کوتانی ب.س.ژ ((Bacille Calmette- Guérin

ئهم کوتانه ئێوه له بهرانبهری سیل دا دهپارێزێت .ل ه راستیدا جۆری
الوازکراوی مایکڕۆبی سیله ک ه بۆخۆی نابێته هۆی نهخۆشی.
ب ه پێکهێنانی سیستهمی هێمنایهتی ،لهش هان دهدات تاکو له دژی
نهخۆشی سیل خهبات بکات .ئهگهرچی ب.س.ژ ل ه بهرانبهری
سیلدا تاکهکان دهپارێزێت بهڵام ئهمه بهو واتای ه نیه که ههر کهسێ
کوتان(ڤاکسین) وهربگرێت ب ه تهواوهتی هێمنایهتی ههی ه و مهترسی
لهسهر نیه.
ل ه کاتی گۆڕانکاریی له بارنامهی ب.س.ژ له ساڵی 2005
دا ،ب.س.ژ ئیتر به شێوهی ئاسایی و رووتین ل ه خوێندنگ ه
سهرهتاییهکانی بهریتانیادا ل ه منداڵان نادرێت .بارنامهیهکی نوێ که
مهبهست لهو ه پاراستنی ،ساواکان (کۆرپه) ،منداڵان و تازهالوانه له
بهرانبهر مهترسی سیلدا ( )TBجێی بارنامهی پێشووی گرتووه.

چ کهسانێک پێویستیان به ب.س.ژ ههیه؟

وهزارهتی تهندروستی ئهو بابهتانهی خوارهو ه پێشنیار دهکات:
 nههموو منداڵانی ژێر  12مانگ که لهو ناوچانهی ک ه بابهتی
ناسراوی نهخۆشی سیل لهوێدا زۆر ه (وات ه پتر له  40بابهتی
سیل له ساڵدا له ههر  100000کهسدا) لهدایک بوون یان
لهم ناوچانهدا دهژیێن ،یان باوک و دایک یان باوهگهوره و
دایهگهورهیان ل ه وڵاتێکدا لهدایک بوون که لهوێدا رێژهی
ناسراوی سیل زۆره.
ئهگهر منداڵهکهتان لهو کهسانهیه ک ه لهسهرهوهدا وهسف کران
قابیله یان ڤیزیتۆری سڵامهتی ئێوه دهبێ ب ه شێوهی ئۆتوماتیک
ههلومهرجی وهرگرتنی ب.س.ژ دابین بکات .ئهگهر
پرسیارێکتان ههیه دهتوانن ئهوه لهگهڵیاندا بهێنن ه گۆڕێ.
 nئهو منداڵانهی که تهمهنی زۆرتریان ههیه و ب.س.ژ یان
وهرنهگرتووه سهبارهت به مهترسی تووشیاربوون به سیلهو ه
چاویان لێدهکرێت ،تاقیکردنهگهلێک جێبهجێ دهکهن و ئهگهر
پێویست بێت کوتان(ڤاکسین) وهردهگرن .مهبهست له مهترسی
تووشیاربوون به سیل ئهوهیه که یان کهسهکه خهڵکی وڵاتێک
بێت که بابهتی ناسراوی سیل لهوێدا زۆر ه و ه یان باوک و
دایک یان باوهگهوره و دایهگهورهی خهڵکی وهها وڵاتێکن.
ئهگهر وابیردهکهنهوه که منداڵهکهتان تا رادهیهکی زۆر له بهر
مهترسی تووسیاربوون ب ه سیلهوهیه و کوتانی وهرنهگرتووه،
تکایه بابهتهکه لهگهڵ ڤیزیتۆری سڵامهت ،پهرستار یان
پزیشکی گشتی ( )GPخۆتان بهێننه گۆڕێ تاکو ل ه رێکخهری
کاروباری هێمنایهتی ()Immunisation Co-ordinator
ناوچهکهتان راوێژکاریی وهرگرن.
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گرووپگهلێکی تایبهتی دیکه ههن که رهنگه تا رادهیهکی زۆر له
بهر مهترسی تووشیاربوون ب ه سیلهوه بن.
 nخزمان یان ههڤاڵانی نزیکی کهسانێک ک ه به نهخۆشی سیلی
سی تووشیارن.
ئهگهر لهم تاقم ه کهسانهن ،ناوهندی خزمهتکاریی سڵامهتی
گشتی ناوچهکهتان ئێوه دیاری دهکات و پێتانهوه پێوهندی
دهکات.
 nگرووپه پیشهییهکان وهکو کهسانێک ک ه ل ه ناوهندهکانی
سارێژکردن ،چاوهدێری له بهساڵاچووان ،موسافیرخانهکانی
بێ ماڵ و النهوازهکان و پهنابهران ،تاقیگهکان ،گرتووخانهکان
و ناوهندهکانی پزیشکیی ئاژهڵدا کار دهکهن.
ئهگهر دهکهونه ناو یهکێ لهم گرووپانه ،کهمتر له 35
ساڵ تهمهنتان ه (لێکۆڵینهوهکان پیسان دهدات که ب.س.ژ
لهسهر کهسانی بان  35ساڵ کاریگهری کهمتری ههیه)
و پێشتر کوتانتان وهرنهگرتووه ،لهبۆ وهرگرتنی ب.س.ژ
دهبێ ب ه نووسینگهی پرسنێل و تهندروستی پیشهیی شوێنی
کارهکهتانهوه پێوهندی بکهن.
 nکهسانێک که ژێر  16ساڵ تهمهنیانه و بڕیار ه بۆ ماوهی پتر له
سێ مانگ له یهکێ له ناوچهکانی وڵاتێکدا که بابهتی ناسراوی
سیل لهوێدا زۆر ه بژیێن.
ئهگهر لهم گرووپهدان و پێشتر کوتانتان وهرنهگرتووه ،رهنگه
به ب.س.ژ پێویستتان ههبێت ،بهڵام زۆر دووره ک ه ئهوه له
رێگای  NHSوه وهرگرن .رهنگه پێویست بێت که ب.س.ژ
تایبهت به TBسهفهر ل ه کلینیکگهلی تایبهتیدا وهرگرن.
وردهکاریهکانی زۆرتر ل ه خوارهوه چاولێکهن.

بهڵام من ب.س.ژ م دهوێ ،دیسان دهتوانم ئهوه وهرگرم؟

ئهگهر ناکهون ه ناو یهکێ لهو گرووپانهی که له سهرهوه ریز کران،
لێدانی ب.س.ژ بۆ ئێو ه پێشنیار ناکرێت و ناتوانن له رێگای NHS
وه ئهو ه وهرگرن.

ب.س.ژ بۆ سهفهر

ب.س.ژ به شێوهی ئاسایی ل ه گهڵاڵهی کوتانی (ڤاکسیناسیۆنی)
سهفهردا پێشکهش ناکرێت.

بهو منداڵانهی که تهمهنیان له ژێر  16ساڵهوهیه و بڕیاره بۆ ماوهی
پتر له سی مانگ ل ه یهکێ له ناوچهکانی وڵاتێکدا که بابهتهکانی
ناسراوی سیل لهوێدا زۆره بژیێن و ب.س.ژ یان وهرنهگرتووه
پێشنیار دهکرێت که تاقیکردنهوهیهکی پێست جێبهجێ بکهن تاکو
روون بێتهوه که پێویستیان به ب.س.ژ ههیه یان نا.
ب ه شێوهی ئاسایی ب.س.ژ تایبهت ب ه سهفهر و تاقیکردنهوهکانی
پێوهندیدار بهوهوه به شێوهی تایبهتی وهردهگرن .ههندێ کلینیکگهلی
سهفهر ئهم خزمهتکاریانه به شێوهی تایبهتی پێشکهش دهکهن بهڵام
نرخهکانیان جیاوازه و خراپ نیه پێش چوون به تهلهفۆن پهیوهندیان
پێوه بکهن و خهرجهکهی له پێشهوه بزانن .کلینیکگهلی سهفهری
 MASTAله سهرانسهری بهریتانیادا ههن و ههندێ لهوانه،
ههڵبهت نه ههموویان ،ب.س.ژ پێشکهش دهکهن .به چوونهسهر
ماڵپهڕی ئهوانه به ناونیشانی  www.masta.orgدهتوانن
نزیکترین کلینیک به شوێنی ژیانتانهوه بدۆزنهوه.
ئهگهر ل ه لهندهندا دهژیێن ،کلینیکگهلێک که ناویان Medicentre
ه و ل ه زۆربهی وێستگهکانی رێگای ئاسنینی گهورهدا ههڵکهوتوون
ئهوانهش ب.س.ژ پێشکهش دهکهن .ناونیشانی ماڵپهڕی ئهوانه
 www.medicentre.co.ukیه و دهتوانن له رێگای ژماره
تهلهفۆنی  0870 600 0870وه پێیانهوه پهیوهندی بکهن .ئهگهر له
دۆزینهوهی کلینیکێک که خزمهتکاریی ب.س.ژ پێشکهش دهکات
گرفتتان ههبوو به  TB Alertوه به ژمارهی 0845 456 0995
پهیوهندی بکهن تا زانیاری پتر وهرگرن.

سیل چییه؟

سیل یان  Tuberculosisکه  TBکورتکراوهکهیه چڵکینهیهکی
باکتێریاییه که زۆرتر له سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ له سهر
دیکهی ئهندامانی لهشیش کاریگهری ههبێت .تهنیا نهخۆشی سیلی
سییهکان یان قوڕگ رهنگه بڵاوبوونهوهیی بن و له ماوهی دوو
حهوته ل ه بهکارهێنانی دهوای شیاو ،بڵاوبوونهوهیی (گرتنهبهریی)
نهخۆشیهکه لهنێو دهچێت.

چۆن کهسێ تووشیاری سیل دهبێت؟

کاتێ کهسی تووشیار به سیلی چاالک له سی یان قوڕگدا دهقۆزێ
یان دهپژمێت ،مایکڕۆبهکان بهشێوهی گهردیلهگهلی چووکه
له حهوادا بڵاو دهبنهوه و کهسانی دیکه رهنگه ئهوانه ههڵمژن.
کهسانێک که کاتێکی زۆر له گهڵ کهسانی تووشیار به سیلهوهن (
زۆربهی کات هاوسهری ئهوکهسه و ئهندامانی خێزانێک یان کهم
تا کورتێ هاوکارگهلێک که پێکهوه کار دهکهن)
زۆرتر له دیتران لهبهر مهترسی تووشیاربوون به نهخۆشیهکهوهن.
سیل له رێگای تف کردنهوه یان ئامرازی هاوبهشهوه
ناگواسترێتهوه.

ل ه بهریتانیادا ،ئهو کهسانهی خوارهوه زۆرتر ل ه دیتران لهبهر
مهترسی تووشیاربوون به سیلهوهن؛
 nکهسانێک که ماوهیهکی زۆر له گهڵ کهسی تووشیار به سیلهوه
له پێوهندیدا بوون؛
 nکهسانیک که له شوێنگهلێکدا که سیل هێشتاکو باو ه دهژیێن؛
 nکهسانێک که سیستهمی هێمنایهتی لهشیان له الیهن  HIVیان
دیکهی هۆکارهکانی نهخۆشیهێنهرهو ه الواز بووه؛
 nکهسانێک که هۆکارهکانی کۆمهڵایهتی ههلومهرجی سڵامهتی
ئهوانی به شێوهی درێژخایهن الواز کردووه وهکو بێ ماڵ و
النهوازهکان ،کهسانی موعتاد به ئهلکول و کهرهسهی سڕ و
وڕکهر.
ههروهها ئهگهری تووشیاربوونی تازهالوان و کهسانی بهساڵاچوو
به سیلهوه له بهراورد لهگهڵ خهڵکی ئاساییدا زۆرتره.
جیاوازیهکی زۆر له نێوان نهخۆشی بڵاوبوونهوهیی و چاالک دا
ههیه؛ رهنگه نهخۆشیهکه بیگرێته بهر له ناو خهڵکدا بهڵام ئهوان
نهخۆش نهخات (بهم حاڵهته چڵکینهی سیلی شاردراو ه دهڵێن)،
لهبهر ئهوهی که سیستهمی هێمنایهتی لهشی زۆربهی کهسان
دهتوانێت له چاالک بوونی باکتێریاکان بهرگیری بکات .تهنیا سیلی
چاالک به شێوهی لهناخداههڵگر(پتانسیێل) رادهگۆزرێتهوه بۆ
دیتران.
کاتێ که تهمهنم کهمتر بوو کوتانی ب.س.ژ م وهرنهگرتووه -
داخۆ ئێستا که رێژهی سیل له بهریتانیادا له زێدهبوون دایه دهبێ
کوتان لێدهم؟
پێش ساڵی  2005که بارنامهی کوتانی (ڤاکسیناسیۆن) ب.س.ژ
له خوێندنگهکاندا راگیرا ،زۆربهمان کوتانی ب.س.ژ مان له
نزیکهی  13ساڵانیدا ل ه خوێندنگهدا وهرگرتووه .ئهگهر ڤاکسینتان
وهرنهگرتووه (نزیکهی  30%له ئێمه وهرمان نهگرتووه)،
کوتان ئێستاکه ئهوهنده بهقازانج نیه .دهگوترێ که ب.س.ژ تهنیا
نزیکهی  15ساڵ کارامهیی ههیه و لێکۆڵینهوهکان پیشان دهدات
ک ه ئهگهر بۆ جاری دووهم بکوترێت کاریگهریهکی کهمی دهبێت
و کاریگهریهکی لهسهر کهسانی گهورهتر له  35ساڵ کهم دهبێت.
مهترسی تووشیاربوون به سیل بۆ زۆربهی کهسان هێشتا زۆر
کهمه و باشترین رێگای بهرگیری له سیل ،دهرمان و سارێژکردنی
کهسانێکه که ئێستاکه تووشیاری ئهوهن که له ئاکامدا له پهرهستاندن
و بڵاوبوونهوهی بهرگیری دهکهین.
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کوتانی ب.س.ژ چۆن جێبهجێ دهکرێ؟

سهرهتا تاقیکردنهوهیهکی پێست جێبهجێ دهکرێ تاکو دژکردهوهی
سیستهمی هێمنایهتی لهش ل ه بهرانبهر باکتێریای سیلدا چێک
بکرێت .زۆرتر ،بۆ منداڵانی ژێر  6ساڵ ،پێویستێک به جێبهجێ
کردنی تاقیکردنهوهی پێش کوتان (ڤاکسیناسیۆن) نیه مهگهر ئهوهی
ک ه ئهوان لهگهڵ کهسانی تووشیار به سیلی بڵاوبوونهوهییهوه
پێوهندی راستهوخۆ و نزیکیان ههبێت یان یان پتر ل ه سێ مانگ له
وڵاتێکدا ژیاون ک ه رێژهی تووشیاران به سیل لهوێدا لهسهرهوهتره.
ل ه تاقیکردنهوهی پێستدا ک ه تێستی مانتۆکسی پێدهگوترێت کوتانێکی
چووکه لهسهر توێژهکانی سهرهوهی پێست جێبهجێ دهکرێ.
رهنگ ه کهمێ ههست به ئێش و تهزین و تڵۆزیانهوه بکهن بهڵام
ئهو ئێشه ماوهیهکی زۆر ناخایهنێت.ههروهها رهنگه ل ه دوو جۆر
تاقیکردنهوهی خوێن یان تاقیکردنهوهی تر کهڵک وهربگیردرێت.
پاش جێبهجێ کردنی تاقیکردنهوهی پێست ،ئهو کهس ه دهبێ
چهند رۆژ دواتر بچێت ه کلینیک تاکو وهڵامی پێستی ب ه کوتانهک ه
لێکبدرێتهوه و ئهگهر ئاکامی تاقیکردنهوهی پێست نێگهتیڤ بێت
رهنگ ه النی زۆر له ماوهی سێ مانگدا کوتانی ب.س.ژ لهو کهسه
بدرێت .ل ه کوتان (ڤاکسیناسیۆن) دا ،کوتانهکه ل ه پێستی بهشی
سهرهوهی باسک دهدرێت .رهنگه سهرهتا خاڵێکی چووک ه لهسهر
پێست پێکبێت که دهبێ پاش  4-6کاتژمێر له نێو بچێت.

پاش جێبهجێ کردنی کوتانی ب.س.ژ چ روودهدات؟

شوێنی کوتانهک ه تا چهند رۆژێ کهمێ سوورهو دهبێتهو ه بهڵام
شتێکی گرینگ نیه و لهم حاڵهتهدا پێویستێک به نیگهرانی نیه .زۆر
لهوهی بهدوور ه که سوورهوبوونهکه ببێته هۆی نهخۆشی ئهو کهسه
یان یاوکردنی ئهو.
پاش نزیکهی دوو حهوته گرێیهک ل ه شوێنی کوتانهکهدا دیاری
دهدات.رهنگ ه ئهم گرێی ه ببێته خاڵێکی چووک ه یان برین ک ه لێیهوه
شلهمهنی بێته دهرێ .تکایه ئهم گرێیه مهگووشن .ئهو ه بخهنه
بهر حهوا لهبهر ئهوهی که یارمهتی دهدات زووتر چاکهو بێتهوه.
تێکۆشن پێسته و کاژی برینهکه که رهنگ ه پێکبێت نهخورێنن و
ههڵینهکهنن.ههندێ جار رهنگ ه پێویست بێت ب ه داپۆشهرێکی
وشک بیپارێزن .ههروهک جاران خۆشوشتن ،شوشتن و مهله
بکهن بهڵام کاتی وشک کردنهوهی شوێنی گرێیهک ه وردبینی
تهواوتان ههبێت .ل ه کاتی وهرگرتنی کوتانهکهو ه رهنگه  8حهوته
درێژه بخایهنێت تاکو شوێنی کوتانهک ه بهتهواوهتی چاک بێتهوه.
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رهنگ ه جێگایهکی بازنهیی برینهکه لهسهر باسکتان بمێنێتهوه.
نزیکهی شهش حهوت ه درێژ ه دهخایهنێت تاکو ب.س.ژ سیستهمی
هێمنایهتی له بهرانبهر سیلدا چێ بکات..

 TB Alertدامهزراوهیهکی بێ وێنهی ه ک ه ئاستی ئاگاداری ل ه سهر
سیل ل ه بهریتانیا ( )UKبهرز دهکاتهوه و ب ه پێشکهش کردنی زانیاری
پێویست ب ه نهخۆشهکان ل ه کردهوهی  NHSپاڵپشتی دهکات.

کاتێ کوتانی ب.س.ژ جێبهجێ بکرێت ،نابێ تا  3مانگ هیچ
کوتانێکی دیکه ههر لهو باسک ه بدرێت .ب ه شێوهی ئایدیال ب.س.ژ
دهتواندرێ هاوکات لهگهڵ دیکهی کوتانگهلی زیندوودا لێبدرێت
(کوتانگهلی زیندوو بریتین ل ه ب.س.ژ ،سووریجه ،ئۆریۆن
 mumps، MMRو روبال) .وێرای ئهوه ،ئهگهر ههمووی ئهوانه
پێکهو ه لێنهدهن ،ماوهیهکی  4حهوتهیی ل ه نێوان لێدانی کوتانگهلی
زیندوودا پێشنیار دهکرێت.

ئێم ه له پرۆژهگهلی سارێژکردن لهو وڵاتانهیدا ک ه خهریکی گهشه سهندنن
پستگیری دهکهین تاکو دڵنیا بین ک ه ههموو نهخۆشهکان سارێژی (دهرمان)
شیاو وهردهگرن .به پاڵپشتی ئێو ه دهتوانین کاریگهریهکی پۆزێتیڤ و
بهربڵاومان له سهر سیل ل ه ههموو جیهاندا ههبێت و گیانی کهسانی زۆرتر
رزگار بکهین.

TB Alert
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
تهلهفۆن01273 234030 :

پێش تاقیکردنهوهی پێست یان وهرگرتنی کوتانی ب.س.ژ
پزیشک یان پهرستارهکهتان لهو بابهتانهی خوارهوه ئاگادار
بکهنهوه
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ههبوونی  HIVپۆزێتیڤ
نهخۆشین ه مهترسیدارهکان
پێشینهی پێشووی تووشیاری سیل بوون یان ئێستاکه
تووشیاربوون
کهڵک وهرگرتن ل ه ئێسترۆئید
ئاکامی تاقیکردنهوهی پێستی  TBل ه رابردوودا پۆزێتیڤ
بووه
وهرگرتنی کوتانی (ڤاکسینی) زیندوو ل ه ماوهی  4حهوتهی
رابردوودا
ێشینهی وهرگرتنی ڤاکسینی ب.س.ژ
سکپڕی یان شیردان
لهسهرهو ه بوونی گهرمی لهش یان یاو
یاوی گرێیهکان یان ههرجۆره ڤایرووسی دیکه
ههلومهرجی خراپی پێست و نهخۆشینهکانی پێست

حهتمهن پێشینهی وهرگرتنی کوتانی ب.س.ژ لهبۆ دهرمانکردنهکانی
پزیشکی داهاتوو ل ه شوێنێکدا تۆمار بکهن.

زانیاری بۆ نهخۆشهکان

سیل ( )TBو کوتانی ب.س.ژ

لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆک ه تکایه
به  01273 234 770و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی
بکهن.
لهبۆ بهخشینی یارمهتی ماڵی و دڵخوازانه بۆ یارمهتیدانی TB Alert
تکایه به  01273 234 784و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی
بکهن.
یان بچنه سهر ماڵپهڕی ئێم ه به ناونیشانی .www.tbalert.org

گرینگترین نیشانهکانی نهخۆشی سیل بریتین له:
n
n
n
n
n

n
n

قۆزهگهلێک که پتر له سێ حهوته درێژه بخایهنێت ،دهوا
ئاساییهکان ئهوانه چارهسهر نهکهن و بهردهوام توندتر ببن
یاو (لهسهرهوهبوونی گهرمی لهش)
عارهقه له شهودا بهجۆرێ که دهبێ دۆشهکهو پێخهفهکان
بگۆڕدرێن  .
کهم بوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک
ماندوویهتی (هێزی کهم یان ماندوویهتی لهڕادهبهدهر)
گرێگهلی ماسیاو (پهنهمیاو)
ههڵاوردنهوهی خوێن (ئهم حاڵهته زۆر کهم روودهدات بهڵام
پێویستی به راوێژکاریی پزیشکی فریاکهوتنی ههیه)

ههمووی ئهم نیشانان ه رهنگ ه له نیشانهگهلی نهخۆشی تر بن ،بهڵام ئهگهر
سێ بابهت یان زۆرترتان ل ه خۆتاندا دیت و ب ه پهرۆشن دهبێ لهگهڵ
پزیشک یان ناوهندی سارێژکردنی ناوچهکهتاندا قسه بکهن.

یاو!! یاو!! یاو!! عارهقهی زۆر ل ه شهودا یاو!!
یاو!! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک

یاو!! عارهقهی زۆر ل ه شهودا
عارهقهی زۆر ل ه 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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