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له بیرتان بێت که  په رستاری سیل )TB Nurse( لێره دایه  تاکو له  
درێژه ی خولی سارێژکردنه که دا )ده رمان( یارمه تی ئێوه  بدات. 

تکایه  ئه گه ر له  کاتی  سارێژکردندا هه ستێکی ناخۆشتان هه یه  وه  یان 
سه باره ت به  شتێکی پێوه ندیدار به  ده واکانتانه وه  به  ته واوه تی دڵنیا نین 

به  په رستاری سیلی خۆتانه وه  په یوه ندی بکه ن.

ناوی په رستاره که ی ئێوه :

ناوی پزیشکی نه خۆشخانه ی ئێوه :

ژماره ی په یوه ندی:

ئیمه یل:

TB Alert دامه زراوه یه کی بێ وێنه یه  که  ئاستی ئاگاداری له  سه ر سیل 
له  به ریتانیا )UK( به رز ده کاته وه  و به  پێشکه ش کردنی زانیاری پێویست 

به  نه خۆشه کان له  کرده وه ی NHS پاڵپشتی ده کات. ئێمه  له  پرۆژه گه لی 
سارێژکردن له و وڵاتانه یدا که  خه ریکی گه شه  سه ندنن پستگیری ده که ین تاکو 

دڵنیا بین که  هه موو نه خۆشه کان سارێژی )ده رمان( شیاو وه رده گرن. به  
پاڵپشتی ئێوه  ده توانین کاریگه ریه کی پۆزێتیڤ و به ربڵاومان له  سه ر سیل له  

هه موو جیهاندا هه بێت و گیانی که سانی زۆرتر رزگار بکه ین.
 

له بۆ وه رگرتنی زانیاری پتر یان وه رگرتنی وێنه گه لێک له م بڵاڤۆکه  تکایه  به 
770 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

له بۆ به خشینی یارمه تی ماڵی و دڵخوازانه  بۆ یارمه تیدانی TB Alert تکایه  به  
784 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

 .www.tbalert.org یان بچنه  سه ر ماڵپه ڕی ئێمه  به  ناونیشانی

زانیاریگه لێ که  له م بڵاڤۆکه دا سه باره ت به  سارێژکردنی سیل پێشکه ش کراوه  به  مه به ستی پێکهێنانی جێگرێک 
بۆ زانست، پسپۆڕایه تی، شاره زایی، و روونکردنه وه ی پزیشک/په رستاری سیلی ئێوه  یان دیکه ی پسپۆڕانی 
بڕیاردان  ساکاریی  به   مه به ستی  به   بڵاڤۆکه   ئه م  زانیاریه کانی  که   بده ن  سه رنج  نه کراوه .  ئاماده   سڵامه تی 
و  ده رمان  به   دڵه ڕاوکیه کانی خۆتان سه باره ت  و  پرسیار  ده بێ  یان ساڕێژکردنی سیله .  له سه ر روونکردنه وه  

سارێژکردنتان له  گه ڵ پسپۆڕێکی سڵامه تی بهێننه  گۆڕێ.
کاری سه ره کی ئاماده کردنی بڵاڤۆکه که  له  الیه ن تۆڕی سیلی باکووری رۆژئاوای له نده نه وه 

خێزان و هه ڤاڵانتان له  نه خۆشی سیل بپارێزن – هه موو ده واکانی سیلی خۆتان به کار بهێنن.

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,

Brighton BN1 3XG
ته له فۆن: 234030 01273 
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سیل چییه ؟
سیل یان Tuberculosis که  TB کورتکراوه که یه  چڵکینه یه کی 

باکتێریاییه  که  زۆرتر له  سییه کاندا پێکدێت به ڵام ده توانێ له  سه ر دیکه ی 
ئه ندامانی له ش وه کو مێشک، گرێیه  له نفاویه کان، وڵک )گورچیله کان( 

و ئێسکه کانیش کاریگه ری هه بێت. 

چۆن که سێ تووشیاری سیل ده بێت؟
کاتێ که سی تووشیار به  سیلی سییی ده قۆزێ، مایکڕۆبه کان به شێوه ی 

گه ردیله گه لی چووکه  له  حه وادا بڵاو ده بنه وه  و که سانی دیکه  ره نگه  
ئه وانه  هه ڵمژن. که سانێک که  له  ماڵ یان ئه و بینایه ی که  که سی 
تووشیار به  سیلی تێدایه  ده ژیێن زۆرتر له  که سانی دیکه  له  به ر 

مه ترسی تووشیاربوون به م نه خۆشیه ن.

داخۆ نه خۆشیه که م بڵاو ده بێته وه ؟
نه خۆشی هه موو ئه و که سانه ی که  تووشیاری سیلن بڵاوبوونه وه یی 

نیه .  ته نیا کاتێکه  باکتێریای سیل له  سی یان قوڕگتاندا هه یه  و 
مایکڕۆبه کانی سیل له  رێگای قۆزه  و پژمینه وه  بڵاو بکه نه وه  ره نگه  

دیترانیش نه خۆشیه که  بگرن. ئه گه ر باکتێریاکانی سیل له  هه ر شوێنێکی 
له شتان جگه  له  سی و قوڕگدا هه بن نه خۆشیه که تان بڵاوبوونه وه یی نیه . 

پزیشک/په رستاره که تان ده توانی زانیاری پتر پێشکه شتان بکات.

سیلی خۆڕاگر له  به رانبه ر چه ندین 
ده وادا )MDR TB( چییه ؟

MDR TB کاتێ پێکدێت که  مایکڕۆبه کانی سیل له  به رانبه ر دوان له  
به هێزترین ده واکان که  به  شێوه ی ئاسایی بۆ سارێژکردنی سیل به کار 

ده بردرێن خۆڕاگر بن. ئه مه  به و واتایه  که  ئه م ده وایانه  کارامه یی خۆیان 
له  ده ست ده ده ن له به ر ئه وه ی که  ئیتر ناتوانن باکتێریاکانی سیل له  نێو 

ببه ن. 

چ کاتێک ئه گه ری ئه وه  هه یه  که  
که سێک به  MDR TB وه  تووشیاره ؟

وێنه گه لێک که  مایکڕۆبی سیلیان هه یه  ده کرێن له  تاقیگه دا تاقی 
بکرێنه وه  و ببینرێن که  داخۆ ده وا جۆراوجۆره کان ده توانن ئه وانه  
بکوژن یان نا. ئگه ر مایکڕۆبه کانی سیل نه کوژرێن ئه گه ری ئه وه  

هه یه  که  نه خۆشیه که  به  به کارهێنانی ده وای ئاسایی چاکه و نه بێ که  به  
واتایه کی تر ئه و که سه  تووشیاری  MDR TB یه .

بۆچی تاکه کان تووشیاری 
MDR TB ده بن؟

 1.  سیل ده توانێت له  درێژه ی خولی ده رمان و سارێژکردندا سه باره ت 
      به  ده واکان خۆڕاگر بێت ئه گه ر سارێژ و ده رمانی به کارهێنراو به  

     هۆگه لێک به س نه بووبێت بۆ وێنه :

§  ئه گه ر نه خۆش ده واکان به  رێکوپێکی و به پێی نواندنی پزیشک   
به کار نه هێنێت و خولێکی سارێژکردن به  ته واوه تی تێنه په ڕێنێت. 
§  ئه گه ر نه خۆش نه توانێت ده واکان به  ته واوه تی راکێشێته  نێو له ش،   

بۆ وێنه ، به  هۆی هه ڵاوردنه وه )هێنانه وه (. 
§  ئه گه ر ده واکان به  شێوه ی دروست نه نوێندرابێتن.  

§  ئه گه ر چۆنیه تی ده واکان له  خواره وه  بێت.  

 2.  ره نگه  باکتێریای سیل هه ر له  سه ره تای چوونه  نێو له شه وه  
     خۆڕاگر بێت له به ر ئه وه ی  که سێ که  نه خۆشیه که  له وه وه  نراوه  به  
    که سێکی نوێوه  تووشیاری سیلی خۆڕاگر له  به رانبه ر ده وادا بووه . 

MDR TB له  سیلی ئاسایی بڵابوونه وه ییتر نیه  به ڵام ده واگه لێک که  
له  دژی ئه وه دا به کار ده بردرێن کاراییه کی که متریان هه یه  و ده بێ بۆ 

 ماوه یه کی درێژخایه نتر به کار بهێنرێن. که وایه  که سێک که  به
MDR TB  وه  تووشیاره  به  گوێره ی که سێک که  تووشیاری جۆره  

سیلێکه  که  به  ده وا ئاساییه کان هه ستیاره  )سیلی هه ستیار به  ده وا( 
ماوه یه کی زۆرتر باکتێریای بڵاوبوونه وه یی نه خۆشییه که ی هه یه .  

بۆچی MDR TB وه کو گرفتێک 
ده ژمێردرێت؟

MDR TB به  گوێره ی سیلی هه ستیار به  ده واوه  بڵاوبوونه وه ییتر نیه  
به ڵام سارێژکردنه که ی )ده رمانه که ی( هه سته متره .

ده واگه لێک که  بۆ سارێژی سیلی خۆڕاگر به  ده وا به کار ده هێنرێن 
به  گوێره ی ئه و ده وایانه ی که  له  سارێژکردنی سیلی هه ستیار به  

ده وا به کار ده هێنرێن مه ترسی و سه ده مه ی ناراسته وخۆی زۆرتر و 
کارامه یی که متریان ده بێت. به  واتایه کی تر نه خۆشانی تووشیار به  

MDR TB ده بێ له  ماوه یه کی زۆرتردا بکه ونه  ژێر سارێژکردن و 
ره نگه  حاڵیان ناخۆشتر بێت. هه روه ها ئه گه ری وه رگرتنی ئه م که سانه  

له  نه خۆشخانه دا له  بۆ وه رگرتنی خزمه تکاریی سارێژکردن و ده رمانی 
زۆرتره .

تا چ ماوه یه ک تووشیاری نه خۆشی 
بڵاوبوونه وه ییم؟

ئه م پرسه  پێبه سته یه  به  چۆنیه تی وه ڵامی له شتان به و ده وایانه ی که  
به کاریان ده به ن و هه ر بابه تێکی MDR TB هه لومه رجی تایبه تی 

خۆی هه یه. 

له وێوه  که  سیل له  به رانبه ری ده وا ئاساییه کاندا خۆڕاگره  ره نگه  
بۆ چه ندین حه وته  یان ته نانه ت چه ندین مانگ تووشیاری نه خۆشی 

بڵاوبوونه وه یی بن.

تا چ ماوه یه ک پێویسته  له  ژێر 
سارێژکردندا بم؟ 

خولێکی سارێژکردنی سیلی هه ستیار به  ده وا النیکه م شه ش مانگ 
ده خایه نێت. سارێژکردنی MDR TB ره نگه  هه ژده  مانگ یان پتر 

بخایه نێت.

له بیرتان بێت که  هه موو ده واکان له  شوێنی هێمن و به دوور له  ده ستی منداڵان بپارێزرێن.
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