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اطالعات مخصوص بیماران

خێزان و ههڤاڵانتان ل ه نهخۆشی سیل بپارێزن – ههموو دهواکانی سیلی خۆتان بهکار بهێنن.

ناوی پهرستارهکهی ئێوه:

ناوی پزیشکی نهخۆشخانهی ئێوه:

ژمارهی پهیوهندی:

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
تهلهفۆن01273 234030 :
لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆک ه تکای ه به
 01273 234 770و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
لهبۆ بهخشینی یارمهتی ماڵی و دڵخوازانه بۆ یارمهتیدانی  TB Alertتکای ه به
 01273 234 784و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
یان بچنه سهر ماڵپهڕی ئێم ه به ناونیشانی .www.tbalert.org
زانیاریگهلێ ک ه لهم بڵاڤۆکهدا سهبارهت ب ه سارێژکردنی سیل پێشکهش کراوه به مهبهستی پێکهێنانی جێگرێک
بۆ زانست ،پسپۆڕایهتی ،شارهزایی ،و روونکردنهوهی پزیشک/پهرستاری سیلی ئێوه یان دیکهی پسپۆڕانی
سڵامهتی ئاماده نهکراوه .سهرنج بدهن ک ه زانیاریهکانی ئهم بڵاڤۆک ه به مهبهستی به ساکاریی بڕیاردان
لهسهر روونکردنهوه یان ساڕێژکردنی سیله .دهبێ پرسیار و دڵهڕاوکیهکانی خۆتان سهبارهت ب ه دهرمان و
سارێژکردنتان له گهڵ پسپۆڕێکی سڵامهتی بهێننه گۆڕێ.
کاری سهرهکی ئامادهکردنی بڵاڤۆکهک ه ل ه الیهن تۆڕی سیلی باکووری رۆژئاوای لهندهنهوه
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شهریکهی گهڕهنتیدار به بهرپرسایهتی سنووردارهوه

 TB Alertدامهزراوهیهکی بێ وێنهیه ک ه ئاستی ئاگاداری ل ه سهر سیل
ل ه بهریتانیا ( )UKبهرز دهکاتهو ه و ب ه پێشکهش کردنی زانیاری پێویست
به نهخۆشهکان ل ه کردهوهی  NHSپاڵپشتی دهکات .ئێم ه ل ه پرۆژهگهلی
سارێژکردن لهو وڵاتانهیدا که خهریکی گهشه سهندنن پستگیری دهکهین تاکو
دڵنیا بین که ههموو نهخۆشهکان سارێژی (دهرمان) شیاو وهردهگرن .به
پاڵپشتی ئێوه دهتوانین کاریگهریهکی پۆزێتیڤ و بهربڵاومان له سهر سیل له
ههموو جیهاندا ههبێت و گیانی کهسانی زۆرتر رزگار بکهین.

ژمارهی تۆماری له ئینگلیزدا3606528

ئیمهیل:

ژمارهی تۆماری دامهزراوه خێرخوازهکان 1071886

تێبینی:

سیلی خۆڕاگر له بهرانبهر
چهندین دهوادا
()MDR TB
گهڵاڵهکردنیworksong, london 020 8352 8300 :

ئهگهر ب ه سیلی خۆڕاگر له بهرانبهر چهندین دهوادا ()MDR TB
تووشیارن و حهزتان لێیه زانیاری پتر لهبارهیهو ه له کهسێک که
تووشیاری ئهو ه بوو ه وهرگرن ،کتێبێک (پهرتووک) به ناوی
( Tuberculosis Survival Handbookکتێبۆکهی رزگاری له
دهستی سیلهوه) نووسینی ( Paul Mayhoچاپی دووهم) دهتوانێ
یارمهتی ئێو ه بدات .نرخی کتێبهکه  £14.95ی ه و له رێگای
کتێبفرۆشیهکانی خۆجێییهوه ،خزمهتکاریهکانی کتێبی Gazelle
و  ،www.amazon.co.ukیان راستهوخۆ ل ه رێگای بڵاوگهکهیهوه
 Merit Publishing Internationalل ه رێگای ماڵپهڕی
 www.meritpublishing.comیان ئیمهیل کردن بۆ
 merituk@aol.comدهکرێ دهست کهوێت .ژمارهی رفرێنس ل ه بۆ
سفارشتی پهرتووک
 ISBN 1 873413 14 9یه.

لهبیرتان بێت که پهرستاری سیل ( )TB Nurseلێرهدایه تاکو له
درێژهی خولی سارێژکردنهکهدا (دهرمان) یارمهتی ئێوه بدات.
تکای ه ئهگهر له کاتی سارێژکردندا ههستێکی ناخۆشتان ههیه وه یان
سهبارهت به شتێکی پێوهندیدار به دهواکانتانهوه به تهواوهتی دڵنیا نین
ب ه پهرستاری سیلی خۆتانهوه پهیوهندی بکهن.

یاو!! یاو!! یاو!! عارهقهی زۆر له شهودا یاو!!
یاو!! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک

یاو!! عارهقهی زۆر ل ه شهودا
عارهقهی زۆر له شهودا لهگهڵ یان بێ قۆزه یاو!!

یاو!! یاو!! یاو!! یاو!!

حاڵی!! یاو!! بێ
لهگهڵ یان بێ قۆزه گریه ماسیاوهکان
یاو!! یاو!! یاو!!

هقهی زۆر ل ه ماسیاوهکان یاو !!
عارهقهی زۆر له شهودایاو!!بێ
یاو !! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ
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لهبیرتان بێت ک ه ههموو دهواکان له شوێنی هێمن و بهدوور له دهستی منداڵان بپارێزرێن.
سیل چییه؟
سیل یان  Tuberculosisکه  TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی
باکتێریایی ه ک ه زۆرتر له سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ له سهر دیکهی
ئهندامانی لهش وهکو مێشک ،گرێیه لهنفاویهکان ،وڵک (گورچیلهکان)
و ئێسکهکانیش کاریگهری ههبێت.

چۆن کهسێ تووشیاری سیل دهبێت؟
کاتێ کهسی تووشیار ب ه سیلی سییی دهقۆزێ ،مایکڕۆبهکان بهشێوهی
گهردیلهگهلی چووکه له حهوادا بڵاو دهبنهو ه و کهسانی دیک ه رهنگه
ئهوانه ههڵمژن .کهسانێک ک ه له ماڵ یان ئهو بینایهی ک ه کهسی
تووشیار ب ه سیلی تێدایه دهژیێن زۆرتر له کهسانی دیک ه له بهر
مهترسی تووشیاربوون بهم نهخۆشیهن.

داخۆ نهخۆشیهکهم بڵاو دهبێتهوه؟
نهخۆشی ههموو ئهو کهسانهی ک ه تووشیاری سیلن بڵاوبوونهوهیی
نیه .تهنیا کاتێکه باکتێریای سیل له سی یان قوڕگتاندا ههیه و
مایکڕۆبهکانی سیل له رێگای قۆز ه و پژمینهو ه بڵاو بکهنهو ه رهنگه
دیترانیش نهخۆشیهکه بگرن .ئهگهر باکتێریاکانی سیل له ههر شوێنێکی
لهشتان جگه له سی و قوڕگدا ههبن نهخۆشیهکهتان بڵاوبوونهوهیی نیه.
پزیشک/پهرستارهکهتان دهتوانی زانیاری پتر پێشکهشتان بکات.

چ کاتێک ئهگهری ئهو ه ههی ه ک ه
کهسێک ب ه  MDR TBو ه تووشیاره؟

بۆچی  MDR TBوهکو گرفتێک
دهژمێردرێت؟

وێنهگهلێک که مایکڕۆبی سیلیان ههیه دهکرێن له تاقیگهدا تاقی
بکرێنهوه و ببینرێن که داخۆ دهوا جۆراوجۆرهکان دهتوانن ئهوان ه
بکوژن یان نا .ئگهر مایکڕۆبهکانی سیل نهکوژرێن ئهگهری ئهوه
ههیه که نهخۆشیهکه به بهکارهێنانی دهوای ئاسایی چاکهو نهبێ که به
واتایهکی تر ئهو کهسه تووشیاری  MDR TBیه.

 MDR TBبه گوێرهی سیلی ههستیار به دهواوه بڵاوبوونهوهییتر نیه
بهڵام سارێژکردنهکهی (دهرمانهکهی) ههستهمتره.

بۆچی تاکهکان تووشیاری
 MDR TBدهبن؟
 .1سیل دهتوانێت له درێژهی خولی دهرمان و سارێژکردندا سهبارهت
ب ه دهواکان خۆڕاگر بێت ئهگهر سارێژ و دهرمانی بهکارهێنراو به
هۆگهلێک بهس نهبووبێت بۆ وێنه:
§ئهگهر نهخۆش دهواکان به رێکوپێکی و بهپێی نواندنی پزیشک
بهکار نههێنێت و خولێکی سارێژکردن به تهواوهتی تێنهپهڕێنێت.
§ئهگهر نهخۆش نهتوانێت دهواکان به تهواوهتی راکێشێته نێو لهش،
بۆ وێنه ،به هۆی ههڵاوردنهوه(هێنانهوه).
§ئهگهر دهواکان به شێوهی دروست نهنوێندرابێتن.
§ئهگهر چۆنیهتی دهواکان له خوارهوه بێت.

سیلی خۆڕاگر له بهرانبهر چهندین
دهوادا ( )MDR TBچییه؟

 .2رهنگه باکتێریای سیل ههر له سهرهتای چوونه نێو لهشهوه
خۆڕاگر بێت لهبهر ئهوهی کهسێ که نهخۆشیهکه لهوهوه نراوه ب ه
کهسێکی نوێوه تووشیاری سیلی خۆڕاگر ل ه بهرانبهر دهوادا بووه.

 MDR TBکاتێ پێکدێت ک ه مایکڕۆبهکانی سیل ل ه بهرانبهر دوان له
بههێزترین دهواکان که ب ه شێوهی ئاسایی بۆ سارێژکردنی سیل بهکار
دهبردرێن خۆڕاگر بن .ئهم ه بهو واتایه ک ه ئهم دهوایانه کارامهیی خۆیان
ل ه دهست دهدهن لهبهر ئهوهی که ئیتر ناتوانن باکتێریاکانی سیل ل ه نێو
ببهن.

 MDR TBله سیلی ئاسایی بڵابوونهوهییتر نیه بهڵام دهواگهلێک که
له دژی ئهوهدا بهکار دهبردرێن کاراییهکی کهمتریان ههیه و دهبێ بۆ
ماوهیهکی درێژخایهنتر بهکار بهێنرێن .کهوایه کهسێک که به
 MDR TBوه تووشیاره به گوێرهی کهسێک که تووشیاری جۆره
سیلێکه ک ه به دهوا ئاساییهکان ههستیاره (سیلی ههستیار به دهوا)
ماوهیهکی زۆرتر باکتێریای بڵاوبوونهوهیی نهخۆشییهکهی ههیه.
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دهواگهلێک که بۆ سارێژی سیلی خۆڕاگر به دهوا بهکار دههێنرێن
به گوێرهی ئهو دهوایانهی که له سارێژکردنی سیلی ههستیار به
دهوا بهکار دههێنرێن مهترسی و سهدهمهی ناراستهوخۆی زۆرتر و
کارامهیی کهمتریان دهبێت .به واتایهکی تر نهخۆشانی تووشیار به
 MDR TBدهبێ له ماوهیهکی زۆرتردا بکهون ه ژێر سارێژکردن و
رهنگه حاڵیان ناخۆشتر بێت .ههروهها ئهگهری وهرگرتنی ئهم کهسانه
له نهخۆشخانهدا له بۆ وهرگرتنی خزمهتکاریی سارێژکردن و دهرمانی
زۆرتره.

تا چ ماوهیهک تووشیاری نهخۆشی
بڵاوبوونهوهییم؟
ئهم پرسه پێبهستهیه به چۆنیهتی وهڵامی لهشتان بهو دهوایانهی که
بهکاریان دهبهن و ههر بابهتێکی  MDR TBههلومهرجی تایبهتی
خۆی ههیه.
لهوێوه که سیل له بهرانبهری دهوا ئاساییهکاندا خۆڕاگر ه رهنگه
بۆ چهندین حهوته یان تهنانهت چهندین مانگ تووشیاری نهخۆشی
بڵاوبوونهوهیی بن.

تا چ ماوهیهک پێویسته له ژێر
سارێژکردندا بم؟
خولێکی سارێژکردنی سیلی ههستیار به دهوا النیکهم شهش مانگ
دهخایهنێت .سارێژکردنی  MDR TBرهنگه ههژده مانگ یان پتر
بخایهنێت.

SORANI_52042 MultiDrug TB.indd 2

