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زانیاری بۆ نهخۆشهکان

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

ئهو بابهتانهی خوارهوه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ:
 ههمووی ئهو دهوایانهی که ئێستا بهکاری دههێنن بریتی له ههر
دهوایهک که له دهواخانهی گهڕهکهکهتاندا بهبێ بهڵگهی پزیشک
دهیانکڕن.
 ههر جۆره ئالێرژیهک به دیکهی دهواکان
 ئهوهی که داخۆ تا ئێستا نهخۆشی جهرگتان ههبووه یان نا.

بهکارهێنانی رفینا

ههروهکو بهکارهێنانی ریفاتێره.

سهدهمهی ناراستهوخۆ

ههروهکو مهترسی و سهدهمهی ریفاتێره

ناوی پهرستارهکهی ئێوه:

ناوی پزیشکی نهخۆشخانهی ئێوه:

ژمارهی پهیوهندی:

ئیمهیل:

 TB Alertدامهزراوهیهکی بێ وێنهیه که ئاستی ئاگاداری له سهر سیل
له بهریتانیا ( )UKبهرز دهکاتهوه و به پێشکهش کردنی زانیاری پێویست
به نهخۆشهکان له کردهوهی  NHSپاڵپشتی دهکات .ئێمه له 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.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
تهلهفۆن01273 234030 :
لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆکه تکایه به
 01273 234 770وه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
لهبۆ بهخشینی یارمهتی ماڵی و دڵخوازانه بۆ یارمهتیدانی  TB Alertتکایه به
 01273 234 784وه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
یان بچنه سهر ماڵپهڕی ئێمه به ناونیشانی .www.tbalert.org
زانیاریگهلێ که لهم بڵاڤۆکهدا سهبارهت به 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 که زانیاریهکانی ئهم بڵاڤۆکه به مهبهستی به ساکاریی بڕیاردان
لهسهر روونکردنهوه یان ساڕێژکردنی سیله .دهبێ پرسیار و دڵهڕاوکیهکانی خۆتان سهبارهت به دهرمان و
سارێژکردنتان له گهڵ پسپۆڕێکی سڵامهتی بهێننه گۆڕێ.
کاری سهرهکی ئامادهکردنی بڵاڤۆکهکه له الیهن تۆڕی سیلی باکووری رۆژئاوای لهندهنهوه
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شهریکهی گهڕهنتیدار به بهرپرسایهتی سنووردارهوه      ژمارهی تۆماری له ئینگلیزدا    3606528ژمارهی تۆماری دامهزراوه خێرخوازهکان 1071886

پێش بهکارهێنانی ریفینا

ریفاتێر ،ئێتامبوتۆل،
پیرازینامید و ریفینا
گهڵاڵهکردنیworksong, london 020 8352 8300 :

ریفینا تێکهڵاوێکه له دوو دهرمانی (ریفامپیسین و ئیزۆنیازید) که له
حبێکدان.

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

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

یاو!! عارهقهی زۆر له 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 له ماسیاوهکان یاو !!
عارهقهی زۆر له شهودایاو!!بێ
یاو !! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ
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لهبیرتان بێت که ههموو د هواکان له شوێنی هێمن و بهدوور له د هستی منداڵان بپارێزرێن.

ریفاتێر تێکهڵاوێک ه ل ه سێ دهرمانی (ریفامپیسین ،ئیزۆنیازید و پیرازینامید)
ک ه ل ه حبێکدان.

پێش بهکارهێنانی ریفاتێر

ئهو بابهتانهی خوارهوه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێنن ه گۆرێ:
 ههمووی ئهو دهوایانهی که ئێستا بهکاری دههێنن بریتی له ههر
دهوایهک که له دهواخانهی گهڕهکهکهتاندا بهبێ بهڵگهی پزیشک
دهیانکڕن.
 ههر جۆره ئالێرژیهک به دیکهی دهواکان
 ئهوهی که داخۆ تا ئێستا نهخۆشی جهرگتان ههبووه یان نا.

بهکارهێنانی ریفاتێر

ریفاتێر له کاتێکدا که گهده خاڵییه به زۆرترین رادهیهک که دهکرێ
دهچێته نێو لهش و رادهکێشرێت .پزیشک یان پهرستارهکهتان سهبارهت
به باشترین کات بۆ کهڵک وهرگرتن له ریفاتێر له رۆژدا لهگهڵ ئێوهدا
قسه دهکهن.

سهدهمهی ناراستهوخۆ

ریفاتێر ،ههروهکو ههموو دهواکانی دیکه ،رهنگه مهترسی و سهدهمهی
ناراستهوخۆی ههبێت:
 نارهحهتی گهده وهکو حاڵهتی دڵههڵشێویان (ههستی خراپ)،
ههڵاوردنهوه و ناوسکچوون (ئیزاڵی)
 نیشانهگهلێک وهکو نیشانهی ئانفلۆئانزا وهکو ههست به سهرما،
یاو ،گێجی و ئێشی ئێسک
 زهردهیی یان یهرهقان (زهردبوونی پێست و چاوهیل) ،ئهگهر
تووشیاری وهها حاڵهتێ بوون تکایه بهکارهێنانی ههرجۆره
دهوایهک رابگرن و دهست بهجێ بابهتهکه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا
بهێننه گۆرێ.
 زیپکهی پێستیی و خوریان
 ئاڵۆزی له پێریۆدا (قاعیدهی ژنان)
 سهدهمه گهیشتن به تاڵهکانی عهسهبی الپهنا و ناراستهوخۆ
(تهزین و ههست به ئێش کردن له قامکهکانی دهست و پێ دا)
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 ئهو ئاوهکیانهی له لهش دێنه دهرێ (مێز ،لیک ،تۆماو ،شلهمهنی
دهزگای منداڵبوونی ژن) به رهنگی نارێنجی نزیکهو سوور .ئهم
بابهته سروشتییه و جێگهی پهرۆس نیه ،ئهگهر پێش بهکارهێنانی
دۆزی ریفاتێر مێزتان رهش بنوێنێ کێشهکه لهگهڵ پزیشک یان
پهرستارهکهتاندا بهێننه گۆڕێ .ههروهها لێنزگهلی پێوهندیتان رهنگه
بێ رهنگ ببن.
 کارامهیی دهواگهلی هۆرمۆنی دژه سکوزا (سکپڕی)
(خۆراکی ،ئیمپلێنت و هتد) کهم دهبێتهوه.
ئهگهر پێویستتان به شێوهگهلێکی جێگر  یان دهواگهلی تر لهبۆ دژه
سکپڕیه له پزیشک یان پهرستارهکهتان راوێژ وهرگرن.

پێش بهکارهێنانی پیرازینامید

ئهو بابهتانهی خوارهوه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ:
 ههمووی ئهو دهوایانهی که ئێستا بهکاری دههێنن بریتی له ههر
دهوایهک که له دهواخانهی گهڕهکهکهتاندا بهبێ بهڵگهی پزیشک
دهیانکڕن.
 ههر جۆره ئالێرژیهک به دیکهی دهواکان
 ئهوهی که داخۆ تا ئێستا نهخۆشی جهرگتان ههبووه یان نا.

بهکارهێنانی پیرازینامید

پێش بهکارهێنانی ئێتامبوتۆل
ئهو بابهتانهی خوارهوه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ:
 ههمووی ئهو دهوایانهی که ئێستا بهکاری دههێنن بریتی له ههر 	
دهوایهک که له دهواخانهی گهڕهکهکهتاندا بهبێ بهڵگهی پزیشک 	
دهیانکڕن.
 ههر جۆره ئالێرژیهک به دیکهی دهواکان.

بهکارهێنانی ئێتامبوتۆل

پێش و پاش خواردنی چێشت دهتوانن له ئێتامبوتۆل کهڵک وهرگرن.
پزیشک یان پهرستارهکهتان سهبارهت به باشترین کاتی کهڵک
وهرگرتن له ئێتامبوتۆل له گهڵ ئێوهدا قسه دهکهن.

سهدهمهی ناراستهوخۆ:

ئێتامبوتۆل زۆر کهم رهنگه ببێته هۆی ئاڵۆزی له دیتندا (به روونی
نهدیتن و ئاڵۆزی له جیاوازی نێوان سوور  /کهسک) .پێش دهست
پێکردنی بهکارهێنانی ئێتامبوتۆل پزیشک یان پهرستارهکهتان
ئامادهکاری پێویست بۆ تاقیکردنهوهیهکی ساکاری چاو بۆتان دابین
دهکات .ئهگهر له کاتی بهکارهێنانی ئێتامبوتۆل دا ئهو ئاڵۆزیانهی
سهرهوه له دیتنتاندا سهریههڵدا ،تکایه له بهکارهێنانی خۆبپارێزن و
دهست بهجێ پزیشک یان پهرستارهکهتان لهوه ئاگادار بکهنهوه.

پێش و پاش خواردنی چێشت دهتوانن له پیرازینامید کهڵک وهرگرن.
پزیشک یان پهرستارهکهتان سهبارهت به باشترین کاتی کهڵک
وهرگرتن له پیرازینامید له گهڵ ئێوهدا قسه دهکهن.

سهدهمهی ناراستهوخۆ

پیرازینامید ،ههروهکو ههموو دهواکانی دیکه ،رهنگه مهترسی و
سهدهمهی ناراستهوخۆی ههبێت:
 ناڕهحهتی گهده وهکو حاڵهتی دڵههڵشێویان (ههستی خراپ)،
ههڵاوردنهوه و ناوسکچوون (ئیزاڵی)
 نیشانهگهلێک وهکو نیشانهی ئانفلۆئانزا وهکو ههست به سهرما،
یاو ،گێجی و ئێشی ئێسک
 زهردهیی یان یهرهقان (زهردبوونی پێست و چاوهیل) ،ئهگهر
تووشیاری وهها حاڵهتێ بوون تکایه بهکارهێنانی ههرجۆره
دهوایهک رابگرن و دهست بهجێ بابهتهکه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا
بهێننه گۆرێ.
 زیپکهی پێستیی و خوریان
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