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B  و د کړنالرې قوانینازٻړی، د ناروغ لپاره معلومات 
 د عفونت څخھ د تحفظ ډاکټرانو لھ لورې د عفونت څخھ د تحفظ پاڼھ 

 

 تاسې ولې دا معلومات ترالسھ کوئ؟
زیړي پھ اړه معلومات شتون لري او دا چې ھغھ   Bاختھ یاست. پھ دې پاڼھ کې د  زیړي  Bچې تاسې پھ  وینې معاینې دا پھ ډاګھ کړېد 

 څوک چې دا تکلیف لري نو باید چې څھ وکړي. 
 

B ٻړی څھ شی دی؟ز 
B چې پھ یو کس    شي اېمایعاتو (لکھ سپرم) کې پیدا کیږي. داسې کید  ھ او د وجود پھ ځینویروس دی چې پھ ځیګر، وین ازٻړی یو داسې و

ړٻړی ډٻر   Bعالیم ونھ لري خو بیا ھم  څھ ھم یو کسپرتھ لھ دې چې دا پرې پوه شي. کھ   زٻړی موجود وي B رې موده راھېسېکې د ډٻ 
 . شي نو ممکنھ ده چې کس د ځیګر پھ ستونزه اختھ شي ا تکلیف پھ انسان کې ډٻر وخت پاتېشي. کھ دساري کیداې  

 

B کس څرنګھ اختھ کیږي؟ ړي باندېزی 
  300کې راښکاره کړل چې پھ نړۍ کې تقریباً  2019زیړي اختھ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پھ کال  Bډٻر داسې کسان شتھ چې پھ 

 دو پھ وخت کې یې لھ خپلې مور څخھ دا مرض موندلی.  دوې کې ډٻر ھغھ کسان وو چې د زٻږٻ پھ زیړي اختھ دي.   Bمیلونھ وګړي پھ 
B  .مھبل، مقعد یا خولې محفوظ شوې جنسي اړیکھ لکھ غیر زٻړی ھغھ مھال ھم بل تھ انتقالیږي چې پرتھ لھ کنډومھ جنسي اړیکھ ټینګھ شي

  Bلھ الرې ھم خپریږي کھ چیرې پھ  یړي وایرس د وینېز Bد  زیړي د انتقال المل وګرځي. Bلھ الرې جنسي اړیکھ ھم کولی شي چې د 
م لھ  زخ پوزې یا خولې او یا ھم د یو آزاد ،د بیلګې پھ توګھ د سترګو ې داخلھ شي لھ الر ېد مخاطي پرد زیړي باندې اختھ وینھ ستاسې وینې 

سره لھ دې دا ناروغي لھ دې الرې ھم خپریدې شي چې یو څوک چې پھ مخدره توکو اختھ وي خپلھ پیچکاری، د مخلوطولو کپ او  الرې. 
زیړی د ټولنېزو عادي لیدو لھ الرې نھ خپریږي لکھ غاړه ورکول، یو   Bخپل داسې نور سامان د ګد استعمال لپاره نورو تھ وړاندې کړي. 

تشناب د استعمال لھ الرې  یرس د وینې راوتل د پوټکي لھ پاسھ او یا ھم بل ښکلول یا د یو ګیالس/قاب/کاشوغې د استعمال لھ الرې. او دا وا
 ھم نھ خپریږي.  

 

 ھ وکړم؟ددې لپاره چې دا مرض نورو تھ سرایت ونکړي، زه باید څ
 مراعت کړئ چې د ډاکټر لھ لورې تاسې تھ توصیھ شوي وي.   کړنو ھغھ قوانینتاسې باید د 

 نو باید چې ھغې تھ حاضر شئ.  ،چې ډاکټر د بیا مالقات وخت درکړيکلھ مو  •
 زیړي باندې اختھ یاست.  Bلھ ھغھ چا سره چې جنسي اړیکھ نیسئ باید چې ورتھ ووایاست چې تاسې پھ  •
زیړي ضد   Bزیړي باندې اختھ شوی وي او یا دا چې د  Bکھ چیرې ستاسې جانب مقابل مصئون نھ وي یعني دا چې مخکې پھ  •

 خھ کار واخلئ. م څکنډوواکسین یې نھ وي کړي نو د جنسي اړیکې پھ وخت باید د تحفظ/
کلھ چې تاسې د غاښونو کلینیک او یا کوم بل صحی کلینیک تھ ځئ چیرتھ چې د ھغھ ځاې پرسونل ستاسې لھ وینې سره اړیکھ   •

ھ ډاګھ کړئ چې  ھ داسې حال کې تاسې باید ھغو تھ دا پ یا دا چې تاسې عملیات کېږئ، نو پ پیدا کوي یعنې لھ تاسې وینھ اخلي او 
 اختھ یاست. باندې  ٬٬ونتد وینې پھ عف٬٬تاسې 

نګھ کھ چیرې غواړئ چې خالکوبي، وجود کې سوری، پھ غوږونو کې سوری او یا ھم کومھ بلھ درملنھ کول غواړئ  او ھمدا ر •
 لرئ.  ٬٬وینې عفونت ٬٬چې لھ پوټکي پکې د وینې تویدو خطر وي نو باید مقابل تھ وویل شي چې تاسې د 

 رس د مشترک استعمال څخھ ډډه وکړئ.  او خولې د ب  ماشین د ویښتانو خریلو •
  وینھ پھ کھ چیرې ستاسې وینھ د چا د پوټکي پھ زخم، سترګھ، پوزه یا خولې الړه شي نو تاسې باید دا خبرتیا ورکړئ چې ستاسې •

B کس بھ   دغھ نوموړیړي کس نھ بھ غوښتنھ وکړئ چې خپل دغھ ځاې سمدست ووینځي. نو نو د نومو یړي باندې ککړه ده. ز
یړي پھ ضد واکسین  ز  Bسره اړیکھ ټینګھ کړي ترڅو د  1177ر ژره لھ خپل صحي مرکز یا د وایرس کلینیک او یا ھم لھ ژر ت 

 تر السھ کړي.  
نګھ باید د نورو لھ  او دا رکھ چیرې تاسې لھ پیچکارۍ یا ستنو استفاده کوئ نو مھمھ ده چې لھ نورو سره یې شریکھ نکړئ.  •

 مخلوط کونکو کپونو او نورو لوازمو څخھ ھم استفاده ونکړئ. 
 تاسې نشئ کولی چې وینھ، سپرم یا تخم اھداء کړئ.   •
 اھداء او د پیوند لپاره ګنډل ممکن چې پھ بعضو مواردو کې د قبولۍ وړ وي.  عضوې وجود د یوې •
یړي ضد واکسینو تھ اړتیار لري نو کولی شئ خپل  ز B جنسي اړیکو شریک او یا د کورنۍ کوم غړی لرئ چې  چیرې تاسېکھ  •

 ډاکټر تھ خبر ورکړئ.  
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 ھ اختھ کیدو لپاره ښې دي.   ھم شتون لري چې د ھغې رعایتول د نورو د ن د پاملرنې بعضې نکتې  
 پھ خپلو ھر ډول زخمونو باندې حتماً ګچ/پانسمان استعمال کړئ. •
 کھ چیرې څوک لھ تاسې سره د زخم پانسمانولو کې مرستھ کوي نو دغھ نوموړی شخص باید دستکشې استعمال کړي.   •
 وتړل شي.    ھغھ مواد چې وینھ پرې پرتھ وي پھ کثافاتو کې لھ اچولو مخکې باید پھ سمھ توګھ •

 
 

 کھ چیرې مو جامې پھ وینو ککړې شي نو باید چې د جامو پھ ماشین کې ووینځل شي.  •
مصرفو شیانو پاک کړې او ھغھ مواد ضایع کړئ. او ھغھ ځمکھ بیا  چې پھ مځکھ پراتھ وي ھغھ پر یو وارد وینې ھغھ داغونھ  •

 وروستھ پھ اوبو او موادو ووینځل شي.
 

 مخکې لھ جنسي اړیکې څھ باید وکړم؟ خپل د ژوند ملګرې سره 
یړي باندې اختھ وي او یا ز Bیړی لرئ. کھ چیرې ستاسې شریک مصئون نھ وي (یعنې پھ ز Bتاسې باید خپل مقابل تھ ووایاست چې تاسې 

مخکې د   لګرییړي ضد واکسین یې نھ وي اخیستي) نو باید چې لھ کانډوم څخھ کار واخلئ. ښھ بھ دا وي چې خپل د ژوند مز Bدا چې د 
 یړي پر ضد مفت واکسین ترالسھ کړي.  ز Bمرکز یا ډاکټر تھ راولئ، ترڅو د  جنسي اړیکې څخھ خپل صحي

کھ چیرې تاسې کوم کس د عفونت لھ خطر سره مخ کړی وي، د بیلګې پھ توګھ لھ داسې یو کس سره مو پرتھ لھ کانډومھ جنسي اړیکھ نیولي 
یړي واکسین ترالسھ کړي، ترڅو د عفونت خطر  ز Bتوګھ د  کولی شي چې وروستھ لھ دې پھ وړیا وي چې واکسین شوی نھ وي، نو دا کس

 کم شي.  
 

 یو څھ وخت وروستھ باید د کانټرول پھ موخھ خپل ډاکټر تھ مراجعھ وکړئ 
 ډاکټر تھ بیا د راتګ وخت ستاسې ډاکټر تعیینوي. عموماً ډاکټر تھ تګ پھ کار کې یو ځل کیږي خو کلھ نا کلھ دا لیدل ژر ژر ترتیبیږي. 

 
 یړي باندې ککړیدل خطرناک دي ز Bآیا پھ 
یړي اختھ وي د ځیګر پھ مشکالت نھ اختھ کیږي. خو ځینې داسې شتھ چې پھ عفونت باندې لھ اختھ کیدو څو کالھ  ز  Bړي چې پھ وګډیري 

ھغھ کسان چې پھ دې مشکل اختھ دي، کھ چیرې دا حالت خپل بدترین حالت تھ ورسیږي نو کس  وروستھ د ځیګر پھ مشکل اختھ کیږي. 
نو ډاکټر مو ځیګر معاینھ  سره لیدل کوئشي. کلھ چې تاسې پھ منظمھ توګھ لھ خپل ډاکټر ممکن پھ سیروز یا د ځیګر پھ سرطان اختھ کیداې  

 کوي او د ضرورت پھ وخت کې ستاسې د ځیګر تداوي پیلوي.  
 

 درملنھ لري؟  یړیز Bآیا 
دا بھ ستاسې ډاکټر تعینوي  د اړتیا پر مھال تاسې د درملنې الندې نیول کېږئ، خو اکثر ناروغان پھ دې ناروغۍ کې درملنې تھ اړتیا نلري.

 چې آیا تاسې تداوۍ تھ اړتیا لرئ او کھ نھ.  
 درملنھ نشي کولی چې دا ناروغي جوړه یا یې لھ منځھ یوسي خو کولی شي چې د ځیګر مشکالت کم کړي.  

 
 آیا زه اوالد راوړی شم؟ 

یړي واکسینو  ز Bشریک ماشوم لھ راوړو څخھ مخکې د  خو دا اړینھ ده چې ستاسې جنسيیړی د اوالد راوړو مخنیوی نھ کوي. ز Bھو! 
امکان  یړي ویروس ماشوم تھ د انتقالیدو مخنیوی کوي. ز  Bپھ مرستھ مصئونھ شوی وي. کھ چیرې حمل ونیسئ نو داسې الرې شتھ چې د 

واکسین   یړيز Bیړي د تداوۍ الندې ونیول شئ. نوې پیدا شوې ماشوم پرتھ لھ ځنډه د ز Bلري چې خپل د حمل پھ اخیري وختونو کې د 
نو ځکھ پھ دې مرض د ماشوم د اختھ کیدو  ورستھ بیا د یو کال پھ جریان کې د واکسینو نور ډوزونھ ورتھ ورکول کیږي. ترالسھ کوي، 

کړل نو مور کولی شي چې د معمول پھ حساب ماشوم تھ خپلې شیدې  کھ چیرې ماشوم پھ منظمھ توګھ واکسینونھ ترالسھ  امکان ډٻر کم دی. 
 ھم ورکړي.  

 
 
 آیا زه کولی شم چې ھره دنده او یا د فارغھ وخت فعالیتونھ ترسره کړم؟ 

یړي اختھ وي ھغھ کولی شي چي ھر ډول دنده ترسره کړي. کھ چیرې تاسې پھ داسې دنده کې یاست چې پھ ھغې کې  ز Bڅوک چې پھ 
ستاسې د زخمي کیدو امکان وي او ددې امکان وي چې ستاسې وینھ پھ بل چا ولویږي نو ددې پھ ھکلھ خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ. کھ  

اص مسلک لپاره زده کړې کولی شئ نو ھمدا امر دلتھ ھم صدق کوي. دا الزمھ نده چې  چیرې تاسې پھ دې ھم مطمئن نھ یاست چې د یو خ
ې اختھ یاست. کھ چیرې تاسې داسې کوم سپورټ کوئ چې پھ ھغې کې امکان وي  باند یړيز Bخپل د کار مشر تھ دا ووایاست چې تاسې پھ 

ھ چې ددې فیصلھ بھ ډاکټر کوي چې ایا تاسې دې پھ دغھ  تویھ شي نو دا موضوع ھم خپل ډاکټر سره شریکھ کړئ، ځکچې ستاسې وینھ 
 سپورټ کې برخھ واخلئ او کھ نھ. 
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 دا څھ معنی؟   -د عفونت څخھ د تحفظ پھ قانون کې شتون لري او کھ نھ   یړیز Bآیا  

یړي  ز Bد عفونت څخھ د تحفظ قانون پھ ځینې داسې امراضو کوې تطبیقیږي چې د سرایت خطر پکې شتون ولري، لکھ د  
 خپرٻدل ډٻرو خلکو تھ.  

 درملنې حق لرئ.  باندې اختھ یاست نو د وړیا یړيز Bکھ چیرې تاسې پھ 
او سره لھ دې باید چې د عفونت پھ   قیب کړئ.ې تاسې تھ توصیھ شوي، تعړنې ھغھ قوانین چې د ډاکټر لھ لورتاسې باید د ک

پھ دې تاسې تھ درکړل شوي او ستاسو پھ فکر ھغھ سم نھ دي نو کولی شئ  کړنې ھغھ قوانین چېکې ھم مرستھ وکړئ. د  څارلو
ې  کمون پھ شورا کې د عفونت لھ ډاکټر سره اړیکھ ټینګھ کړئ. مخکې لھ دې چې دا ټول معاینات تکمیل شي، باید چھکلھ د 

 درکړل شوي قوانین مراعت کړئ. 
 

 دا څھ معنی؟  -د عفونت څارل  
شي، تر څو د ھغو د ځیګر معاینات تر سره شي او مرض یې نورو   اختھ دي ولټول یړيز Bدا ډٻره اړینھ ده ھغھ کسان چې پھ 

ھ چا سره مو جنسي یړي اختھ یاست نو باید چې خپل ډاکټر تھ دا پھ ډاګھ کړئ چې لز Bھ چیرې تاسې پتھ سرایت ونکړي. کھ 
و یا ستنې مو پھ شریکھ او یا دا چې بل مو پھ کوم بل شکل د سرایت خطر سره مواجھ کړی (لکھ د پیچکارۍ ا اړیکھ ټینګھ کړې

یړي لپاره معاینھ شي. ستاسې ھره خبره بھ  ز Bتوګھ استفاده کړې وي)، تر څو دغھ نوموړي کسان پھ ځان پوه شي او د 
 محرمانھ ساتل کیږي، او د ھر کس پھ اړه چې تاسې راپور راکوئ ھغھ بھ نھ خبریږي چې تاسې څوک یاست.  

یړي معاینات اخیستل شوي  ز Bن کې داخل ستاسې فامیل او خویندې ورونھ څخھ د ستاسې ډاکټر بھ دا ھم ګوري چې پھ سویډ
 دي. 

 
 آیا غواړئ چې نور ھم معلومات ترالسھ کړئ؟

 یړي پھ اړه نور معلومات پھ الندینېو پاڼو کې شتون لري.ز Bد 
www.1177.se 
www.umo.se 

www.folkhalsomyndigheten.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SMITTSKYDD SKÅNE  
040–33 71 80 

http://www.1177.se/
http://www.umo.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

	B زېړی، د ناروغ لپاره معلومات او د کړنلارې قوانین

