
زانیاریبۆنهخۆشهکان

تاقیکردنه وه یه کی گرینگ بۆ ئه و 
که سانه ی که  به  سیل )TB( وه  

تووشیارن

دیکه ی سه رچاوه کانی راوێژکاریی 
له سه ر تاقیکردنه وه  

National AIDS Helpline )NAH)
0800567123

African AIDS Helpline
08000967500(www.africaninengland.org:ماڵپهڕی)

Terrence Higgins Trust Helpline
08451221200(www.tht.org.uk:ماڵپهڕی)

Positively Women Helpline
02077130222(www.positivelywomen.org.uk:ماڵپهڕی)

Blackliners Helpline
02077385274

Mainliners Helpline
02075825434(www.mainliners.org.uk:ماڵپهڕی)

زانیاریگهلێکهلهمبڵاڤۆکهداسهبارهتبهسارێژکردنیسیلپێشکهشکراوهبهمهبهستیپێکهێنانیجێگرێک
بۆزانست،پسپۆڕایهتی،شارهزایی،وروونکردنهوهیپزیشک/پهرستاریسیلیئێوهیاندیکهیپسپۆڕانی
بڕیاردان ساکاریی به مهبهستی به بڵاڤۆکه ئهم زانیاریهکانی که بدهن سهرنج نهکراوه. ئاماده سڵامهتی
و دهرمان به دڵهڕاوکیهکانیخۆتانسهبارهت و پرسیار دهبێ یانساڕێژکردنیسیله. لهسهرروونکردنهوه

سارێژکردنتانلهگهڵپسپۆڕێکیسڵامهتیبهێننهگۆڕێ.

کاریسهرهکیئامادهکردنیبڵاڤۆکهکهلهالیهنتۆڕیسیلیباکووریرۆژئاوایلهندهنهوه

خێزانوههڤاڵانتانلهنهخۆشیسیلبپارێزن–ههموودهواکانیسیلیخۆتانبهکاربهێنن.

تاقیکردنه وه  له  کلینیکی سیلدا
دهتواننسهبارهتبهتاقیکردنهوهیHIVلهگهڵپزیشکییان
پهرستاری)سستهر)پسپۆڕلهبواریسیلداقسهبکهن.ههموو

زانیاریهکانبهنهێنیلهبهرچاودهگیردرێن.ئهگهرلهکلینیکیسیلدا
تاقیکردنهوهیهک)تێستێک)جێبهجێبکهن،ئاکامهکهیلهلێنووسی

نووسینهکانینهخۆشخانهدادهنووسرێ،کهبهوواتایهکهههرپزیشک
یانسستهرێککهلهسارێژکردنیئێوهلهنهخۆشخانهدابهشداری

ههبێتدهتونێتئاکامهکهبخوێنێتهوهبهڵامهیچکهسێکیترناتوانێت
ئهوزانیاریانهچاولێکات.

تاقیکردنه وه  له  کلینیکی ئامێری 
)GUM( جینسی و مێز

)لهبۆبهدهستهێنانیزانیاریپترپێوهندیبکهنبهپهرستاریسیلی
خۆتانهوه)

§لهههندێکلینیکگهلدادهتواننبڕۆنهناووچاوهڕوانبنتاکو 
پزیشکهکهچاولێکهن؛لهههندێترلهکلینیکهکان،رهنگه

پێویستبێتلهپێشداکاتیچاوپێکهوتنبگرن.
§پێویستێکبهوهرگرتنینامهیناساندنلهالیهنپزیشکێکی 

ترهوهنیه.
§ئهمکلینیکانهلهبواریبهنهێنیپاراستنیزانیاریهکانیاساگهلێکی 

تایبهتوههستهمیانههیه.
§نووسراوهکانیپێوهندیداربهئێوهوهقهتلهکلینیکهکهناڕواته 	
دهرێوبهتهنێئهوکارگێڕانهیکهلهوێداکاردهکهندهتوانن  

ئهوانهبخوێننهوه.  
.(GP(ئاکامیتاقیکردنهوهکهنادرێتبهپزیشکیگشتیتان§ 
§پێویستناکاتناویراستهقینه،بهڕواریلهدایکبوونیان 

ناونیشانیخۆتانبدهن،بهڵامسهرنجبدهنکهناوێئهوزانیاریه
تاکهکهسیانهیکهدهیدهنلهبیرتانبچێتهوه.)واتهئهگهرگوتی

حهسهنملهبیرینهچێچناوێکیوتووه!)
 §ئهگهرحهزتانلێیهکهتاقیکردنهوهیهکلهکلینیکێکیتردا 
 جێبهجێبکهن،بهخۆڕاییبهNationalAIDSوهبه  

ژمارهی0800567123وهپهیوهندیبکهن.  
 §ههروههادهتواننتاقیکردنهوهکهلهرێگایپزیشکیگشتی 

خۆتانهوهجێبهجێبکهن.  

یاو!!یاو!!یاو!!عارهقهیزۆرلهشهودایاو!!

یاو!!کهمبوونهوهیکێشبێهیچهۆیهک

یاو!!عارهقهیزۆرلهشهودا
عارهقهیزۆرلهشهودالهگهڵیانبێقۆزهیاو!!

یاو!!یاو!!یاو!!یاو!!
حاڵی!!یاو!!بێ
لهگهڵیانبێقۆزهگریهماسیاوهکان

یاو!!یاو!!یاو!!
هقهیزۆرلهماسیاوهکانیاو!!
عارهقهیزۆرلهشهودایاو!!بێ
یاو!!کهمبوونهوهیکێشبێهیچ

w
orksong,london02083528300:گهڵاڵهکردنی

شهریکهیگهڕهنتیداربهبهرپرسایهتیسنووردارهوهژمارهیتۆماریلهئینگلیزدا3606528ژمارهیتۆماریدامهزراوهخێرخوازهکان1071886

TB Alertدامهزراوهیهکیبێوێنهیهکهئاستیئاگاداریلهسهرسیل
لهبهریتانیا)UK)بهرزدهکاتهوهوبهپێشکهشکردنیزانیاریپێویست
بهنهخۆشهکانلهکردهوهیNHSپاڵپشتیدهکات.ئێمهلهپرۆژهگهلی

سارێژکردنلهووڵاتانهیداکهخهریکیگهشهسهندننپستگیریدهکهینتاکو
دڵنیابینکهههموونهخۆشهکانسارێژی)دهرمان)شیاووهردهگرن.بهپاڵپشتی

ئێوهدهتوانینکاریگهریهکیپۆزێتیڤوبهربڵاومانلهسهرسیللهههموو
جیهانداههبێتوگیانیکهسانیزۆرتررزگاربکهین



لهبۆوهرگرتنیزانیاریپتریانوهرگرتنیوێنهگهلێکلهمبڵاڤۆکهتکایهبه
01273234770وه)تهنیالهکاتیکاریدایهرهکاندا)پهیوهندیبکهن.

لهبۆبهخشینییارمهتیماڵیودڵخوازانهبۆیارمهتیدانیTB Alertتکایهبه
01273234784وه)تهنیالهکاتیکاریدایهرهکاندا)پهیوهندیبکهن.

.www.tbalert.orgیانبچنهسهرماڵپهڕیئێمهبهناونیشانی

TB Alert,
CommunityBase,
113QueensRoad,
BrightonBN13XG
تهلهفۆن:01273234030
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HIV و AIDS چ پێوه ندیه کیان به  
سیله وه  )TB( هه یه ؟ 

HIVزۆربهیئهوکهسانهیکهلهبهریتانیادابهسیلهوهتووشیارنبه
وهتووشیارنین.وێرایئهوه،HIV/AIDSوسیللهزۆربهی
HIV.وڵاتهکانداپێکهوهپێوهندیهکینزیکوتهنگاوتهنگیانههیه
سیستهمیبهرگریلهشلهکاهدهخات،کهلهئاکامیئهوهداسیلبه

رهحهتیدهتوانێلهسهرلهشزاڵبێت.

ههندێکهسکاتێلهوڵاتگهلێکدانکهلهوانهداسیلوئایدززۆرباون
تووشیارینهخۆشیسیلدهبن.کهوایهئهمدوونهخۆشیهبڵاوبوونهوهییه

پێوهندینزیکیانپێکهوهههیه-ههرکهسێککهتووشیارییهکیان
بێتلهبهرمهترسیتووشیاربوونبهویتریشهوهیه.

HIV/ AIDS چیه ؟
HumanImmunodeficiencyVirusکورتکراوهیHIV§ 	
AIDSڤایرووسیکهمبوونهوهیهێمنایهتیلهشیمرۆڤ)و(

AcquiredImmuneDeficiencySyndromeکورتکراوهی
)سیندرۆمیکهمبوونهوهیهێمنایهتیبهدهستهێنانهوهیی)یه.
§HIVچڵکینهیهکهکهسیستهمیبهرگریلهشلهبهرانبهر 	

نهخۆشیگهلیتردا،وهبهئاسایینهخۆشینگهلیبڵاوبوونهوهیی،له
نێودهبات.

§ههرکاتێنهخۆشینگهلیتایبهتیدیکهلهگهڵچڵکینهیHIVدا 	
رووبدهنئهوکهسهتووشیارینهخۆشیئایدزبووه.

HIV تا چ راده یه ک باوه ؟
HIVلهسهرانسهریجیهاندادهدۆزرێتهوه،بهڵامبهشگهلێکلهجیهان

ههیه-وهکوبهشگهلیخوارهوهیوڵاتیسهحرالهئافریقا،ئاسیای
باشووروئهوروپایرۆژههڵات–کهHIVلهوانهدازۆرترباوه.

مهزندهدهکرێکهپترله30000کهسلهبهریتانیادابهHIVوه
دهژیێنوئهمئامارهبهزێدهبوونیئهوکهسانهیکهHIVئهوانروون
بۆتهوهکهپۆزێتیڤهههرساڵهتارادهیپترله6500کهسزێدهدهبێت.
باوترینرێگایراگواستنهوهیHIVلهسهرانسهریجیهانداپێوهندی
جینسیلهنێوانپیاووژندایهبهڵاموێرایئهوهشبابهتگهلێکیشکه
لهوانهداراگواستنهوهینهخۆشیهکهبههۆیپێوهندیجینسیپیاولهگهڵ

پیاودابووهزۆره.

داخۆ بۆ HIV و ئایدز سارێژێک هه یه ؟
کاریگهریHIVدهکرێکۆنتڕۆلبکرێوتهنانهتبهدهواگهلی
HIVدهتواندرێکاریگهریهکهیبهپێچهوانهوهبێتهوه.ئێستاکه
هیچسارێژێک)دهرمان)بۆHIVیانئایدزنیه.وێرایئهوه،

لێکۆڵینهوهکانپیشاندهدهنکهزۆربهیئهوکهسانهیکهدهوایدژه
HIVبهکاردههێننتارادهیهکباشتردهبنوتهمهنیزۆرتریاندهبێ.

ئهگهرHIVپۆزێتیڤبێت،دهتواننکارگهلێکبکهنکهریسکی
راگواستنهوهینهخۆشیبۆدیترانکهمبکهنهوه.

HIV چۆن راده گواسترێته وه ؟
§لهرێگایپێوهندیجینسیلهپێشهوهیانلهدواوهبهبێکهڵک 	

وهرگرتنلهکاندۆم.
پێوهندیجینسیلهرێگایزاریشهوهمهترسیگهلێکیههیه.  

 §راگواستنهوهیلهدایکهوهبۆمنداڵلهکاتیسکپڕی،کاتی 	
منداڵبوونیانلهخولیشیرداندا  

 §کهڵکوهرگرتنلهدهرزی،شرینقهکانیاندیکهیئامرازی 	
لێدانیکهرهسهیسڕووڕکهریهاوبهش  

§لهرێگایکردنهناولهشیخوێنیاندیکهیبهرههمه 	
خوێنیهکانیتاقینهکراولهکاتیبهکارهێنانیانلهبۆسارێژکردن

HIV تاقیکردنه وه ی
تاقیکردنه وه که  بریتی له  چ قۆناخگه لێکه ؟ 

نموونهیهکیخوێنلهباسکتاندهگیردرێتودهنێردرێبۆتاقیگهو
تاقیدهکهنهوه.

رهنگهپێشترتاقیکردنهوهیخوێنتانلهکلینیکیئێمهداجێبهجێکردبێت،
بهڵامبۆجێبهجێکردنیتاقیکردنهوهیHIVنامهیرهزامهندیو
رێگهپێدانیئێوهپێویسته.ههمووتاقیکردنهوهکانیHIVبهخۆڕایین.

کاتی راگه یاندنی ئاکامه که ی که ی 
ده بێت؟

بهئاساییئاکامهکهپاش3رۆژیکاریرادهگهیندرێت.ئاکامهکه
ههرچیبێتلهالیهنیهکێلهپسپۆڕانیسارێژکردنهوهبهخۆتان

دهدرێتهوه.راگهیاندنیئاکامهکهلهرێگایپهیوهندیتهلهفۆنیهوهناکرێ
وکۆپیپهڕهیئاکامهکهبهئاساییبهنهخۆشهکهنادرێت.

ئاکامه که چی به  من ده ڵێت؟ 
HIV نێگه تیڤ

واتهHIVتاننیهمهگهرئهوهیکه3مانگپێشجێبهجێکردنی
تاقیکردنهوهکهکهوتووبێتنهبهرHIV.ئهگهرلهماوهی3مانگپێش
جێبهجێکردنیتاقیکردنهوهکهکهوتووبێتنهبهرHIV،تاقیکردنهوه
ناتوانێتتووشیاربوونیئێوهروونکاتهوهکهبهمخولهخولیدهالقه
(WINDOW)دهڵێن.بهمجۆرهپێشنیاردهکرێتکه3مانگپاش
دوایینجارێکهکهوتوونهتهبهرHIVتاقیکردنهوهکهسهرلهنوێ

جێبهجێبکهن.

HIV پۆزێتیڤ
HIVتانههیه.ههڵبهتبۆپشتراستکردنهوهیئاکامهکه

تاقیکردنهوهیهکیHIVتریشجێبهجێدهبێت)ههڵبهتئهگهری
ههڵهزۆرکهمه).دانیشتنێکینهێنیتانلهگهڵیهکێلهپسپۆڕانی

AIDS/HIVدهبێت،کهزانیاریگهلێکسهبارهتبهAIDS/HIV
پیشکهشتاندهکات،لێتانپاڵپشتیدهکاتتاکولهگهڵرووبوونهوهیهکدا
کهکراوهرێکهونوئامادهکاریپێویستبۆدابینکردنیههرجۆره

ئیمکاناتێکیسارێژکردنمسۆگهردهکات.

چ که سێک له  ئاکامی تاقیکردنه وه که  
ئاگادار ده بێته وه ؟

ئاکامیتاقیکردنهوهکهلهنێوانئێوهوئهوکارگێڕانهیکهلهسارێژکردنی
پزیشکیتاندابهشداریانههیهبهتهواوهتیبهنهێنیدهبێت.هیچکهسێکی

دیکهبێرێگهپێدانیئێوهلهئاکامهکهئاگادارنابێتهوه.ئاکامهکهبه
هاوسهرهکهتان،ئهندامانیبنهماڵهتان،ههڤاڵانتان،خاوهنکارهکهتان،
(HOMEOFFICE(خاوهنماڵهکهتان،دهوڵهت،وهزارهتیناوخۆ

(IMMIGRATIONSERVICE(یانخزمهتکاریهکانیکۆچبهری
راناگهیندرێت.

له بۆ جێبه جێ کردنی تاقیکردنه وه ی 
HIV یان وه رگرتنی راوێژکاریی 

سه باره ت به وه  ده توانم بڕۆمه  کوێ؟
دهتواننتاقیکردنهوهکهلهکلینیکیسیلداجێبهجیبکهنبهڵام

شوێنگهلێکیدیکهشههیهکهدهتواننتاقیکردنهوهکهلهوانهداجێبهجێ
بکهنیانههرجۆرهپهرێشانیودڵهڕاوکێخۆتانلهگهڵپرسنێلی

ئهواندابهێننهگۆڕێ.

بپارێزرێن. منداڵان دهستی له بهدوور و هێمن شوێنی له دهواکان ههموو که بێت لهبیرتان
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