فوي
ریثاّیریٌْ ّقایْي تطثیق ضپارښتٌَ ًَ کیږي.
 د دسهلٌې د هْخْ لپاسٍ د سّغْ ؽّْ ًاسّغاًْ د اهیْى پالصها اسصښت ًَ دي څشګٌذ ؽْي ،عشٍ لَ دې چې پَ
هختلفْ هْالؼْ کې پَ کاس اچْل ؽْی.
 د ّایشعي مذ دسهلٌې د څیړًْ لَ هخې تل تاصٍ هلي عپاسښتٌې پَ پام کې ًّیظﺉ


پَ ژًّسی پاتې شّْ ذلکْ کې ز  CCHFاًتاى ز اّږزې هْزې اغیسې پَ کافي پیواًَ ًَ زې څیړل شْي تر څْ ز
ځاًګړّ اذتالطاتْ هْجْزیت هعلْم شي .ذْ تیا ُن شفاهًْسًَ ّرّ ّي.

 .5د  CCHFد اّټثشیک د عشایت هخٌیْی
5.1ز اًتقال ز الرې پر تٌطټ ّقایْي تساتیر
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 :۵شکل

سړی

روغتون

سره ورکوونکي څاروي
ایماګو (کاهل)

هګۍ

د کنو سایکل
نیمف

الروا

کوچني تې لرونکي ،الوتونکي
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پْستٌې ؽکل د ّکتْسًّْ یا ًاللیٌْ ( کٌْ) هٌځٌی کْستَ ( کْچٌي تي لشًّکي اّ الْتًْکي) ،استمایي کْستَ ( عشٍ
ّسکًّْکي څاسّي) اّ اًغاى تش هٌځ د  CCHFد ّایشط د اًتمال السٍ ښایي .هًْږ ّکْالی ؽْ د عایکلًْْ پَ هاتْلْ عشٍ د
هخٌیْي اّ کٌتشّل تذاتیش پالى کړّ ( د  ۱څخَ تش  ۵ؽویشې پْسې).
 .1د کٌې ًاللیي تی ؽویشٍ اّ ډیشٍ پشاختیا لشي اّ د څاسّیْ د تْلیذ د ښَ عوثال ؽّْ تغِیالتْ لپاسٍ د اکاسیغایډ ( ُغَ
کیویاّي هْاد چې کٌې ّژًي) عشٍ د کٌْ کٌتشّل یْ ښَ اًتخاب دی.
ُ .2غَ کغاى چې پَ اًډیویکْ عیوْ کې اّعیږي تایذ د فشدي خًْذیتْب تذاتیشّ څخَ ګټَ ّاخلي چې پَ دې کې د ُغْ
عیوْ څخَ ډډٍ کْل دي چې د کٌْ ًاللیي پکې ډیش ّي اّ کلَ چې دّی فؼالې ّي (د پغشلي ًَ تش هٌي پْسې); د کٌْ
لپاسٍ د جاهْ اّ پْعتکي هٌظوَ پلټٌَ ،اّ لشې کْل یې اّ ُن د  repellentsڅخَ ګټَ اخیغتٌَ.
ُ .3غَ کغاى چې پَ اًډیویکْ عیوْ کې د څاسّیْ عشٍ عش اّ کاس لشي کْالی ؽي د خپل ځاى د خًْذي کْلْ لپاسٍ د ػولي
تذاتیشّ څخَ کاس ّاخلي .پَ دې کې پَ پْعتکي ( لکَ  )DEETاّ جاهْ تاًذې (لکَ پشیویتشیي) د هذلْالتْ یا
 repellentsاعتؼوالْل اّ د دعتکؾْ یا ًْسّ هذافظتي کالْ اعتغهال تش څْ د هٌتٌې ّیٌې یا اًغاجْ عشٍ د تواط ًَ
هخٌیْی ّؽي.
 .4د کٌْ د هخٌیْي لپاسٍ د خًْذیتْب د تذاتیشّ تشعیشٍ ; ُغَ خکلک چې د څاسّیْ اّ د ُغْی د غْښې عشٍ عش اّ کاس
لشي ( لقاتاى ،پخًّْکي) دّی تایذ داعې ادتیاهي تذاتیش پَ ًظش کې ًّیغي چې د څاسیْ اّ د ُغْی د غْښې د
افشاصاتْ پَ ّاعطَ یې د هلْحیت څخَ هخٌیْی ّؽي .دا کیذای ؽي د فشدي خًْذیتْب د جاهْ ،دعتکؾْ اّ
هاعکًُْْ/غَ ټْټَ چې خْلَ اّ پْصٍ پْښي اّ خًْذیتثْ ػیٌکْ پَ ا غْعتلْ عشٍ تشعشٍ ؽي.
 .5کلَ چې د ً CCHFاسّغاى پَ سّغتْى کې تغتش ؽي ًْ ،د ًاصّکْهیل اًتاى د عشایت خطش ؽتَ .پَ تیش ّخت کې ؽذیذ
اّټثشیکًَْ پَ دې ډّل ساهٌځ تَ ؽْي دي اّ دا الصهي دٍ چې د دې ًاّړٍ اغیضّ د هخٌیْي لپاسٍ د اًتاى د کٌتشّل کافي
تذاتیش هؾاُذٍ ؽي .د جشادي پشّعیجشًّْ پَ جشیاى کې سّغتیایي کاسکًّْکي د تیشّ جشّداتْ پْاعطَ د اًتاى د
اخیغتلْ پَ لْړ خطش کې لشاس لشي ،پَ تیشّ ّختًْْ کې اًتاًات ُغْ جشاداًْ تَ اًتمال ؽْی ّ چې پَ ُغْ ًاسّغاًْ
یې ػولیات تشعشٍ کْل چې د تطٌي اػشامْ الهل یې د اًتاى پَ لْهړًیْ هشادلْ کې هؼلْم کړي( پَ ُغَ ّخت کې ال
تؾخیـ ؽْي ًَ ّي) .د سّغتیایي څاسًْ ُغَ کاسکًّْکي چې د  CCHFهؾکْک یا تاییذ ؽْي ًاسّغاًْ د ّیٌې یا
اًغاجْ عشٍ یې تواط دسلْدلی ّي تایذ د اټکلي هؼشّك کیذّ څخَ ّسّعتَ لږتشلږٍ د ّ ۱۴سځْ پْسې د تْدّخې اّ
اػشامْ لپاسٍ ّڅاسل ؽي.
 .6د CCHFهؾکْک یا تاییذ ؽْې ًاسّغاى تایذ تجشیذ اّ د پالٌې یا ًشعیٌګ د هاًؼې د تخٌیکًْْ څخَ ګټَ ّاخیغتل ؽي.
د ّیٌې یا د اًغاجْ ًوًْې چې د تؾخیقیَ هْخْ لپاسٍ اخیغتل ؽْي تایذ د ػوْهي پاهلشًْ عشٍ عوې عوثال ؽي .تیشٍ
ؽیاى ( عتٌې اّ د جشادۍ ًْس تیشٍ ّعایل) اّ د تذى هذفْػَ هْاد تایذ د غیشهلْث کًّْکْ ځاًګړّ پشّعیشجشًّْ پَ
ًظش کې ًیْلْ عشٍ پَ خًْذي ډّل عشٍ لَ هٌځَ یْړل ؽي.
د هخٌیْي د پْستٌیْ تذاتیشّ عشتیشٍ ; د هړّ اجغادّ د الط پَ الط کْلْ پَ تشڅ کې ُن تایذ پاهلشًَ ّؽي.
د Fمویوَ
 .7د الًذې هشادلْ لَ السې د ًالل د کٌتشّل د فؼالیتًْْ د تطثیك پَ ګډّى ػاهْ خلکْ تَ د هؼشّك کیذلْ د خطش اّ
هخٌیْي تذاتیشّ پَ اړٍ د پُْاّي د لْړّلْ کوپایًٌَْ تٌظین کړﺉ.
 پَ ټْلٌَ کې د  CCHFد هخٌیْي اّ کٌتشّل پَ اړٍ د هؼلْهاتْ د هشح کْلْ اّ چوتْ کْلْ لپاسٍ د ټْلٌې پَ کچَ
عشچیٌې عوثال کړﺉ.
 کلیذي پیاهًَْ اّ د افِام اّ تفِین چیٌلًَْ یې ځاًګړي کړﺉ
 د افِام اّ تفِین فؼالیتًَْ ّاسصّﺉ اّ د ښَ ّالي لپاسٍ یې د اړتیا عشٍ عن ػول تشعشٍ کړﺉ.
یادښت :د اًغاًي ګټې اخیغتې لپاسٍ ال تش دې دهَ خًْذي اّ اغیضهي ّاکغیي پَ پشاخَ ډّل ًؾتَ
علْک ُغَ السٍ دٍ چې یْ ؽخـ د یْ ځاًګړي دالت یا اّعیذلْ د چاپیشیال پَ ځْاب کې چلٌذ کْي .دا د څْ فکتْسًّْ
پْاعطَ ځاًګړې کیږي ،د دّې پَ هٌځ کې د دالت د اهتٌاع دسک اّ د تجشتې دظ ډیش اغیض لشي .کَ هًْږ غْاړّ چې د
 CCHFاّ د ًاسّغیْ د عشایت پَ اړٍ پُْاّی تش العَ کړّ ًْ هًْږ تایذ د هخٌیْي د تذاتیشّ پَ اړٍ پَُْ د عادٍ اّ د
کلتْسي اړخَ هٌل ؽّْ السّ څخَ خپشٍ کړّ.
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 .5.2رّغتیایي تعلیوات اّ ز ضلْک تسلْى






دا کیذای ؽي د کْچٌیْالي یا ټْلٌې د تؼلیواتْ یا ډساهْ ،عٌذسّ یا پْعتشًّْ اّ سعٌیصّ پشّګشاهًْْ اّ د لذس ّړ هٌثغ لکَ د
ټْلٌې د هؾشاًْ اػالًاتْ لَ السې تشعشٍ ؽي.
کلَ چې د ټْلٌې تشهٌځ د هٌاعثې سعٌۍ لَ السې پَُْ پَ هتکشس ډّل خپشٍ ؽي دا تَ پَ ټْلٌَ کې د رٌُیت د تذلْى پَ پشّعَ
کې هشعتَ ّکړي.
کَ چاپیشیال د پُْې د ػولي کْلْ لپاسٍ هغاػذ ّي ًْ داتَ د دّې پَ ػول اّ علْک کې تذلْى ساهٌځ تَ کړي ( .د تیلګې پَ
ډّل د ًاسّغیْ اّټثشیکًَْ اّ د کافي ځایي پیذاکیذًّکْ خًْذیتْب هْادّ هْجْدیت ښایي د فشدي خًْذیتْب ػادتًْْ کې
ښَ ّالی ساّلي).
کْچٌیاى ،ښځې اّ د ټْلٌې دغاط غړي تَ لْهړی دا کړًَ تشعشٍ کړي ،اّ پَ پای کې تَ اکخشیت دا سّغتیایي ػادتًَْ
ّهٌي.

د دې لپاسٍ چې ټْلٌَ د ًالل د کٌتشّل اّ فشدي خًْذیتْب پَ اړٍ تؾْیك کړّ; هًْږ د پْستَ پٌځَ ّلایْي هشدلْ پَ اړٍ ځیٌې هِن
پیاهًَْ ټاکْ اّ ُغَ پَ پَ صړٍ پْسې پیاهًْْ/پْعټشًّْ/عٌذسّ/ډساهْ کې ساًغاړّ اّد عوْ خلکْ پَ هٌځ اّ پَ عن ّخت کې یې
خپشّّ.
ضن پیام ز ضوې رضٌۍ لَ الرې پَ ضن ځای کې ز ضوْ ذلکْ ترهٌځ پَ ضن ّذت کې تَ ز ضلْک یْ هٌاضة تسلْى راهٌځ تَ کړي

 . 6ز  CCHFز اّټثریکًْْ ُوغږي اّ هسیریت
.6.1

ز هسیریت اّ ُوغږۍ جْړښت اّ حکْهتْالي

پَ افغاًغتاى کې د ُوغږۍ د هْجْدٍ عیغتن الًذې; د ّالیت دًٌَ د  CCHFاّټثشیکًَْ کیذای ؽي د تیړًیْ پیښْ پَ ّړاًذې د ځْاب
ّیلْ اّ تیاسۍ د ّالیتي کویټې پْاعطَ عوثال ؽي.
د اّټثشیک د کٌتشّل ټاعک فْسط هليّ ،الیتي اّ عادْي کچې عاصهاًي جْړښت کیذای ؽي دلتَ د دٍّ اړخیضې هفاُوې د چیٌلًْْ
لَ السې تؾشیخ ؽي ( کواًډ اّ فیډتیک) دا تَ د ایپیډیویْ پَ دسؽل کې د کواًډًّْ اّ فیډتیکًْْ د دٍّ ګاًګۍ څخَ هخٌیْی ّکړي.

 :۶شکل
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د بیړنیو پیښو دځواب
ویلو او تیارۍ ملي
کمیټه

د بیړنیو پیښو دځواب
ویلو او تیارۍ ملي کمیټه

د اوټبریک د
څیړنې او مقدم
ځواب ویلو ټیم

د اوټبریک د
څیړنې او مقدم
ځواب ویلو ټیم

د روغتیایي
تسهیل ټیم

د روغتیایي
تسهیل ټیم

ملي سطحه
والیتي سطحه

د بیړنیو پیښو دځواب ویلو
او تیارۍ ملي کمیټه

د اوټبریک د
څیړنې او مقدم
ځواب ویلو ټیم

د اوټبریک د
څیړنې او مقدم
ځواب ویلو ټیم

د روغتیایي
تسهیل ټیم

د روغتیایي
تسهیل ټیم

ساحوي سطحه

د هفاُوې لیکَ =

د لْهاًذې یا کواًډ لیکَ =

ًښې

د تیړًیْ پیښْ د ځْاب ّیلْ هلي اّ ّالیتي کویټې ،اّ د اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ ټین غړي پَ  ۴جذّل کې
خالفَ ؽْي دي.
 :۴جسّل

هْقف

ز تیړًیْ حاالتْ ز ځْاب ّیلْ
اّ تیارۍ هلي کویطْى

چیشهیي یا سیظ د ػاهې سّغتیا ّصاست هشعتیال

د کویټې غړي
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ز تیړًیْ حاالتْ ز ځْاب ّیلْ
اّ تیارۍ ّالیتي کویټَ

ز اّټثریک ز څیړًې اّ
هقسم ځْاب ّیلْ ټین

ډیْص/عي ډي عي افیغش ،د
د ػاهې سّغتیا ّالیتي سیظ
اي پي آی افیغش
د صًّْټیکْ ًاسّغیْ د تواط فشد ّتشًض اّ اًټیوْلْجغت

د صًّْټیکْ ًاسّغیْ سیظ /د
کشًې اّ هالذاسۍ سیظ
د سّغتیایي تغِیل یْ هثي
ّالیتي ډیْص افیغش اّ عی ډی
د تیړًیْ پیښْ پش ّړاًذې د
ډاکتش
عي افیغش
ځْاب ّیلْ اّ تیاسۍ سیظ
غیش دّلتي عاصهاًًَْ (تطثیك د سّغتیایي تغِیل څخَ یْ
د ډیْص سیظ
ًشط
 BPHSتطثیك کًّْکي)
د التشاتْاس یْ ًکٌیؾي
یًْغف
د ّلایْي هة سیاعت
ًړیْال سّغتیایي عاصهاى (د
د هؼالجْي هة سیاعت
سّغتیا د عیوَ یضې ُوغږۍ
هغؤل ،د عیوَ یضې سّغتیا د
کلغټش ُوغږی کًّْکی یا د
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پْلیْ ّالیتي افیغش)
د افغاًي عشې هیاؽتې ټْلٌَ

ًړیْال سّغتیایي
عاصهاى/یًْغف اّ ًادّلتي
عاصهاًًْْ اّړًّذٍ ّادذًَّ
 RRDاّ ًْس اړًّذٍ ّصاستًَْ

د تیړًیْ پیښْ د ځْاب ّیلْ اّ
تیاسۍ سیاعت اّ ًْسې اړًّذٍ
اداسې

د  Gمویوَ -پَ هختلفْ عطذْ کې د هختلفْ کاسي ؽشیکاًْ دًذې اّ هغؤلیتًَْ

ز اّټثریک ز ځْاب ّیلْ هراحل
.6.2
 د اّټثشیک د څیړًې اّ همذم ځْاب ّیلْ ټین پَ ّاعطَ چټکَ اسصًَّ اّ ساپْس ّسکْل .د اسصًّې د کاسًّې لپاسٍ د
اسصًّې د هؼیاسي چټکې ّعیلې څخَ ګټَ ّاخلﺉ اّ د ټاکلْ عشچیٌْ څخَ اړیي هؼلْهات ساټْل کړﺉ .پَ ځاًګړي ډّل
پَ سّغتیایي تغِیل کې د  CCHFد ټْلْ هؾکْکْ اّ تاییذ ؽّْ پیښْ اړًّذٍ هؼلْهات اّ تیا د پیښې اّ دُغْې د تواط
تاسیخچَ هِوَ دٍ تش څْ اغیضهي ؽخـ ،ځای ،د ّلْع ّخت اّ د اًتاى هٌثغ ّهًْذل ؽي.
 د پیښْ د دسهلٌې اړًّذٍ خٌډًَّ اّ کوښتًَْ پَ ګْتَ کړﺉ ( د تشاعپْسټیؾي ،تؾشي هٌاتؼْ اّ د ُغْی د ّړتیاّّ اّ
اکواالتْ پَ ګډّى)
 دالت تذلیل کړﺉ ،دا پَ ګْتَ کړﺉ چې څْک ،چیشتَ ،کلَ اّ څٌګَ د اّټثشیک پَ ّاعطَ اغیضهي ؽْي دي اّ اړیٌې
هذاخلې اّ عوذعتي هشعتې تَ لْهړیتْب ّسکړﺉ
 د ځْاب ّیلْ ټین د اړیٌې سُثشۍ ،دتؾشي هٌاتؼْ دًذّ دځاًګړې الیذې اّ اکوالتْ عشٍ اّ د اّ لْجغتیک هالتړ عشٍ
ځْاکوي کړﺉ ( د سیثاّیشیي هخکې لَ هخکې ځای پَ ځای کْل)
 د هذاخلې لپاسٍ یْ ُذف اّ صهاًي جذّل تؼشیف کړﺉ
 د ًږدې څاسًې عشٍ پالى تطثیك کړﺉ
 د ځْاب ّیلْ د یْ ًْي هاټشیکظ عشٍ د هذاخلْ اّ العتَ ساّړًْ هٌظن هشّس ( ښَ تَ ّي کَ د  CCHFد اّټثشیک د
کٌتشّل لپاسٍ ُشٍ ّسځ ّي)
ز تیړًي ځْاب ّیلْ کویټې ز ځْاب ّیلْ ز ز هسیریت ًوًَْ یي هاټریکص
ز چټکې ارزًّې
ضپارښتٌې

ز چټکې ارزًّې
تْصیَ شْي
اقساهات

ز تیړًي ځْاب
ّیلْ اّ تیارۍ
تثصرې/تعسیالت

ُغَ کړًې چې
تایس تر ضرٍ
شي

هطؤل
شرصّ/احس

ز اړتیا ّړ اّ
تیارې شْې هٌاتع

زهاًي
چْکاټ

ّضعیت

 1ضپارښتٌَ
 2ضپارښتٌَ
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د اّټثشیک د کٌتشّل د فؼالیتًْْ پَ اړٍ تاصٍ هؼلْهات لْړپْړّ چاسّاکْ اّ ػاهْ خلکْ تَ د هٌاعة چیٌل لَ السې
تفِین کړﺉ

 . 7ز اّټثریک څرَ ّرضتَ فعالیتًَْ
. 7.1

ز ارتقایي ضرّیالًص اّ رّغتیایي پُْاّي ز فعالیتًْْ تساّم

دا الصهي دٍ چې د اّټثشیک د تؾپړ کٌتشّل پْسې استمایي عشّیالًظ تَ اداهَ ّسکړﺉ.
د سّغتیا د پُْاّي د ساهٌځ تَ کْلْ ټیوًَْ تایذ د ټْلٌې تش هٌځ د CCHFد عشایت د کٌتشّل پَ اړٍ پُْاّي ّسکْلْ تَ اداهَ ّسکړي.

. 7.2

ز ززٍ کړل شّْ زرضًْْ پر تٌطټ تایس کړًې ترضرٍ شي

کلَ چې اّټثشیک د کٌتشّل الًذې ساغی ًْ د هذیشیت د ُشې کچې الًذې تایذ خپل ټْل هؼلْهات هشّس کړّ اّ د ُغْ خٌډًّْ پَ اړٍ
چې ټیوًَْ ّسعشٍ هخاهخ ؽْي دي اّ ُغَ خالّې چې پَ عادَ کې یې هؾاُذٍ کړي دي هؼلْهات ساغًْډ کړي.
خٌډًَّ اّ خالّې تایذ پَ تؾپړ ډّل عشٍ د تخٌیکي ټیوًْْ پْاعطَ هشّس اّ د داعې خٌډًّْ د هخٌیْي اّ خالّّ السې چاسې پَ ګْتَ
ؽي اّ ُغْ اړًّذٍ چاسّاکْ تَ چې داعې اّټثشیکًْْ عشٍ عشاّکاس لشي د ساتلًْکي لپاسٍ عپاسښتٌې ّؽي.
د هٌاتؼْ خالّې اّ مؼف تایذ پَ ګْتَ ؽي اّپَ ساتلًْکې کې د اّټثشیکًْْ عشٍ پَ تشیالۍ تْګَ د هخاهخ کیذلْ لپاسٍ د ّړتیاّّ د
لْړّلْ پشّګشاهًْْ تَ لْهړیتْب ّسکړل ؽي.
صدٍ کړل ؽْي دسعًَْ کیذای ؽي د ُیْاد پَ دًٌَ کې اّ ُن پَ ُغْ ُیْادًّْ کې چې ّستَ ؽشایو لشي د اّټثشیکًْْ د غْسٍ کٌتشّل د
هیکاًیضم د ساهٌځ تَ کْلْ لپاسٍ ّکاسّل ؽي.
پَ ګْتَ ؽْي خالّې اّ عپاسښتٌې کیذای ؽي د ػولي خٌډًّْ اّ خالّّ لْسې تَ د هشعتَ کًّْکْ د پاهلشًې د ساړّلْ لپاسٍ ّکاسّل
ؽي اّ پَ ساتلًْکې کې د اّټثشیک د کٌتشّل یْ ښَ هیکاًیضم پالى کړي.
د صدٍ کړل ؽّْ دسعًْْ څخَ تایذ اّږدهِالي پالًًَْ ساهٌځ تَ ؽي ،پَ ځاًګړي ډّل د اّتْ اّ عٌیټیؾي د ښْ هؼیاسًّْ عشٍ عوذ
 CCHFاّټثشیکًْْ تَ پَ هغاػذّ عیوْ کې د ژًّذ د هؼیاسًّْ ښَ کْل.
د هٌظن تطثیمي هیکاًیضم لَ السې د لاًًْي هغایلْ پش تٌغټ تایذ د خْړّ د الط پَ الط کْلْ د تاعیغاتْ/پلْسًّکْ هْجْدٍ لْاًیي تمْیَ
کړّ.
هٌظوْ اسصیاتیْ تَ اداهَ ّسکړﺉ اّ د عشّیالًظّ ،لایې ،تیاسۍ اّ د کٌتشّل هیکاًیضم تمْیَ کړﺉ،

ضواین
ز  Aضویوَ :ګلْضري
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Alert threshold

د ساپْس ؽّْ پیښْ یْ د هخکې ًَ ټاکل ؽْی ؽویش اّ یا د ًاسّغۍ د ّلْع یْ ساپْس
ؽْې اًذاصٍ ،چې لَ ُغې پْستَ دالت د خطش پَ ډّل پیژًذل کیږي .دا ښایي پَ یْ
هْلؼیت کې د ًاسّغۍ د ّعؼت لَ هخې تذلْى ّهْهي

Attack rate

د ُغې ډلې تٌاعة چې پَ یْ ټاکلي ّخت کې د څیړًې الًذې پایلَ تجشتَ کْي.۱

ز ذطر قسهَ

ز حولْ شویر

Case definition

یْ جولَ هؼیاسًَّ ( مشّسي ًَ دٍ چې تؾخیقیَ هؼیاسًَّ ّي) چې تایذ تؾپړ ؽي تش
څْ داعې یْ فشد پشې پَ ګْتَ ؽي چې د یْې ځاًګړې ًاسّغۍ د پیښې څخَ اعتاصیتْب
ّکړي

Case fatality rate

د یْ ځاًګړي دالت د پیښْ تٌاعة چې پَ یٍْ ټاکلې هْدٍ کې هشګًْي ّي.

ز پیښې تعریف

ز پیښې لَ اهلَ ز هړیٌې شویر

عي ایف آس= د یْې ًاسّغۍ لَ اهلَ د هړیٌْ ؽویش *(۱۰۰ۺ)
د یْې ًاسّغۍ د تؾخیـ ؽّْ پیښْ ؽویش (پَ ػیي ّخت

ز کْډاى ّاحس

کې)

د اړیکْ یْ تې عن عیغتن دی چې پَ افغاًغتاى کې د ّالیتْ څخَ هشکضي سّغتیایي
څاًګْ تَ د ّسځٌیْ تیړًیْ سّغتیایي هؼلْهاتْ د اخیغتلْ لپاسٍ کاسّل کیږي.

Codan unit
تِرًی قرارزاز Contracted Out

د کاس داطې تٌظین چې د یْ تل عاصهاى لخْا تشعشٍ ؽي

Endemic Disease

پَ یٍْ عیوَ یا یْ ګشّپ خلکْ کې پَ حاتت ډّل د یْې ًاسّغۍ یا اًتاى هْجْدیت

اًډیویک ًارّغۍ
Epidemic

د یْې ًاسّغۍ یا پیښْ ،ځاًګړّ سّغتیایي علْکًْْ ،یا ًْسّ سّغتیا پْسې تړّل پیښْ
ّلْع پَ یٍْ ټْلٌَ یا عیوَ کې چې د ًاسهل تْلغ دذ څخَ پَ څشګٌذ ډّل صیات ّي

Epidemiology

په یو ځانګړي نفوس کې روغتیاپورې تړلې حالت یا پیښو د وقوع او توزیع د مطالعې
څخه عبارت دی په شمول د هغو عواملو چې نوموړي حالتونه یې رامنځ ته کړي او
ددې پوهې عملي کول تر څو روغتیایي ستونزې کنترول کړي

Incidence

پَ یْ ځاًګړي ًفْط کې پَ یٍْ ټاکلې دّسٍ کې د ًاسّغیْ د تیلګْ ساتشعیشٍ کیذلْ یا
ُغَ افشادّ ؽویش چې ًاسّغَ کیږي

incidence rate

پَ یْ ًفْط کې د ًْیْ پیښْ د پیښیذلْ ؽویش .فْست کې د ُغْ پیښْ ؽویش چې پَ یْ
ټاکلي ّخت کې ساهٌځ تَ کیږي

ایپیډیویک

ایپیډیمیولوژي

ّقْع

ز ّقْعاتْ شویر
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Incubation period

د ّخت ُغَ ّاټي چې د یْ عاسي ػاهل د تشیذ اّ د پْښتٌې الًذې ًاسّغۍ د لْهړًیْ
اػشامْ اّ ػالیوْ تش هٌځ ّي

Informal information

د یْې غیش سعوي هٌثغ لخْا اسلام چې تشتیة ؽْي ًَ ّي/یا داعې ًَ ّي اړّل ؽْي
چې د تؼثیش لپاسٍ اعاط جْړ کړي

Morbidity

د ًاسّغۍ اًذاصٍ چې د اختَ ؽّْ افشدّ د ؽویش ،اّ د افشادّ لخْا د ًاسّغۍ تجشتَ کْلْ
اّ ًاسّغۍ د دّسی پَ ّاعطَ پیواًَ کْي

Mortality

د ػوش ،جٌظ ،ػاهل اّ ځیٌې ّختًَْ د ًْسّ هتذْلًْْ پَ اعاط د هړیٌْ ؽویش/یا اًذاصٍ

ز تفرید زّرٍ

غیر رضوي هعلْهات

هصاتیت

هړیٌَ
Notifiable diseases

یٍْ ًاسّغي چې ػاهې سّغتیا تَ پَ کافي اًذاصٍ هِوَ اًګیشل کیږي اّ اړیٌَ ّي چې
ّلْع یې سّغتیایي چاّساکْ تَ ساپْس ؽي

Outbreak

یٍْ ایپیډیوي چې د ًاسّغیْ ّلْع یې هذلي صیاتیذًې تَ هذذّدٍ ّي ،د تیلګې پَ ډّل پَ
یٍْ کلي ،ښاسګْټي یا تړلې اداسٍ کې

Outbreak investigation

د سّصل ؽْي پشعًْل پْاعطَ د څیړًې د پشّعیجشًّْ تش الط الًذې ًیْل تش څْ د
اّټثشیک اؽخاؿّ ،خت ،ځای اّ هٌثغ پَ ګْتَ ؽي اّ د کٌتشّل یْ اغیضهي هیکاًیضم
پلی ؽي

outbreak threshold

د اّټثشیک لذهَ د ؽشي د پیښْ یا ّلْع د ساپْس ؽّْ هخکې ټاکل ؽْی ؽویش دی د کْم
ًَ پْستَ دالت چې د اّټثشیک پَ دّل تؼشیف کیږي

Prevalence

د ًاسّغیْ د پیښیذّ اًذاصٍ :د ُغْ افشادّ ټْلیض ؽویش چې پَ یْ ټاکلي ّخت کې یٍْ
ًاسّغي لشي (کیذای ؽي دا یْ ځاًګړي دّسٍ ّي) تمغین پَ ُوذې ّخت یا د دّسې پَ
هٌځ کې د ًاسّغۍ تَ پَ خطش کې ًفْط

Sentinel surveillance

ُغَ عشّیالًظ چې د ًفْعْ د ټاکلْ ًوًْْ پش تٌغټ اًتخاتیږي تش څْ د ځاًګړّ ډلْ تش
هٌځ اړًّذٍ تجشتې څخَ اعتاصیتْب ّکړي

Surveillance

د اسلاهْ عیغتواټیک اّ پشلَ پغې ساټْلًَْ ،تذلیل ،اّ تؼثیش ،اّ ؽشیکْل یې د ُغْی
عشٍ چې دك لشي پٍْ ؽي اّ پش تٌغټ یې پَ خپل ّخت هٌاعة الذام ّؽي

Surveillance focal point

ُغَ ؽخـ چې پَ یٍْ عیوَ یا اداسٍ کې د عشّیالًظ د فؼالیتًْْ لپاسٍ ګْهاسل ؽْی
ّي

ز ذثرتیا ّړ ًارّغۍ

اّټثریک

ز اّټثریک څیړًَ

ز اّټثریک قسهَ

شیْع

ز څار ضرّیالًص

ضرّیالًص
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ز ضرّیالًص هطؤل ًوایٌسٍ
ُش ُغَ هیکاًیضم د کْم پْاعطَ چې یْ اًتاًي ػاهل د یْې هٌثغ یا صیشهې څخَ ّ تل
ؽخـ تَ اًتمالیږي

Transmission

اًتقال

ز  B1ضویوَ :ز

 CCHFز ّقْعاتْ ز چارټ ًوًَْ

د محرقې د وقوعاتو ورځنی چارټ
میاشت ـــــــــــــ کال ــــــــــــــــــ

د پیښو شمیر
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ز B2ضویوَ :ز ذطر ز ذثرتیا ًوًَْ یي فْرهَ
ًیټَ----------------------:

زّى ّ -------------------------------------الیت ---------------------------------------

ّلطْالي  -----------------------رّغتیایي تطِیل/کیوپ -----------------------------------------------------------------
ز تواش ز شرص ًْم  -------------------------------ز تواش شویرٍ -----------------------------------------------------

ؽویشٍ

ػوش

ًْم
جٌظ

ادسط

ؽکایتًَْ/اػشاك اّ
ػالین

هؾکْکَ ًاسّغي

د ّلْع
ًیټَ

*پایلَ

۱
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۲
۳
۴
۵
۶

ز  B3ضویوَ :ز ډیْز اًّیس راپْر فارهټ
د ناروغیو او مړینو د سرویالنس د راپور ورکولو فورمه چې هر شنبه د عامې روغتیا
ز ّالیت ًْم/کْډ:
ښارګْټی/کلی/کوپ:

 Surveillance
ریاست ته راوړل کیږي


ز ّلطْالۍ ًْم/کْډ:
اًجْ/ډًّر:

زتطِیل ًْم/کْډ:

ایپیډیویْلْژیکَ اًّۍ  -----ز شٌثې ۲۰۱۱ /--------/------- :تر ۲۱۰۰/-------/---------
تواضًَْ

ًْم اّ ز تیلفْى شویرٍ..................................:

__

ز ضرّیالًص الًسې پیښې

ز  ۵کالْ څرَ ښکتَ
ًاریٌَ
پیښې

هړیٌې

ز  ۵کالْ څرَ ښکتَ
ښځیٌَ
پیښې

هړیٌې

 ۵کلي اّ ز ُغې څرَ
پْرتَ ًاریٌَ
پیښې

 ۵کلي اّ ز ُغې څرَ
پْرتَ ښځیٌَ
هړیٌې

پیښې

 -AURI 1ټْخی اّ ّالګی
ً 2وًْیا
 3دادٍ ًظ ًاعتَ
ّ 4یٌَ لشًّکي ًظ ًاعتَ
دادٍ اّتلٌَ ًاط ًاعتَ اّ
5
دیِایذسیؾي
 6هکؾْک هٌیٌجیت ()SIC
 7هؾکْک داد ُیپاټایټیظ
 8هؾکْک ؽشی
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 9هؾکْکَ تْسٍ ټْخلې
 10ادتوالي ډیفتشیا
 11تیتاًْط/د ًْیْ صیږیذلْ تیتاًْط
 12داد ًشم فلج
 13هؾکْکَ هالسیا
 14د هذشلې هؾکْکَ تثَ
 15هؾکْکَ ُیوْساژیکَ تثَ
 16اهیذّاسۍ پْسې تړلې هړیٌې
ډیْص ًاسّغۍ
ټْل ًْې هشاجؼیي/هړیٌې




شوارٍ

هِشتاًي ّکړﺉ یْاځې ُغَ پیښې ؽاهلې کړﺉ چې د عشّیالًظ د اًّۍ پَ تشڅ کې هؼایٌَ ؽْي/داخل ؽْي اّ ُن ُغَ هړیٌې چې د
عشّیالًظ د اًّۍ پَ تشڅ کې ساهٌځ تَ ؽْي ديُ .ش پیښَ تایذ یْاځې یْ ځل ّؽویشل ؽي
کَ پَ لغت کې د هْجْدٍ پیښْ څخَ کْهَ پیښَ یا هړیٌَ ًَ ّي ًْ ( ۰ففش) ّلیکﺉ
هړیٌې تایذ د ” هړیٌې” الًذې ّلیکل ؽي ًَ د ” پیښْ” الًذې اّ هِشتاًي ّکړﺉ د ُرې هړیٌې لپارٍ الًسې جسّل ډک کړﺉ.

ًْم

عور

جٌص

الهل

اضتْګٌَ/پتَ

1
2
3

د الْتًْکْ دهؾکْک ّالګي ،CCHF،هذشلې  ،تْسٍ ټْخلې ،ډیفتشیا ،AFP ،هیٌیٌجایټیظ اّ ُیوْساژیک تثې ُش یْ لپاسٍ تاسیخچَ اّ التشاتْسي
ًوًَْ ّڅیړﺉاّ د ًْسّ ًاسّغیْ لپاسٍ پلټٌَ ّکړﺉ .پَ ّستَ ډّل د ًوًْیاّ ،یٌَ لشًّکي ًظ ًاعتېُ ،یپاټایټیظ ،هالسیا ،اّ  CCHFکلغټشًَّ اّ د
ARIاّ ًظ ًاعتې صیاتیذًّکی هیالى ّڅیړﺉ.
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َ ز کلیٌیکي کارکًّْکْ لپارٍ ز ّایرضي ُیوْراژیکې تثې ز ذطر ز ارزًّې ّضیل:َضویوC ز
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 Dضویوَ :د صّىّ ،الیت اّ ّلغْالیْ پَ کچَ د عشّیالًظ د هغؤلیيّ لغت ( تایذ ًْی ؽي).
هْقف

ضیوَ

ز اړیکې شویرٍ

ًْم
ډاکتش تؾیش ًْسهل

د افغاًغتاى د ػاهې سّغتیا
هلي اًغتیتْپ ػوْهي سیظ

هلي

700281134

1

2

ترښٌالیک
noormalb@yahoo.com

ډاکتش هیش اعالم عؼیذ

د عشّیالًظ اّ ډیْص سیظ

هلي

700290955

km_islam2001@yahoo.com

ډاکتش ًمیة هللا صیاس

د عشّیالًظ سیاعت
هشعتال

هلي

799001491

nziarhaleem@gmail.com

3

4

ډاکتش هذوذ ًادس عِاک

هلي هغلکي افیغش

هلي

708892177

sahakm@who.int

5

ډاکتش ادوذ فشیذ غیاحي

هلي هغلکي افیغش

هلي

700602174

ghiasia@afg.emro.who.int

6

ډاکتش ًْیذ هغشت

د ډیْص عادْي آهش

هشکض

799413160

nawidmusarat@gmail.com

7

ډاکتش ایول الکْصی

د ډیْص عادْي آهش

ختیځ

700606303

aimal.alkozai@gmail.com

8

ډاکتش هذوذ ًؼین سدیوي

د ډیْص عادْي آهش

ؽوال

789469627

dews.northregion@gmail.com

9

ډاکتش هذوذ عشّس فیشّصي

د ډیْص عادْي آهش

جٌْب

703009008

sarwarfirozi@gmail.com

10

ډاکتش هذوذ ظشیف اکثشیاى

د ډیْص عادْي آهش

لْیذیځ

783734350

dews.westregion@gmail.com

11

ډاکتش هذوذ افنل خْعتی

د ډیْص عادْي آهش

جٌْب ختیځ

700933102

dews.southeastregion@gmail.com

12

ډاکتش علین عِا

د ډیْص عادْي آهش

ؽوال ختیځ

797367387

dews.northeastregion@gmail.com

13

ډاکتش جوال الذیي ادذي

د ډیْص عادْي آهش

هشکضي ختیځ

783734322

dews.centralwestregion@gmail.com
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ز Eضویوَ :ز پیښې ز څیړًې ًوًَْ یي فْرهَ

ز پیښې/کلطټر ز څیړًې لپارٍ
د لْهړًي ساپْس تاسیخّ/خت:

ّالیت:

ساپْس چا ّسکړي؟
ّلغْالي:

کلی/ښاس:

د څیړًې ًیټَ:

د ّالیت د هشکض څخَ ّاټي:

د تش ټْلْ ًږدې سّغتیایي تغِیل ًْم:

د عادې ټْل ًفْط:

پَ خطش کې افشادّ ؽویش:
د عادې د DPTHHپْښښ:

د ټین لیډس ًْم:

د OPV3پْښښ:
د عاحې د ؽشي پْښښ

د تیلفْى ؽویشٍ:

اعراض اّ عالین (څْ تکطًَْ کیسای شي ًښَ شي)
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□دادٍ ًظ ًاعتَ

□ ۳یا صیات د ًشهْ غایطَ هْادّ دفؼات پَ  ۲۴عاػتًْْ کې

□دادٍ ّیٌَ لشًّکې ًظ ًاعتَ

□ًشم غایطَ هْاد د ّیٌې عشٍ

□دادٍ ًظ ًاعتَ

□دادٍ ًظ ًاعتَ

□هؾکْکَ CCHF

□تثَ

□هؾکْک ؽشی

□سػ

□هؾکْکَ سّتیال

□د پْعتکي ًْس تخشیؾات

□هؾکْکَ تْسٍ ټْخلې

□ټْخی

□هؾکْکَ ډیفتشیا

□کاًګې

□هؾکْک هیٌیٌجایټیظ

□صیړې عتشګې/یا پْعتکی

□د ښکتٌیْ تٌفغي السّ اًتاى

□د غاړې ؽخْالی

□د صیړي داد عٌډسّم

□اختالجات

□ُیپټایټیظ

□د ػنالتْ مؼف

□د ُیوْساژیکې تثې داد عٌډسّم

□د افشاصاتْ صیاتْالی ( لکَ خْلېیا لیاړې)

□داد ًشم فلج ( هؾکْک پْلیْهیاالیټیظ)

□د ؽؼْس هتغیش دالت

□هؾکْکَ هالسیا

□ًْس ( هؾخـ یې کړﺉ)ــــــــــــــــــــــــــــــ

□ د غټاًْ تیتاًْط
□ د  CCHFتثَ
□ ًاڅشګٌذٍ تثَ
□ د سّغتیایي پیښْ ًاڅشګٌذ یْځای ّالی یا کلغټشیٌګ

_____________________________

ز ټین غړي

□ ًْس ( هؾخـ یې کړﺉ)ــــــــــــــــــــــــــــــ
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GPS
Ev:
N:
L:
:ز راپْر شّْ پیښْ ټْل شویر

:ز ټْلْ څیړل شّْ پیښْ شویر

:ز ټْلْ راپْر شّْ هړیٌْ شویر

ځْاب

شاّذْا کلي
ًْم

ًْم
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ًْم
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☼د ښاسګْټی پَ فْست کې هِشتاًي کړﺉ د کْڅې اّ کْس ؽویشٍ یادٍ کړﺉ
()a
()b
()c
()d
()e

ػوشّ :سځې ( ًْي صیږیذلی لپاسٍ) ،هیاؽتې (کْچٌیاًْ)،اّ کلًَْ
جٌظ M :د ًاسیٌَ لپاسٍ ;Fد ښځیٌَ لپاسٍ;
ًیټَ (ّسځ/هیاؽت/کال)
( (dپَ سیکاسډ کې الًذې کْډًَّ ّلکیﺉ =I :فؼآل ًاسّؽ = R،ؽفا پَ دالت کې یا یې ؽفا هًْذلې =D ،هړؽْی =L ،د تؼمیة څخَ تې دسکَ
ؽْیً =U ،اهؼلْم.
()eالًذې کْډًَّ ّکاسّﺉّ=B :یٌَ =S،غایطَ هْاد=C،ؽْکې ًخاػي هایغ =U،ادساس=R،تٌفغي ًوًًَْْ =O،س

ز هشکْکْ پیښْ لطت کْل

ّالیتّ: _______________:لغْالي______________ کلی_____________:
اټکلي ًفْط:_____________ :هؼلْهات ّسکًّْکی_________________________
تشټْلْ ًږدې سّغتیایي تغِیل______________________:

تشپړ ًْم

اعراض اّ
عالین

عور

ز ّقْع
ًیټَ

ّرکړل شْې
زرهلٌَ

شویرٍ

جٌص

ز ًارّغۍ ز
تواش یا
هٌثع
پرْاًۍ
تاریرچَ*

پایلې**

کَ هړ
ّي؛ ز
هړیٌې
ًیټَ

هؼلْهات د ّسکًّْکي لخْا ُشٍ ّړاًذیض ؽْې هٌثغ
ّ
=د پیښې ُشٍ اړًّذٍ ؽویشٍ یا د
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**=ًاسّؽ/سّؽ ؽْی/هړ
هړیٌَ

هجوْع
پَ دې اًّۍ کې د پیښْ ؽویش

پَ تیشٍ اًّۍ کې د پیښْ ؽویش
د تیش کال پَ ُوذې اًّۍ کې د پیښْ ؽویش )☼(
د تیشّ  ۳کلًْْ لپاسٍ د پیښْ هٌځٌی ؽویش
☼ کَ چیشتَ د تیش کال پَ ُوذې اًّۍ کې د ًاسّغۍ اّټثشیک هْجْد ّ ًْ هِشتاًي ّکړﺉ یادًَّ یې ّکړﺉ

ز اّټثریک څیړًَ ( ُغَ هعلْهات چې ز کلي ز ُسیرې څرَ ریکارډ کیږي)
ًاسیٌَ

ښځیٌَ

ټْل

د کْچٌیاًْ د ًْیْ لثشًّْ ؽویش

د لْیاًْ د ًْیْ لثشًّْ ؽویش
ټْل ؽویش

پَ تیرّ  ۲اًّیْ کې ز کلي ز هال اهام لرْا ز تاییس شّْ هړیٌْ شویر
د کْچٌیاًْ د ًْیْ هړیٌْ ؽویش:

ًاسیٌَ

ښځیٌَ

ټْل

د لْیاًْ د ًْیْ هړیٌْ ؽویش
ټْل ؽویش
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الًذې د عادې ًمؾَ سعن کړﺉ:
N

ز Fضویوَ
ز ښرْلْ ذًْسي عولیې
کلَ چې پَ سّغتیایي تغِیل کې د CCHFیْ ًاسّؽ هړ کیږي ًْ د عشایت خطش یې ؽتَ ځکَ چې د هړی جغذًَّ اّ د تذى هایؼات د هشګ څخَ
څْ ّسځې ّسّعتَ ُن عاسي دي .کْسًۍ اّ د ټْلٌې غړي ُن پَ ُغَ فْست کې پَ خطش کې دي چې د ښخْلْ پَ ػولیْ کې د جغذ عشٍ تواط
اّ پشیویٌځلّ کې دخیل ّي.
۱

 .1جطس پَ ذًْسي ډّل چوتْ کړﺉ
ّسّعتَ لَ ُغې چې جغذ پَ سّغتیایي تغِیل کې چوتْ ؽْ ًْ څْهشٍ چې ژس کیذای ؽي ښخْل تایذ تش عشٍ ؽي .د سّغتیایي تغِیل کاسکًّْکي
تایذ:
د کْسًۍ د کلتْسي کړًْ اّ هزُثي ػمایذّ څخَ خثش ّي.
د کْسًۍ عشٍ کْهک ّکړﺉ پَ دې پٍْ ؽي چې ّلې ځیٌې کړًې ًَ ؽي تشعشٍ کیذای ځکَ چې دا کْسًۍ یا ًْس خلک د خطش عشٍ هؼشّك
کْي.
کْسًۍ تَ پَ دې اړٍ چې د ًاسّغۍ څخَ د کْسًۍ اّ ټْلٌې د عاتٌې لپاسٍ ّلې ځاًګړي لذهًْْ تَ اړتیا دٍ پُْْلْ پَ تشخَ کې هشعتَ ّکړﺉ.
کَ جغذ تې لَ دې چې کْسًۍ اّ ټْلٌې تَ هؼلْهات اّ هالتړ ّسکړل ؽي چوتْ ؽي ًْ ،دّی ښایي پَ ساتلًْکي کې د کْسًۍ ًْس غړي سّغتیایي
تغِیل تَ ساًَ ّړي .دّی ښایي داعې فکش ّکړي کَ چیشتَ ًاسّؽ هړ ؽي ًْ ،جغذ تَ یې تیشتَ دّی تَ ّسًَ کړل ؽي.
د کْسًۍ داعې غړي پیذا کړﺉ چې د کْسًۍ پَ ًْسّ غړّ اغیض اّ ًفْر لشي اّ څْک چې دا یمیٌي کْالی ؽي چې د کْسًۍ غړي د خطشًاکْ
کړًْ لکَ د تذى ّیٌځلْ یا تواط څخَ ډډٍ کْي.

 .2پَ رّغتیایي تطِیل کې ز جطس ز چوتْ کْلْ لپارٍ:
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.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5

ُغَ خًْذي جاهې ّاغًْذﺉ چې د پشعًْل لپاسٍ د تجشیذ پَ عادَ کې تْفیَ کیږي .د دُّوې جْړې ( یا تیشًّۍ
هثمی) پَ تْګَ پشیړۍ ستړي دعتکؾې ّاغًْذﺉ.
جغذ اّ ؽاّخْا عادَ یې د  ۱:۱۰تلیچ هذلْل عشٍ عپشی کړﺉ
جغذ د جغذ پَ تکظ کې ځای پَ ځای کړﺉ ( )mortuary sackاّ پَ عن ډّل یې ّتړﺉ .د جغذ تکظ د  ۱:۱۰تلیچ
هذلْل عشٍ عپشی کړﺉ
کَ چیشتَ تکغًَْ پَ الط کې ًَ ّي ًْ ،جغذ پَ د هالْچْ پَ دّّ پیړّ ټْټْ کې تاّ اّ د  ۱:۱۰تلیچ هذلْل عشٍ یې
خیؾت کړﺉ .تیا جغذ پَ پالعتیک کې تاّ کړﺉ .پالعتیک د پالعتیکي پټۍ عشٍ کلک ّتړﺉ .د دسیوې هشدلې عشٍ عن
جغذ عپشی کړﺉ .کَ تاتْت هْجْد ّي ًْ جغذ پکې ځای پَ ځای کړﺉ.
څْهشٍ چې ژس کیذای ؽي جغذ د خښْلْ ځای تَ اًتمال کړﺉ .یْ د سّغتیا افیغش یا د سّغتیایي تغیِل کاسکًّْکي
ّګواسﺉ چې د جغذ عشٍ یْځای ّي تش څْ دا یمیٌي کړي چې د عفش پَ تشڅ کې د خًْذیتْب پالهلشًْ تَ پاهلشًَ ؽْې
ّي.

 .3جطس پَ ذًْسي تْګَ ّلیږزّﺉ
د خښْلْ هذل تَ د جغذ د لیږد پَ ّخت کې تایذ د تجشیذ پاهلشًې پَ پام کې ًّیْل ؽي.

.3.1
.3.2
.3.3

د اهٌیتي دالیلْ لَ هخې تش ټْلْ لٌډٍ السٍ اّ ُن دا چې د تقادهي تواط لَ السې د عشایت هذذّدّل پالى کړﺉ
د سّغتیایي تغِیل ُش کاسکًّْکی چې د تشاًغپْسټ پَ تشڅ کې جغذ لوظ یا لیږدّي تایذ د خًْذیتْب ُغَ ّستَ لثاط
چې د تجشیذ پَ عادَ کې اغْعتی ّ ّاغًْذي .یادًَّ :اړتیا ًؾتَ چې چلًّْکی دی د خًْذیتْب لثاط ّاغًْذي الثتَ پَ
ُغَ فْست کې چې د جغذ عشٍ تواط ًَ کیږي.
د  ۱:۱۰تلیچ هذلْل عپشی یا تړلی لْښی دسعشٍ د تذى یا د تذى د هٌتٌْ هایؼاتْ عشٍ ُش ًاڅاپَ تواط پیښېلپاسٍ
ّاخلﺉُ .وذاسًګَ پَ تشاًغپْستي ّعیلَ کې د ُشډّل هایؼاتْ د پاکْلْ لپاسٍ تشې ګټَ ّاخلﺉ.

 .4ز ذښْلْ ز هحل چوتْ کْل
لثش تایذ لږتشلږٍ  ۲هتشٍ ژّس ّي
.4.1
کْسًۍ تَ دا سّښاًَ کړﺉ چې د هړي جغذ لیذل هوکي ًَ دي .یْاځې کْسًۍ عشٍ پَ دې کې هشعتَ ّکړﺉ چې د
.4.2
خښْلْ د هشاعوْ پَ هذذّدیت تاًذې پٍْ ؽي.
 .5ز جطس ز اًتقال څرَ ّرّضتَ لیږزًّّکي ّضیلَ غیر هٌتي کړﺉ
ُغَ څْک چې لیږدًّّکي ّعیلَ پاکْي تایذ د خًْذیتْب جاهې ّاغًْذي
.5.1
د لیږدًّّکې ّعیلې ُغَ دًٌَ تشخَ چې جغذ پکې لیږدّل کیذٍ د  ۱:۱۰تلیچ هذلْل عشٍ پشیویٌځﺉ
.5.2
د  ۱۰دلیمْ لپاسٍ یې خیؾت پشیږدﺉ
.5.3
د پاکْ اّتْ عشٍ یې ښَ پشیویٌځۍ اّ لیږدًّّکې ّعیلَ پشیږدﺉ چې ّچَ ؽي .ځاى تاّسي کړﺉ چې ښَ یې پشیویٌځﺉ
.5.4
ځکَ چې هذلْل پَ لیږدًّّکې ّعیلې پْسې ًښلي(CORROSIVE(.
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ز Gضویوَ :ز اّټثریکًْْ څرَ هرکېّ ،رّضتَ اّ پَ جریاى کې ز کاري شریکاًْ ز زًسّ عوْهي الیحَ
هطؤلیت

کاری
شریک/ښکیل اړخ
هرکې لَ ایپیډیوۍ څرَ
دّلتي سّغتیایي
اداسٍ

.1

.2

.3
.4
.5

د پٌُْې دّلتي
ادساٍ

د اّټثشیک د تیاسۍ لپاسٍ یْ پالى جْړ .1
کړﺉ اّ یمیٌي کړﺉ چې ټْلې هٌاتغ
(پیغې ،عړي ،هْاد اّ هذیشیت د هْعن .2
ًَ هخکې هٌظن هشّس عشٍ) د ټْلٌې
څخَ تش هلي کچې پْسې تشتیة ؽْې
.3
دي.
دا یمیٌي کړﺉ چې د سّټیي عشّیالًظ
.4
عیغتن پَ اغیضهي ډّل فؼال دی (
سّصًَ اّ تطثیك اّ پَ هٌظن ډّل د
خثشاّي ،تجضیې اّ د خطش د ساپْس ،اّ
د اّټثشیک د کٌتشّل فؼالیتًَْ ًظاست .5
اّ اسصیاتي کړﺉ)
د هتْلغ ّلْع عشٍ عن اړیي کافي
تیړًي اکواالت هخکې لَ هخکې یمیٌي
کړﺉ
د هْجْدٍ فؼالْ اّ هؼیاسي التشاتْاسي
څیړًْ ؽثکې هْجْدیت یمیٌي کړﺉ
د پیښې د هؼیاسي هذیشیت اّ تخٌیکي
دوایت ټْل کلیٌیکي کاسکًّْکي
ّسّصﺉ
.1

د تیړًیْ پیښْ/اّټثشیکًْْ د تیاسۍ
پَ پالى جْړّلْ کې ګډّى ّکړﺉ
.2
اّ ّسعشٍ تشخَ ّاخلﺉ
د هٌظوْ تؼلیواتي عیغتوًْْ اّ
ځاًګړّ کوپایًٌْْ لَ السې د
 CCHFد پُْې خپشاّی

.1

دا یمیٌي کړﺉ چې اّټثشیک تَ پَ
هغاػذّ عیوْ کې د د ټْلٌې پَ کچَ
د ّکتْس د کٌتشّل پشّګشاهًْْ لَ
السې د ّکتْس د کٌتشّل تذاتیش پَ
السٍ اچْل ؽْي دي.
د خطش الًذې ټْلٌْ لپاسٍ
لْجغتیکي هْاد اّ اکوالت پَ ښَ
ډّل تاهیي کړﺉ
د کیویاّي هْادّ څخَ د ګټې
اخیغتٌې لَ اهلَ د خطشاتْ څخَ
هخٌیْی ّکړﺉ
هٌاعة تیْلْژیکي اّ فضیکي

.2

د کشًې دّلتي اداسٍ
اّ د تذیل ژًّذاًَ د
پشاختیا څاًګَ

.2

.3

.4
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هرکې لَ ایپیډیوۍ څرَ

.1

تخقیـ ؽْې هٌاتغ پَ اغیضهي ډّل اداسٍ کړﺉ اّ د
لْهړیتْتًْْ عشٍ یې عوثال کړﺉ
د استمایي عشّیالًظ فؼالیت پَ ټْلْ اغیضهٌْ عیوْ اّ
ًْسّ اړًّذٍ عیوْ کې چې د خطش الًذې ّي تاّسي
کړﺉ
دا تاّسي کړﺉ چې اغیضهٌْ عیوْ تَ پَ خپل ّخت
اکواالت اّ رخایش سعیذلي دي
د ًوًْې تشاًغپْست تَ چټک الط سعي اّ دالتشاتْاس
څخَ عادې تَ پَ خپل ّخت د فیډتیک سعیذل یمیٌي
کړﺉ
د پیښې د هذیشیت د هشّس عشٍ عن عوْى ساّلﺉ اّ
سجؼتي عیغتن ځْاکي کړﺉ

هٌاتغ تیا تٌظین کړﺉ اّ د اغیضهٌْ عیوْ
څخَ امافي هٌاتغ ّتاطﺉ یا یې د هتذاّم
دل هْخې د اّږد هِال لپاسٍ ّکاسّﺉ
استمایي عشّیالًظ تَ د تؾپړ کٌتشّل د
هؾاُذې پْسې دّام ّسکړﺉ
د خطشپَ عیوْ کې تیړًۍ صیشهې ّعاتﺉ
اّ تیا یې تیشتَ ّالیتي صیشهْ تَ د تیالًظ د
عاتلْ لپاسٍ ّاعتْﺉ
د ساتلًْکْ هاخزًّْ لپاسٍ د التشاتْاسي
اسلاهْ ډیټاتیظ ّعاتﺉ
ُغَ ػولي عتًْضي چې کلیٌیکي پشعًْل
ّسعشٍ د پیښې د هذیشیت پَ لړ کې هخاهخ
کیږي پَ ګْتَ اّ پَ ساتلًْکي کې یې د
افالح لپاسٍ پالى جْړ کړﺉ
د ټْلْ کاسکًّْکْ عتایٌَ ّکړﺉ اّ د
ساتلًْکي تیړًیْ پیښْ لپاسٍ یې تیاس کړﺉ
د اّټثشیک ځْاب ّیل ّاسصّﺉ اّ خالّې
پَ ګْتَ کړﺉ اّ هًْذًې یې د ساتلًْکي
پالى اّ تیاسۍ لپاسٍ ّکاسّﺉ

.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7

پَ ښًّْځیْ اّ ؽاّخْا عیوْ ټْلٌْ کې د  CCHFد
عشایت د هخٌیْي پَ اړٍ د کوپایًٌْْ تٌظین
سّغتیایي تغِیالتْ کې د خپلې خْښې (سماکاساًَ)
خذهاتْ ّړاًذې کْل تش څْ پیښې اداسٍ اّ د ّیٌې ُذیَ
تشعشٍ ؽي

.1
.2

.3
.4
.5

د اّټثشیک پَ عیوْ کې پَ چټک ډّل هٌثغ پَ
ګْتَ کړﺉ اّ ُغَ څاسّي تجشیذ کړﺉ چې کیذای
ؽي د  CCHFفؼال اًتاى ّلشي
د ّکتْس یا ًالل د کٌتشّل لپاسٍ یْ ځاًګړی کوپایي
تشتیة کړﺉ اّ د اّټثشیک پَ عیوْ کې د چټکْ اّ
اّږهِالَ تذاتیشّ لَ السې د څاسّیْ اّ د ُغْې د
هذقْالتْ د خًْذي الط پَ الط کْلْ د کړًْ
خالّې ډکې کړﺉ
هذلي چاسّاکي ّسّصﺉ تش څْ پَ عیوَ کې کړًي
یمیٌي اّ تؼمیة کړي
د ّسږّ د کٌتشّل امافي فؼالیتًَْ پَ السٍ ّاچْﺉ
د فشدي خًْذیتْب تغتې اّ اکواالت چوتْ کړﺉ (

.1

.2

.1
.2
.3
.4

د ًاللیٌْ د کٌتشّل اّ فشدي خًْذیتْب
هٌظوْ تذاتیشّ پَ اړٍ کوپایًٌْْ تَ تذاّم
د تیړًیْ داالتْ/اّټثشیک پَ هشّس اّ
پالى کې تشخَ ّاخلﺉ اّ هشعتَ ّسعشٍ
ّکړﺉ

د اّټثشیک د تؾپړ کٌتشّل پْسې د
ّکتْس یا ًالل د کٌتشّل اّ هخٌیْي
فؼالیتًْْ تَ دّام ّسکړﺉ
ځایي چاسّاکي اّ ټْلٌَ پَ عوَ تْګَ
ّسّصﺉ اّ د فؼالیتًْْ د تاهیي لپاسٍ یْ
دّاهذاسٍ هیکاًیضم یمیٌي کړﺉ
پشّژٍ د ًږدې څخَ ًظاست اّ اسصیاتي
کړﺉ
اّټثشیک  CAPITALIZEکړﺉ اّ د
خالّّ د ډکْلْ لپاسٍ هالي ّجٍْ پیذا
کړﺉ اّ پَ عیوَ کې د هخیٌْي تذاتیشّ
تَ د اړتیا عشٍ عن تِثْد ّسکړﺉ
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.5

د ؽخقي تجاست
ټْلٌَ ،توْیلي
اعتاصي اّ هالي
هالتړي

کٌتشّل تذاتیش هؼشفي کړﺉ
داعې لْاًیي چې ًاّړٍ کړًې
کٌتشّل کړي اّ د لْاًیٌْ
ځْاکوٌتیا

.1

اّټثشیک تَ د هغاػذّ عیوْ خلک
د هایکشّفیٌاًغیٌګ/اّ تْدیجې پَ
تشخَ کې دوایَ کړﺉ چې د ځاى
لپاسٍ کشًیضې ځوکې تاهیي کړي
د کْچٌۍ کچې تضګشاى ،لقاتاى اّ
اؽپضاى دوایَ کړﺉ تش څْ د څاسیْ
اّ د ُغْی د هذقْالتْ د الط پَ
الط کْلْ لپاسٍ افغشي هؼیاسًَّ
پَ پام کې ًّیغي
د ټْلٌې پَ کچَ د ّکتْس د کٌتشّل
فؼالیتًَْ اّ سصًّې دوایَ کړﺉ

ًادّلتي عاصهاًًَْ
اّ هلګشي هلتًَْ

.1

د سّغتیا ،کشًې اّ تذیل ژًّذاًَ د
پشاختیا پشّژې د پالى ،تطثیك اّ
تاهیي د پشّعْ پَ تشخَ کې دوایَ
کړﺉ ( تْدجَ ،تؾشي هٌاتغ،
تخٌیکي هؾْسې اّ هذیشیت)

د ټْلٌې عاصهاًًَْ
اّ ػْام

.1

د ُغْې تٌغټیضې عتًْضي الْیت
تٌذي کړﺉ اّ د ټْلٌې پَ کچَ
عاصهاًًْْ ،پالًًْْ اّ تطثیمي
ټیوًْْ تَ پشاختیا ّسکړﺉ
د ټْلٌې ټْلې هوکٌَ هٌاتغ تٌظین
کړﺉ اّ د هایکشّفایٌاعیٌګ اداسّ،
ًادّلتي اداسّ اّ هلګشّ هلتًْْ
څخَ هالتړ تش العَ کړﺉ تش څْ د
ټْلٌې پَ کچَ د  CCHFد هخٌیْي
تذاتیش پلي ؽي
د ّسږّ د لَ هٌځَ ّړلْ لپاسٍ د
ټْلٌې پَ کچَ د فؼالْ ټیوًْْ تٌظین
اّ د څاسّیْ اّ د ُغْی د
هذقْالتْ د خًْذي الط پَ الط
کْلْ پَ اړٍ د پُْاّي ساهٌځ تَ
کْل

.1

د څاسّیْ د پاللْ اّ د څاسّیْ د هذقْالتْ
د الط پَ الط کْلْ اړًّذٍ اړیي لْاًیي
هشح اّ تطثیك کړﺉ

.2

ػام خلک دې تَ اړ کړﺉ چې د لاًْى
څخَ خثش اّّعي اّ اهاػت یې ّکړي

.2

.3

دؽتکؾې ،تیؼ تٌذ ،هْصې ،کیویاّي هْاد اّ ًْس)

.1

د ّکتْس یا ًالل د کٌتشّل فؼالیتًَْ ،د څاسّیْ اّ
د ُغْی د هذقْالتْ خًْذي الط پَ الط کْل د
ټْلٌې د تاعیظ ؽّْ عاصهاًًْْ لَ السې دوایَ
کړﺉ

.1

دّلتي اداسې د تخٌیکي عالهؾْسّ ،تؾشي هٌاتؼْ،
اکواالتْ اّ لْجغتیک عشٍ دوایَ کړﺉ

.2

د اّټثشیک د کٌتشّل اّ پیښې د دسهلٌې ًْص
ټیوًَْ ُن ساّلﺉ
د اّټثشیک ًظاست اّ اسصیاتي دوایَ کړﺉ

.3

.1

پَ فؼالیتًْْ کې خالّې پَ ګْتَ کړﺉ اّ د
عوْى لپاسٍ یې پالًًَْ هشح کړﺉ

 .1د اّټثشیک پَ کٌتشّل کې خالّې پَ
ګْتَ اّ دّاهذاسٍ دل السې دوایَ
کړﺉ

4.

.2

.3

د لاًْى اّ ًظن
دّلتي اداسې
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.1

د سّغتیا اّ کشًې څاًګې دوایَ کړﺉ تش څْ
اّټثشیک د ټْلْ ُغْ ُڅْ لَ السې دوایَ کړي
چې دّې یې تشعشٍ کْي

 .2د سّغتیا د څاًګې لخْا السښًّْې تؼمیة
کړﺉ

.1

لْاػذ پَ ټیٌګَ تطثیك کړﺉ

.1

.2

.1

د دکْهت اّ ًْسّ اداسّ عشٍ هشعتَ
ّکړﺉ چې خالّې پَ ګْتَ اّ د هٌاعثْ
تذاتیشّ لَ السې یې افالح کړي
د تل اّټثشیک اّ اړًّذٍ صیاًًْْ د
هخٌیْي لپاسٍ اړیي پشّعیجشًَّ تؼمیة
کړﺉ

پَ لْاًیٌْ اّ تطثیك کې خالّې پَ ګْتَ اّ
افالح کړﺉ
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