واکسیناسیون
پژوهشگر :پوهاند داکتر محمد افضل انور

چکیده
در اواخر قرن نوزدهم ادوارد جينر با تجربة زني شيردوش که به چيچک مصاا

نيصيشص،

مواد حاصل از خراشي،ن زخمهاي يک فرد مبتال به آبلة گاوي را به بصازوي فللصي وارد کصرد
شش هلته بع ،او مواد حاصل از زخم آبلة انساني را به عنوان آزمايش به بازوي هيصان سصسر زد
سسر به نوع ش،ي ،آبلة انساني مبتال نش.،
ساستور باسيل انترکس را از فريق رش ،دادن در درجة حرارت  24 -24سانتيگراد ضصعي
کرد .نخست گوسلن،ان با تزريق اين محاول معافيت حاصل کردن ،و موجب ش ،تا آنهصا در
برابر زرق بع،ي با باسيلهاي انترکس ستوژن محافظت گردنص .،بررينص

در بخصش کودکصان

کلينيک يونيورستي برلين براي اولين بار سيروم ديلتري را به کودکي که مبتال به ايصن بييصاري
بود تزريق نيود .درمان اين کودک نقطة عطلي در تاريخ فب س،يص ،آورد بص،ينگونصه عصار
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ج،ي،ي در مبارزه با بيياريهاي علوني و ساري آغاز ش( .،اخالق سزشکي )461 :0431
با تالش دانشين،ان واکسين بيشتر بيياريهاي ساري در نيم قرن اخير توليص ،شص ،بصه گونصة
مثال :چيچک کوارا فاعون سل هپاتيت بي سياه سصرفه ديلصتري تيتصانوف فلصف افلصال و
سرخکان .در اثر ايين سازي يا معافيت زن،هگي بسا انصسانهصا نجصات يافصت تصا سيصش از سص،ه
نوزدهم يکي از بزرگترين باليايي که دامنگير بشر ميش ،آبله بود.
به تعقيب امحاي چيچک در سال  0434هص ش ( 0992م) سازمان صحي جران بصه کيصک
مؤسسات خيرية بين اليللي برنامة وسيعي را عليه سوليو در جران راه انص،ازي کصرد .بصراي انجصام

اين مأمول استراتيژي معيين و مشخاي را توصيه نيود .در سال 0431هصص ش ( )0992کيپايصن
واکسين سوليو رسياً آغاز و ساالنه در دو مرحله راه ان،ازي ش .،در اثر تالش جراني  99درص،
واقعات بيياري سوليو کاهش يافت اما در سه کشور (افغانستان ساکستان و نايجيريصا) بصا آنکصه
تع،اد واقعات فلف افلال سير نزولي دارد ولي به صورت مطلق ريشه کن نش،ه است بصه فصور
کلي واقعات سوليو ديلتري سرخکان سياه سرفه سصينه بغصل قصي و اسصراالت کصه واقعصات
مرگ و مير افلال را تا دهة شات تشکيل ميداد با واکسينيصشن فعصال و سيگصير بصه حص ،اقصل
رسي،ه است.
سوشش برنامة ملي واکسيناسيون از سال  0439ب،ين سو در کشور رو به افزايش بود ولي بصه
ح،ي نرسي ،که از وقوع بيش از ح ،متوقع بيياريها جلوگيري کرده بتوان .،به اساف گصزارش
يونيسي

از شروع دهة هشتاد به تع،اد  06ميليون کودک عليه سرخکان  04ميليصون کصودک

عليه سوليو و  311هزار زن عليه تيتانوف واکسين ش،ه است.
کلمه های کلیدی :معافیت ،واکسین ،واکسیناسیون ،تلقیح ،مصون سازی ،خال کوبی

مقدمه
انسان به خودي خود نيروي مقاومت و غلبه يافتن بصر ميکصرو هصا را دارد .ايصن حالصت را
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«معافيت» مينامن ،اما در برخي از موارد باي ،ب،ن را از خارج کيک کرد تا چنيصن معافيتصي
را سي،اکن .،در اکثر بيياريهايي که از اثر ويروف به ميان ميآين ،مثصالً چيچصک و سصرخکان
اگر انسان يک بار اين بيياري را بگذران ،و صحتيا شود براي هييشه نسبت به اين امصرا
معافيت سي،ا ميکن ،يعني به آن بار ديگر هرگز ماا نييگردد اما در بعضي بيياريهصا ايصن
چنين نيست و مانن ،انللوانزا ميکن است چن،ين بار مريضي بصه سصراا انصسان آيص ،سصس بصراي
رهايي از اين نوع بيياريها به فور مانوعي در انسان معافيت ايجاد ميکنن .،ب،ين فريصق کصه
ويروف ضعي

ش،ه را به ب،ن تزريق ميکننص ،و انصسان را دچصار يصک حالصت خليلصي بييصاري

ميسازن ،ولي چون اين بيياري بسيار ضعي
که بع ،از آن انسان در برابر آن امرا

است انسان به زودي بربود مييابص .،ايصن جاسصت
معافيت سي،ا ميکن.،

ورقی از تاریخ :آنچه در اروسا در اواخر قرن هژدهم شروع ش ،يعصني خصال زدن چيچصک
براي ايجاد معافيت حتي قبل از اسالم در بين اعرا

معيول بصود و زيصر بنصاي فکصري و روش

عيلي اش نيز با خال زدن م،رن مطابقت داشت يعني به وسيلة بصاکتري تصضعي

شص،ه مصر

مانوعي را ايجاد ميکردن ،تا معافيت به وجود آي.،
هزاران سال قبل در چين به منظور جلوگيري از بروز چيچک ارچصق آن را در بيصني افصراد
داخل ميکردن ،ازين فريق به شخص معافيت ميدادن .،اعرا بر خالف چينيها (کصه سنبصه را
در مواد چيچک آلوده کرده و در سوراخ بيني افلال داخصل مصينيودنص )،خراشصي بصه سوسصت
دست به ميان ميآوردن ،و ارچقي را از ب،ن مريضي که به چيچک خلي

ماا

ش،ه بصود بصه

داخل ناحية خراش ش،ه ميگذاشتن ،و محل مذکور را مالش ميدادن( .،سل تاد )442 :0434
انکشافات  :ا دوار د جنر از شير دوش ي شني  ،ه بو د که چو ن قبالً به آبلصصة گصصاو ي
مبتال ش،ه بود هرگز به آبله مبتال نخواه ،ش .،جنر تحقيق کرد و دريافصت شيردوشصان بصه آبلصه
دچار نييشون .،او از اين موضوع استلاده کرد و براي آزمصودن مقص،اري از مصايع درون آبلصه
هاي دست شيرفروشي را که به آبلة گاوي مبتال بود بيرون کشي ،و آن را به سسر  3سصاله تلقيص
کرد هيان فور که جنر سيشبيني کرده بود سسرک به آبله دچار نش.،
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اصول کلي روش ساستور با روشي کصه جصنر بصراي مايصهکوبي بصا آبلصة گصاوي ابص،اع کصرد
مشابرت داشت -قبل از آنکه ويروف آبله به شکل آبلة گاوي به شيردوش منتقل شود در بص،ن
گاو ضعي

ش،ه بود -در سال  0330ساستور باسيل سياه زخم را ج،ا کرد و اين باکتري را در

حرارت باالتر از حرارت ب،ن حيوان کشت کرد تا مايعي بصراي تلقيص تريصه کنص ،کصه موجصب
حيلة خلي

سياه زخم در حيوان شود و حيوان را ايين سازد .چرار سال بع ،ساستور واکصسيني

براي بيياري س

ديوانه اب،اع کرد .سژوهشهاي ادوارد جينر و ساستور معافيصت را بصه دانصش

بسيار کارآم ،تب،يل کرد و زمينه را براي وقصوع انقالبصي در مرصار بييصاريهصاي علونصي آمصاده

ساخت.
واکسیناسیون یا ایمنسازی فعال  :واکسيناسيو ن اق ،ا م بسيار مرم و با ارزشصص ي
است که به وسيلة آن با هزينة کم ميتوان از ابتال بصه بييصاريهصاي علونصي جلوگصيري کصرد .بصا
اجراي برنامة واکسيناسيون هيهگاني در جران شيوع بسياري از بيياريهاي خطرنصاک در بيصن
شيرخواران کودکان و بالغين کاهش بارزي سيص،ا کصرده اسصت بصه فصوري کصه اکنصون شصيوع
بيياريهاي خطيري چون :ديلتري تيتانوف سياه سرفه سرخک و فلف افلال بصا واکسيناسصيون
هيهگاني با موفقيت کنترول ميشود و در بسياري از کشورها عيالً به ح،اقل ميزان خود رسي،ه
است.
در حال حاضر بصراي بيصش از  41بييصاري انصسان واکصسين تريصه شص،ه و مصورد اسصتلاده
ميگيرد .تاييم براي تريه و استلاده از واکسين جرت يک بيياري بر اساف نتيجصه موازنصه دو
موضوع يکي ميزان احتياج بصه واکصسين و ديگصري خطصرات و عصوار

ناشصي از آن گرفتصه

مي شود .ميزان اثر سيشگيري کنن،ه واکسين يک بيياري از مقايصسه تعص،اد مبتاليصان دو گصروه
افراد واکسينه ش،ه و نش،هيي که به فور تاادفي در معر

بيياري قصرار ميگيرنص ،بصه دسصت

ميآي.،
در اثر اق،ام سيشگيري کنن،ه ايين سازي يا معافيت زن،هگي بسياري انسانهصا نجصات يافتصه
است .تا سيش از س،ة نوزدهم يکي از بزرگترين باليايي که دامنگير بشر ميش ،آبله بود .تقريباً

5

سال چهارم

واکسیناسیون

دو دهه از تاريخيي که سازمان صحي جران رسياً اعالم کرد که براي نخستين بار يک بييصاري
علوني (آبله) از سط کره زمين ريشهکن ش،ه است ميگذرد .باز هم سازمان صحي جران در
اجالف مجيع جراني بر،اشت در سال  0933برنامة آين،ه خود را براي ريشهکن سصاختن فلصف
افلال اعالم داشت-واکسين در زمينة سيشگيري و کنصترول بييصاريهصاي سصاري حصايز اهييصت
است از اين رو کودکان کيتر از هلت سال را واکسينهاي فلصف افلصال سصرخکان هيپاتيصت
بي سل و مخلوفي از سياه سرفه ديلتري و تتانوف را مايه کوبي ميکنن.،
تطبیق واکسین در افغانستان :از روي اوراق تصاريخ اينکصه در چصه زمصاني و چگونصه

واکسيناسيون در افغانستان شروع ش،ه است در کتا

«ظرور افغانصستان مص،رن» ايصن جيصالت

درج ش،ه است:
واکسين ض ،چيچيک تحت نظارت فبيب مخاوص امصير عبص،الرحين خصان بصانو ليليصاف
هيلتون ( )Lilias Hemiltonکه رسالهيي در بارة واکسين براي استلادة حکيصمهصاي محلصي
تألي

نيوده بود شروع ش .،اين رساله که به فارسي دري ترجيه گردي،ه بصود احتيصاالً اوليصن

کتا در بارة ت،اوي م،رن در افغانستان بصه شصيار

مصيرود( .گريگصورين

 )033 :0433در کتصا

«تصاج

التواريخ» منسو به امير عب،الرحين خان آم،ه است:
«مقارن سال  0404هص ق (مطابق  0434هص ش  0392م) خانم هيلتون آبله کوبي و تحايل
مادة آبله کوبي را از گوساله مت،اول نيود .اين امر به جرت افلال خيلي با فايص،ه و مؤثصر افتصاد
زيرا که تع،اد زيادي از افلال به مصر

آبلصه هييصشه تلص

مصيشص،ن ،و آنهصايي کصه خصو

ميش،ن ،از آبله رويي بسيار زشت و کريه الينظر ميگشتن .،چن ،نلر از افباي بومي را به خانصم
هيلتون سپردم که تا فرز آبلهکوبي و تحايل ماده آبله را از گوساله به آنها آموزش ب،هنص ،و
رسالهيي در اين علم حسباالمر من نوشتن ،و نسخههاي آن را براي تيام اهالي ميلکصت تقصسيم
کردم و افبا را از نقاط دوردست ميلکت خود خواستم کصه از شصاگردان خصانم هيلتصون ايصن
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مسأله را بياموزن( ».،امير )421 :
هيچنان در کتا «افغانستان در مسير تاريخ» آم،ه است:
در  0491هص ش ( 0900م) شلاخانة ملکي کابل تأسيس و توسص دکتصوران ترکصي بصه کصار
ان،اخته ش ،در اين شلاخانه به جاي آ چيچک که قبالً از هن ،وارد ميشص .،آ

چيچصک از

گوساله استحاال گردي ،و تلقي به عيل آم .،به اساف احاائيهيي که در سراجاالخبار انتصشار
يافته بود در سال اول تع،اد مراجعين  49266نلر تع،اد بستر ش،هگان  091نلر تعص،اد وفيصات
 03نلر و در نزد  4111فلل خالکوبي ضص ،چيچصک اجصرا شص،ه اسصت و در سصال دوم تعص،اد

مراجعين به  10349تن رسي( .،غبار )311 :0426
در سراجاالخبار تحت عنوان (يک يصادآوري مرصم) از فصرف منصير عصزت بيص

دکتصور

شلاخانة ملکي اين يادداشت جرت نشر ارسال ش،ه بود:
«قبل بر اين به قاع،ه ب،ي که ذکر ميشود رواج خال زدن چيچک در افراف جاري بصود
و به سبب ناداني خالزنان اکثر افلال به بيياريهاي گوناگون مبتال ميگردي،ن ،به ترتيصبي کصه
شخص خالزن چيچک خشک ش،ه را (از فللي که ظاهراً صحتمن ،معلوم ميشص ،ولصي بصه
بيياري مزمن ماا بود) گرفته نزد خود نگر،اشته بع،اً هيصان چيچصک خصشک شص،ه را بصا
سوزن هاي چتل سر از مايکرو

به فلل سالم شصگاف شصگاف نيصوده بصاالي جراحصت سصوزن

زدهگي تکه مليل يا چيز ديگر را گذاشته رخات مينيودن ،و از ناداني مادر کودک را سرهيصز
ميداد .بع ،از  1-2روز گرداگرد سوزنزدگي دانة چيچک ميکصشي .،سص،ر و مصادر خورسصن،
ميش،ن ،که فللشان را خال زده از شر چيچک خالص ش،ن ،اما بيخصبر ازيصن کصه بييصاري
ساري فلل به فللشان سرايت ميکرد( ».سراج االخبار  0490شياره )04
حال در شلاخانة ملکي کابل از گوسصالة سصالم آ

چيچصک گرفتصه مصيشصود و بصه بصسيار

ستردهگي بر دست فلل خال زده ميشصود کصه از بييصاري چيچيصک خصالص شص،ه و گرفتصار
بيياري ساري ديگر نييگردد .بر تيام ساکنين سايتخت الزم است تصا يوميصه افلصال خصود را در
شلاخانه بياورن ،و به نزد خالزنهاي سابق نبرن» .،
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در يکي از شيارههاي سراج االخبار در مورد تطبيق واکسين اين گزارش از قول داکتر منيصر
عزت بي

به نشر رسي،ه است:

در افغانستان اصول عيلية (تلقي ج،ري بقري) تا به حال اجرا نش،ه بود .سيصش از سصه سصال
خود اين عاجز در شلاخانةملکي به کيال کاميصابي ايصن اصصول را اجصرا نيصودم .در هصر مصاه از
گوسالهها ماية آ چيچک را گرفته و بر افلصال خصال چيچصک را کصرده ام( .سصراج االخبصار
 :0494شياره )03
در سال  0406هص ش ( 0943م) متخااين مؤسسة باکتريولوژي بصه مقص،ار کصافي واکصسين

بيياري س

ديوانه کولرا و خال چيچک تريصه کردنص ،و در معصر

اسصتلادة مصراجعين قصرار

دادن .،در اين موقع دو شعبه جرت معالجه فعال گردي :،يکي در خود مؤسسة باکترلوژي واقصع
داراالمان (که به داراللنون مسيي بود) که در حقيقت مؤسسة مزبور يک انيصستيتوت ساسصتور بصه
شيار رفته در تيام کشور هاي دنيا معروفيت داشته و يک يصک مؤسصسه بصه هييصن نصام در هصر
کشور موجود بود و شعبة ديگر آن در شلاخانة ملکي مرکصز دايصر گرديص ،تصا حصتي االمکصان
تسريالتي براي مراجعين و مريضان ماا به اين خطر بصه عيصل آمص،ه باشص( .،سصالنامه :0406
 )040در اين سال نيز مسألة تطبيق خال چيچک از ضروريات مبرم وزارت صحيه بصه شصيار مصي
رفت چنانچه در سال  0406تع،اد خال زدهگان چيچک در سرتاسصر کصشور بصه  044301نلصر
ميرس .،در سال  0403در سرتاسر کشور به تع،اد  040413نلر توسص فارغصان کصورف آبلصه
کوبي و خال چيچک تطبيق ش،ن.،
با وجود اين ت،ابير در سال  0441در بعضي از حاص کصشور مصر

چيچصک بيصشتر بصه

مالحظه رسي،ه و امکان داشت دامنة آن گسترش ياب ،اما وزارت صحيه در منافقي کصه شص،ت
مر

احساف ميش ،آبله کو

را بصا واکصسين چيچصک و سصامان الزمصه اعصزام نيصود .قصرار

احااييه در اين سال نزد  031هزار نلر واکسين تطبيق گردي،ه است.
امحای چیچک در افغانستان :در سالنامة  0420-0421در مورد برنامة امحاي چيچصک
ميخوانيم:

ش ،1ب1394
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در مطالعاتي که از فرف مؤسسة صحي جنو شرق آسصيا انجصام يافتصه چيچصک از جيلصة
امرا

اسي،يييک شناخته ش،ه و مطابق سالن مطروحه باي ،در ظرف سنف سال تيام باشصن،هگصان

کشور عليه چيچک واکسين گردن ،ب،ين منظور تيمهاي سيار در افراف و اکنصاف کصشور بصه
واکسيناسيون اهالي سرداختن .،گلتصني اسصت کصه واکصسين چيچصک در مؤسصسة تريصة واکصسين
وزارت صحيه تريه و به دسترف تيمهاي مذکور گذاشته ش.،
در  0420سروگرام امحاي چيچک به کيک سازمان صحي جران آغاز ش ،و به محو آن در
سرتاسر کشور انجامي .،به تاريخ  9ج،ي  0412هل،ه تيم مجرز فبي به مقا ،وقاية اهصالي فصراه

و نييروز در برابر چيچک عازم آن واليت ش،ن .،در سصال  0413بصا هيکصاري سصازمان صصحي
جران چيچک در افغانستان ريشه کصن گرديص .،ريصشه کصني چيچصک در افغانصستان شصجاعت
اعضاي گروه واکسيناسيون را به خافر ميآورد .به اين گزارش توجه کني:،
« ...زماني که اين سؤال مطرح ش ،که آخرين واقعة چيچک در کجا خواه ،بصود مطيننصاً
در ساسخ سؤال کشور افغانستان خطور ميکرد ولي به هيت و سشتکار افرادي که برنامة ريصشه
کني چيچک را در افغانستان ترتيب داده بودن ،ريشه کني چيچک در افغانستان دو سال سيشتر
از ساير منافق آسيا عيلي گردي».،
درين گزارش آم،ه است ...« :افرادي که واکسين را تلقيص ميکردنص ،بصه تيصام جاهصاي
کشور سلر کرده هر گروپ سه بار افغانستان را دور زده آنها حتي به ميان زنصان برقصع سصوش
هم رفته ولي هيچگاه به زور متوسل نش،ه بودن ،زيرا امکصان داشصت هص،ف تيرانص،ازي قصرار
بگيرن .،دو زن (يک نرف برمايي و يک نرف روسي) به دورافتادهترين منافق سلر کصرده و در
موقعيتهاي غيرقابل تاوري قرار گرفته بودن .،به فرف زن روسي سن

سرتا ش،ه بصود و او

به فور معجزه آسايي توانسته بود خودش را نجات ده ،و زن برمايي سوار بر اسپ و تلن

بصه

دوش سلر مي کرد هرچن ،سالحش فق بصراي نيصايش بصود سصالحي بزرگصتر و فويصلتصر از
خودش اما کار آنها فوق العصاده بصود ( .»...يونصت  )041-043 :0431بص،ينسصان سروگصرام
امحاي چيچک در  0420شروع ش،ه بود در اثر تالشهاي سيگير با هيکصاري سصازمان صصحي
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دو سال زود تر از ساير ميالک ( )0413در افغانستان محو گردي.،

اقدامات برای محو پولیو  :در سا ل 0463هصص ش ( 0933م) نياينص،هگصان  066کصشور
جيع ش،ن ،و در يک اق،ام کم سابقه و بشر دوستانه براي محو سوليو در جران تعرص ،کردنص ،تصا
بيياري سوليوميليت يا فلف افلال را که يک معضلة عي،ة صحي در بيشتر از  011کصشور جرصان
بود و روزانه در ح،ود  0411انسان را در سراسر جران مادامالعير فلف مينيود تا سال  4111از
روي زمين مانن ،چيچک محو و ريشهکن نياين.،
در سال  0434هص ش ( 0992م) سازمان صحي جران به کيک مؤسسات خيرية بيناليللصي

برنامة وسيعي را عليه سوليو در جران راه ان،ازي و براي انجصام ايصن مصأمول اسصتراتيژي معيصن و
مشخاي را نيز توصيه کرد.
در افغانستان برنامة تطبيق واکسين سوليو از سال 0411هص ش ( )0932راه ان،ازي گردي ،امصا
در اين زمان عيل تطبيق واکسين صرف به گونة روتين و روزمره در کلينيصکهصا و آن هصم در
چن ،شرر بزرگ اجرا ميش ،در حالي که ولسواليها و نقاط دوردسصت کصشور از ايصن برنامصه
بيبرره ميمان،ن.،
در سال 0431هص ش ( )0992کيپاين واکسين سوليو رسياً آغاز ش .،اين کيپصاين سصاالنه در
دو مرحله به گونهيي راه ان،ازي گردي ،که کارکنان واکسين بصه دهصات روسصتاها و کوچصههصا
رفتن ،و در آن جاها براي مردم اعالن ميکردن ،تا افلال شان را براي تطبيصق واکصسين بياورنص.،
در اثر تالش جراني امروز  99درص ،واقعات بيياري سوليو يا فلف افلال کصاهش يافتصه امصا در
سه کشور (افغانستان ساکستان و نايجيريا) ريشه کن نش،ه است .در ج،ول زير انکشافات تع،اد
واقعات سوليو در هشت سال اخير را نشان مي،ه:،
سال
تعداد واقعات

4113 4113
40

43

4119

4101

4100

4104

4104

44

41

31

43
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تالشها براي امحاي فلف افلال در افغانستان از سال  0992به اين سو با چالشها رو بصه رو
بوده است .در ميان اين سالها براي اين سروگرام سال  4100سال سر از چالش خوانص،ه شص،ه
است .بع ،از اينکه در سال  4101از  01ولسوالي واقع در  6واليت  41واقعه فلف راسور داده ش،
در سال  4100فلف به فور گسترده انتشار يافت که از  42ولسوالي واقصع در  02واليصت کصشور
مجيوعاً  31واقعه فلف راسور داده ش ،با وجود آنکه اين واقعات فلف در جنو

و غر

کصشور

در ساحات شناسايي ش،ه و سر از خطر تيرکز داشت بصا ايصن هصم از سصاحاتي کصه در ده سصال
گذشته از فلف ساک گردي،ه بود نيز واقعات فلف به شکل سراگن،ه گزارش ش.،

هلت بيياري (سرخکان ديلتري سياه سرفه سوليو تتانوف توبرکلصوز و زردي سصياه) هصر
سال سبب ضعي

ش،ن معيوبيت و حتي مرگ هزاران فلل در افغانصستان مصيگرديص .،واضص

است که سادهترين فريقه وقايه و تطبيق واکسين به شيار ميآي.،
به صورت عيومي واقعات سوليو ديلتري سرخکان سياه سرفه سينه بغل قي و اسصراالت
واقعات مرگ و مير افلال را تا دهة شات تشکيل ميداد که با واکسينيصشن فعصال و سيگصير بصا
مقايسة سالهاي اخير با آن سالها به ح ،اقل رسي .،البته مؤثريت واکسينيشنهاي قبلي تبليغصات
صحي و بلن ،رفتن سط آگاهي مردم را نييتوان از نظر دور نگر،اشت.
قایم نمودن ریکارد سرعت واکسینیشن  :در  3ثور  0423واکسينيشن فال معصارف
با هيکاري مشترک کييتهيي مرکب از رؤساي فاکولتة فب و فارمسي حلص الصاحة معصارف
فب وقايوي وزارت صحيه و معاون مؤسسات صحي سوهنتون آغاز گردي.،
واکسينيشن کولرا توس  010نلر (شامل هلت نلر دکتوران مؤظ
فاکولتة فب  21نلر دکتوران ستاژير  21نلر محاالن صن

ديپارتينتهاي مختللصة

سنجم فاکولتصة فصب هلصت نلصر

نرفهاي شلاخانة مستورات و يک تيصم هلصت نلصري واکصسيناتورهاي وزارت صصحيه) تطبيصق
گردي .،اين گروپ  010نلري به ده تيم واکسيناتور به ده حوضة شرر کابل تقسيم ش،ن .،موتصر
واکسين الکول سنبه سرنف سوزن و غيره سامان و لوازم مورد ضرورت از منابع مختلله توس
رياست حل الاحة معارف و ترية نان چاشت تيمهصاي فصوقالصذکر توسص رياسصت مؤسصسات

00
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صحي سوهنتون تريه و ت،ارک گردي .،نظارت يوميه نظم ترتيب کار و تخنيک عيلصي تطبيصق
واکسينيشن در مکاتب به غر

قايم نيصودن ريکصارد سصرعت واکسينيصشن و وقايصه از عواقصب

ناگوار واکسينيشن کولرا توس نويسن،ة اين راسور رهبري و مراقبت ميشص(.،نجم -31 :0429
)32
سطح پوشش واکسینیشن  :به اسصصا ف گزارشصص ي در سصصا ل  0461سصط سوشصش
واکسينيشن عليصه شصش بييصاري کصشن،ة زمصان فلوليصت صصرفاً بصه  % 01 -3بصال مصيگرديص،
(سي،احي )3-0 :0466 ،به فور کلي سط سوشش در برنامصة روتيصن واکسيناسصيون از سصال

 0436 -0434بربود رونيا گردي،ه بود به اين ترتيب که:
سوشش واکسين سرخکان

از  %11به %31

سوشش واکسين DPT3

از  %12به %34

سوشش واکسين  TT2در زنان حامله

از  %21به %61

سوشش برنامة ملي واکسيناسيون از سال  0439ب،ين سو رو به افزايش بوده ولصي بصه حص،ي
نرسي،ه است که از وقوع بيش از ح ،متوقع بيياريها جلوگيري کرده بتوان .،سوشصش واکصسين
دي سي تي ازدياد يافته ولي در سوشش واکسين سرخکان ک،ام سيشرفت بصه چصشم نيصيخصورد.
يکي از اسبا کم ش،ن سوشش اين واکسين شيار روز افزون غيرحاضصران در دفعصات بعص،ي
واکسين گلته ش،ه است.
به اساف گصزارش يونيصسي

از شصروع دهصة هصشتاد بصه تعص،اد  06ميليصون کصودک عليصه

سرخکان  04ميليون کودک عليه سوليو و  311هزار زن عليصه تيتصانوف واکصسين شص،ه اسصت.
(انيس  :0436شياره )010
حاال بيشتر کودکان واکسينهاي حياتي دوران فلوليت را ميگيرن ،فيا،ي افلال 44-04
ماهه در دهات افغانستان که براي وقايه از بيياري توبرکلوز و واکسين  BCGرا گرفته انص ،از
 16 1در سال  0434به  4 31در سال  0431و فيا،ي افلال  44 -04ماهه در دهات افغانصستان
که دوز مکيل واکسين سوليو را گرفتصه انص ،از  9 49در سصال  0434بصه  69 3در سصال 0431

ش ،1ب1394

02

غالب (فصلنامة علمی -پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب)

افزايش يافته است.
از اينکه سرسونل اردوي ملي به شکل مزدحم در ساختيانهاي سربسته به سر ميبرن ،و ايصن
شراي زمينة مساع ،براي انتقال و سرايت امرا

ميباش ،بناءً جرصت وقايصة امصرا

صحيه تاييم گرفت تا منسوبين اردوي ملي را در برابصر ده مصر
سوليو سرخکان سرخکانچه کله چرک هپاتيت

رياسصت

انتصاني (مننجيصت تيلوئيص،

ديلتري تيتانوف انللونزا) واکسيناسصيون

نياي .،اين اق،ام در  2ثور سال  0432آغاز و تا ج،ي  0436در نزد  43262تصن واکصسين تطبيصق
ش.،

در  03قوف سال  0494وزارت صصحت عامصه اعصالم داشصت کصه واکصسين سصينه بغصل يصا
«سيسيوي» که در برابر  04نوع باکتري سينه بغل افلال را مقاومت ميبخش ،بصراي نخصستين
بار شامل ج،ول واکسيناسيون افلال کشور گردي ،و با تزريق بر دو کودک رسياً برنامة تطبيق
آن در سراسر افغانستان آغاز يافت که بع ،از اين افلال در برابر  9بيياري واکسين ميشون.،
به اساف اظرصارات مصسؤولين وزارت صصحت عامصه در نظصام معافيصت کتلصوي افغانصستان
واکصصسين هصصاي توبرکلصصوز سصصرخکان سوليصصو سصصياه سصصرفه ديلصصتري تيتصصانوف هيپاتيصصت بصصي
هييوفيلوف انللونزا و سينه و بغل براي افلال زير يک سال و واکسين تيتانوف بصراي دخصتران و
زنان  01تا  29ساله عرضه ميشود که در کاهش مصيزان مصرگ و مصير و کصاهش بييصاريهصاي
افلال و مادران از اق،امات آسان و مؤثر محسو ميگردد.
چالشها  :وزارت صح ت عامه م يگوي ،ساالنه ح،ود ص ،و شات هزار کودک زيصر
سن يکسال در اين کشور از دسترسي به واکسينهاي دورة کودکي محروم ميشون .،نصا امصني
دشوارگذار بودن برخي از محالت روستايي و کيبود کارمن،ان حرفهيي صحي از داليلي است
که سبب ميشود اين ع،ه از کودکان نتوانن ،به موقع واکصسينهصاي مصورد نيازشصان را بگيرنص.،
گزارشهايي وجود دارد که کارمن،ان صحي از رفتن به شياري از منافق به داليل مختلص

از

جيله دوري راه و يا دشوارگذار بودن راهها خودداري مصيکننص ،عصالوه بصر ايصن بصسياري از

03
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خانوادهها در منافق دورافتاده افغانستان نسبت از اهييت واکصسين آگصاهي کصافي ن،ارنص ،و در
مواردي از واکسين زدن به کودکان شان خودداري ميکنن.،
نتیجه
واکسيناسيون يکي از روشهاي بسيار مرم و با ارزشي است که به وسصيلة آن بصا هزينصة کصم
ميتوان از ابتال به بيياريهاي علوني جلوگيري کرد .با اجراي برنامة واکسيناسصيون هيصهگانصي
در جران شيوع بصسياري از بييصاريهصا در بيصن شصيرخواران کودکصان و بزرگصساالن کاهصش
چشيگيري سي،ا کرده است فوري که اکنون شصيوع بييصاريهصاي خطرنصاکي چصون ديلصتري

تيتانوف سياه سرفه سرخک و فلف افلال با واکسيناسيون هيهگاني با موفقيت کنترول گردي،ه
و در بسياري از کشورها عيالً به ح،اقل ميزان خود رسي،ه است.
نخستين سروگرام امحصاي امصرا

انتصاني از چيچصک شصروع شص .،بصا برنامصة واکسيناسصيون

سرتاسري و سيگيري جراني برنامة محو اين مر

تباه کن آغصاز گرديص ،و در سرتاسصر گيتصي

چيچک از بين برده ش .،در سال  0413با هيکاري سازمان صحي جران چيچصک در افغانصستان
ريشه کن گردي.،
در گام بع،ي در سال  0992سازمان صحي جران به کيک مؤسسات خيريصة بيصناليللصي
برنامة وسيعي را عليه سوليو در جران راه ان،ازي کرد .در افغانستان برنامة تطبيق واکصسين سوليصو
از سال 0932شروع گردي .،در اثر تالش جراني امروز  99درص ،واقعات بيياري سوليو يصا فلصف
افلال کاهش يافته اما در (افغانستان ساکستان و نايجيريا) ريشه کن نش،ه است.
مآخذ
 .1اخالق سزشکي به انضيام مختاري از تاريخ سزشکي .)0431( .تصرصران :چصاپ اول
نشرات معاونت امور فرهنگي وزارت بر،اشت. .
 .2امير عب،الرحين خان .) (.تاج التواریخ .کابل :جل ،دوم .بنگاه انتشارات ميون.،
 .3انيس شيارة  010اول ميزان .0436

ش ،1ب1394

04

غالب (فصلنامة علمی -پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب)

 .4سل تاد لوئيس و هيراهان .)0434 ( .تاریخ تمدن و زندگی مررد

هرنران.

ترجية هاشم راضي .ترران :چاپ اول .چاپ چاوشگران نقش.
 .5سالنامة کابل .)0406( .کابل :نشرات انجين ادبي .مطبعة عيومي.
 .6سراج االخبار( .اول حيل  .)0490سال اول شيارة .04
 .7سراجاالخبار 40( .ثور  .)0494سال سوم شيارة .03
 .8سي ،احي .)0466( .،بنیاد آموزش .کاب ل :نشرات انستيتوت ف ب کاب ل.
 .9غبار مير غالم محي .)0426( .،افغانستان در مسیر تاریخ  .کاب ل :نشرات موسسة
چاپ کتب.
 .10گريگورين وارتان .)0433( .ظنور افغانستان مدرن  .تر جية علصص ي عصصالصصيصص ي
کرماني .کابل.
 .11نجم رضا( .سنلصه .)0429راپور تحقیقات سرعت واکسینیشن کولرا در مکاتب
معارف کابل .کاب ل :افغا ن فب ي مجله سا ل چرار د هم شيار ة چرار م.
 .12يونت ليزا .)0431( .تاریخ پزشکی  .تر جية رضا ياساي ي .تررا ن :چصصاپ او ل.
انتشارات ققنوف.

