
گرووپگه لێکی تایبه تی دیکه  هه ن که  ره نگه  تا راده یه کی زۆر له  
به ر مه ترسی تووشیاربوون به  سیله وه  بن. 

خزمان یان هه ڤاڵانی نزیکی که سانێک که  به  نه خۆشی سیلی    n
سی تووشیارن. 

ئه گه ر له م تاقمه  که سانه ن، ناوه ندی خزمه تکاریی سڵامه تی   
گشتی ناوچه که تان ئێوه  دیاری ده کات و پێتانه وه  پێوه ندی 

ده کات.

گرووپه  پیشه ییه کان وه کو که سانێک که  له  ناوه نده کانی   n
سارێژکردن، چاوه دێری له  به ساڵاچووان، موسافیرخانه کانی 

بێ ماڵ و النه وازه کان و په نابه ران، تاقیگه کان، گرتووخانه کان 
و ناوه نده کانی پزیشکیی ئاژه ڵدا کار ده که ن.

ئه گه ر ده که ونه  ناو یه کێ له م گرووپانه ، که متر له  35   
ساڵ ته مه نتانه  )لێکۆڵینه وه کان پیسان ده دات که  ب.س.ژ 
له سه ر که سانی بان 35 ساڵ کاریگه ری که متری هه یه ( 

و پێشتر کوتانتان وه رنه گرتووه ، له بۆ وه رگرتنی ب.س.ژ 
ده بێ به  نووسینگه ی پرسنێل و ته ندروستی پیشه یی شوێنی 

کاره که تانه وه  پێوه ندی بکه ن. 

که سانێک که  ژێر 16 ساڵ ته مه نیانه  و بڕیاره  بۆ ماوه ی پتر له     n
سێ مانگ له  یه کێ له  ناوچه کانی وڵاتێکدا که  بابه تی ناسراوی 

سیل له وێدا زۆره  بژیێن.
ئه گه ر له م گرووپه دان و پێشتر کوتانتان وه رنه گرتووه ، ره نگه    

به  ب.س.ژ پێویستتان هه بێت، به ڵام زۆر دووره  که  ئه وه  له  
رێگای NHS وه  وه رگرن. ره نگه  پێویست بێت که  ب.س.ژ 

تایبه ت به  TBسه فه ر له  کلینیکگه لی تایبه تیدا وه رگرن. 
ورده کاریه کانی زۆرتر له  خواره وه  چاولێکه ن.

بهڵاممنب.س.ژمدهوێ،دیساندهتوانمئهوهوهرگرم؟
ئه گه ر ناکه ونه  ناو یه کێ له و گرووپانه ی که  له  سه ره وه ریز کران، 
 NHS لێدانی ب.س.ژ بۆ ئێوه  پێشنیار ناکرێت و ناتوانن له  رێگای

وه  ئه وه  وه رگرن.  

ب.س.ژبۆسهفهر
ب.س.ژ به  شێوه ی ئاسایی له  گه ڵاڵه ی کوتانی )ڤاکسیناسیۆنی( 

سه فه ردا پێشکه ش ناکرێت.  

 

به و منداڵانه ی که  ته مه نیان له  ژێر 16 ساڵه وه یه  و بڕیاره  بۆ ماوه ی 
پتر له  سی مانگ له  یه کێ له  ناوچه کانی وڵاتێکدا که  بابه ته کانی 
ناسراوی سیل له وێدا زۆره  بژیێن و ب.س.ژ یان وه رنه گرتووه  

پێشنیار ده کرێت که  تاقیکردنه وه یه کی پێست جێبه جێ بکه ن تاکو 
روون بێته وه  که  پێویستیان به  ب.س.ژ هه یه  یان نا.

به  شێوه ی ئاسایی ب.س.ژ تایبه ت به  سه فه ر و تاقیکردنه وه کانی 
پێوه ندیدار به وه وه  به  شێوه ی تایبه تی وه رده گرن. هه ندێ کلینیکگه لی 

سه فه ر ئه م خزمه تکاریانه  به  شێوه ی تایبه تی پێشکه ش ده که ن به ڵام 
نرخه کانیان جیاوازه  و خراپ نیه  پێش چوون به  ته له فۆن په یوه ندیان 

پێوه  بکه ن و خه رجه که ی له  پێشه وه  بزانن. کلینیکگه لی سه فه ری  
MASTA له  سه رانسه ری به ریتانیادا هه ن و هه ندێ له وانه ، 

هه ڵبه ت نه  هه موویان، ب.س.ژ پێشکه ش ده که ن. به  چوونه سه ر 
ماڵپه ڕی ئه وانه  به  ناونیشانی www.masta.org ده توانن 

نزیکترین کلینیک به  شوێنی ژیانتانه وه  بدۆزنه وه . 

 Medicentre ئه گه ر له  له نده ندا ده ژیێن، کلینیکگه لێک که  ناویان
ه  و له  زۆربه ی وێستگه کانی رێگای ئاسنینی گه وره دا هه ڵکه وتوون 

ئه وانه ش ب.س.ژ پێشکه ش ده که ن. ناونیشانی ماڵپه ڕی ئه وانه   
www.medicentre.co.uk یه  و ده توانن له  رێگای ژماره  

ته له فۆنی 0870 600 0870 وه  پێیانه وه  په یوه ندی بکه ن. ئه گه ر له  
دۆزینه وه ی کلینیکێک که  خزمه تکاریی ب.س.ژ پێشکه ش ده کات 

گرفتتان هه بوو به  TBAlert وه  به  ژماره ی 0995 456 0845  
په یوه ندی بکه ن تا زانیاری پتر وه رگرن.

سیلچییه؟
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 شیش کاریگه ری هه بێت.  ته نیا نه خۆشی سیلی 
سییه کان یان قوڕگ ره نگه  بڵاوبوونه وه یی بن و له  ماوه ی دوو 

حه وته  له  به کارهێنانی ده وای شیاو، بڵاوبوونه وه یی )گرتنه به ریی( 
نه خۆشیه که  له نێو ده چێت.

چۆنکهسێتووشیاریسیلدهبێت؟
کاتێ که سی تووشیار به  سیلی چاالک له  سی یان قوڕگدا ده قۆزێ 

یان ده پژمێت، 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  کاتێکی زۆر له  گه ڵ که سانی تووشیار به  سیله وه ن ) 
زۆربه ی کات هاوسه ری ئه وکه سه  و ئه ندامانی خێزانێک یان که م 

تا کورتێ هاوکارگه لێک که  پێکه وه  کار ده که ن(  
زۆرتر له  دیتران له به ر مه ترسی تووشیاربوون به  نه خۆشیه که وه ن. 

سیل له  رێگای تف کردنه وه  یان ئامرازی هاوبه شه وه 
 ناگواسترێته وه .

(BacilleCalmette-Guérin(کوتانیب.س.ژ
ئه م کوتانه  ئێوه  له  به رانبه ری سیل دا ده پارێزێت. له  راستیدا جۆری 

الوازکراوی مایکڕۆبی سیله  که  بۆخۆی نابێته  هۆی نه خۆشی. 
به  پێکهێنانی سیسته می هێمنایه تی، له ش هان ده دات تاکو له  دژی 

نه خۆشی سیل خه بات بکات. ئه گه رچی ب.س.ژ له  به رانبه ری 
سیلدا تاکه کان ده پارێزێت به ڵام ئه مه  به و واتایه  نیه  که  هه ر که سێ 

کوتان)ڤاکسین( وه ربگرێت به  ته واوه تی هێمنایه تی هه یه  و مه ترسی 
له سه ر نیه . 

له  کاتی گۆڕانکاریی له  بارنامه ی ب.س.ژ له  ساڵی 2005 
دا، ب.س.ژ ئیتر به  شێوه ی ئاسایی و رووتین له  خوێندنگه  

سه ره تاییه کانی به ریتانیادا له  منداڵان نادرێت. بارنامه یه کی نوێ که  
مه به ست له وه  پاراستنی، ساواکان )کۆرپه (، منداڵان و تازه الوانه  له  

به رانبه ر مه ترسی سیلدا )TB( جێی بارنامه ی پێشووی گرتووه  . 

چکهسانێکپێویستیانبهب.س.ژههیه؟
وه زاره تی ته ندروستی ئه و بابه تانه ی خواره وه  پێشنیار ده کات:

هه موو منداڵانی ژێر 12 مانگ که  له و ناوچانه ی که  بابه تی   n
ناسراوی نه خۆشی سیل له وێدا زۆره  )واته  پتر له  40 بابه تی 

سیل له  ساڵدا له  هه ر 100000 که سدا( له دایک بوون یان 
له م ناوچانه دا ده ژیێن، یان باوک و دایک یان باوه گه وره  و 
دایه گه وره یان له  وڵاتێکدا له دایک بوون که  له وێدا رێژه ی 

ناسراوی سیل زۆره . 
ئه گه ر منداڵه که تان له و که سانه یه  که  له سه ره وه دا وه سف کران   
قابیله  یان ڤیزیتۆری سڵامه تی ئێوه  ده بێ به  شێوه ی ئۆتوماتیک 

هه لومه رجی وه رگرتنی ب.س.ژ دابین بکات. ئه گه ر 
پرسیارێکتان هه یه  ده توانن ئه وه  له گه ڵیاندا بهێننه  گۆڕێ.

ئه و منداڵانه ی که  ته مه نی زۆرتریان هه یه  و ب.س.ژ یان    n
وه رنه گرتووه  سه باره ت به  مه ترسی تووشیاربوون به  سیله وه  
چاویان لێده کرێت، تاقیکردنه گه لێک جێبه جێ ده که ن و ئه گه ر 

پێویست بێت کوتان)ڤاکسین( وه رده گرن. مه به ست له  مه ترسی 
تووشیاربوون به  سیل ئه وه یه  که  یان که سه که  خه ڵکی وڵاتێک 

بێت که  بابه تی ناسراوی سیل له وێدا زۆره  وه  یان باوک و 
دایک یان باوه گه وره  و دایه گه وره ی خه ڵکی وه ها وڵاتێکن.

  ئه گه ر وابیرده که نه وه  که  منداڵه که تان تا راده یه کی زۆر له  به ر 
مه ترسی تووسیاربوون به  سیله وه یه  و کوتانی وه رنه گرتووه ، 

تکایه  بابه ته که  له گه ڵ ڤیزیتۆری سڵامه ت، په رستار یان 
پزیشکی گشتی )GP( خۆتان بهێننه  گۆڕێ تاکو له  رێکخه ری 

 )Immunisation Co-ordinator( کاروباری هێمنایه تی
ناوچه که تان راوێژکاریی وه رگرن.

له  به ریتانیادا، ئه و که سانه ی خواره وه  زۆرتر له  دیتران له به ر 
مه ترسی تووشیاربوون به  سیله وه ن؛

که سانێک که  ماوه یه کی زۆر له  گه ڵ که سی تووشیار به  سیله وه    n
له  پێوه ندیدا بوون؛

که سانیک که  له  شوێنگه لێکدا که  سیل هێشتاکو باوه  ده ژیێن؛    n

که سانێک که  سیسته می هێمنایه تی له شیان له  الیه ن HIV یان    n
دیکه ی هۆکاره کانی نه خۆشیهێنه ره وه  الواز بووه ؛

که سانێک که  هۆکاره کانی کۆمه ڵایه تی هه لومه رجی سڵامه تی    n
ئه وانی به  شێوه ی درێژخایه ن الواز کردووه  وه کو بێ ماڵ و 
النه وازه کان، که سانی موعتاد به  ئه لکول و که ره سه ی سڕ و 

وڕکه ر. 

هه روه ها ئه گه ری تووشیاربوونی تازه الوان و که سانی به ساڵاچوو 
به  سیله وه  له  به راورد له گه ڵ خه ڵکی ئاساییدا زۆرتره . 

جیاوازیه کی زۆر له  نێوان نه خۆشی بڵاوبوونه وه یی و چاالک دا 
هه یه ؛ ره نگه  نه خۆشیه که  بیگرێته  به ر له  ناو خه ڵکدا به ڵام ئه وان 

نه خۆش نه خات )به م حاڵه ته چڵکینه ی سیلی شاردراوه  ده ڵێن(، 
له به ر ئه وه ی که  سیسته می هێمنایه تی له شی زۆربه ی که سان 

ده توانێت له  چاالک بوونی باکتێریاکان به رگیری بکات. ته نیا  سیلی 
چاالک به  شێوه ی له ناخداهه ڵگر)پتانسیێل( راده گۆزرێته وه  بۆ 

دیتران. 

کاتێکهتهمهنمکهمتربووکوتانیب.س.ژموهرنهگرتووه-
داخۆئێستاکهرێژهیسیللهبهریتانیادالهزێدهبووندایهدهبێ

کوتانلێدهم؟
پێش ساڵی 2005 که  بارنامه ی کوتانی )ڤاکسیناسیۆن( ب.س.ژ 

له  خوێندنگه کاندا راگیرا، زۆربه مان کوتانی ب.س.ژ مان له  
نزیکه ی 13 ساڵانیدا له  خوێندنگه دا وه رگرتووه . ئه گه ر ڤاکسینتان 

وه رنه گرتووه  )نزیکه ی %30 له  ئێمه  وه رمان نه گرتووه (، 
کوتان ئێستاکه  ئه وه نده  به قازانج نیه . ده گوترێ که  ب.س.ژ ته نیا 
نزیکه ی 15 ساڵ کارامه یی هه یه  و لێکۆڵینه وه کان پیشان ده دات 

که  ئه گه ر بۆ جاری دووه م بکوترێت کاریگه ریه کی که می ده بێت 
و کاریگه ریه کی له سه ر که سانی گه وره تر له  35 ساڵ که م ده بێت. 

مه ترسی تووشیاربوون به  سیل بۆ زۆربه ی که سان هێشتا زۆر 
که مه  و باشترین رێگای به رگیری له  سیل، ده رمان و سارێژکردنی 
که سانێکه  که  ئێستاکه  تووشیاری ئه وه ن که  له  ئاکامدا له   په ره ستاندن 

و بڵاوبوونه وه ی به رگیری ده که ین. 
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کوتانیب.س.ژچۆنجێبهجێدهکرێ؟
سه ره تا تاقیکردنه وه یه کی پێست جێبه جێ ده کرێ تاکو دژکرده وه ی  

سیسته می هێمنایه تی له ش له  به رانبه ر باکتێریای سیلدا چێک 
بکرێت. زۆرتر، بۆ منداڵانی ژێر 6 ساڵ، پێویستێک به  جێبه جێ 

کردنی تاقیکردنه وه ی پێش کوتان )ڤاکسیناسیۆن( نیه  مه گه ر ئه وه ی 
که  ئه وان له گه ڵ که سانی تووشیار به  سیلی بڵاوبوونه وه ییه وه  

پێوه ندی راسته وخۆ و نزیکیان هه بێت یان یان پتر له  سێ مانگ له  
وڵاتێکدا ژیاون که  رێژه ی تووشیاران به  سیل له وێدا له سه ره وه تره . 
له  تاقیکردنه وه ی پێستدا که  تێستی مانتۆکسی پێده گوترێت کوتانێکی 

چووکه  له سه ر توێژه کانی سه ره وه ی پێست جێبه جێ ده کرێ. 
ره نگه  که مێ هه ست به  ئێش و ته زین و تڵۆزیانه وه  بکه ن به ڵام 

ئه و ئێشه  ماوه یه کی زۆر ناخایه نێت.هه روه ها ره نگه  له  دوو جۆر 
تاقیکردنه وه ی خوێن یان تاقیکردنه وه ی تر که ڵک وه ربگیردرێت.

پاش جێبه جێ کردنی تاقیکردنه وه ی پێست، ئه و که سه  ده بێ 
چه ند رۆژ دواتر بچێته  کلینیک تاکو وه ڵامی پێستی به  کوتانه که  
لێکبدرێته وه  و ئه گه ر ئاکامی تاقیکردنه وه ی پێست نێگه تیڤ بێت 

ره نگه  النی زۆر له  ماوه ی سێ مانگدا کوتانی ب.س.ژ له و که سه  
بدرێت. له  کوتان )ڤاکسیناسیۆن( دا، کوتانه که  له  پێستی به شی 

سه ره وه ی باسک ده درێت. ره نگه  سه ره تا خاڵێکی چووکه  له سه ر 
پێست پێکبێت که  ده بێ پاش 6-4 کاتژمێر له  نێو بچێت.  

پاشجێبهجێکردنیکوتانیب.س.ژچروودهدات؟
شوێنی کوتانه که  تا چه ند رۆژێ که مێ سووره و ده بێته وه  به ڵام 

شتێکی گرینگ نیه  و له م حاڵه ته دا پێویستێک به  نیگه رانی نیه . زۆر 
له وه ی به دووره  که  سووره وبوونه که ببێته  هۆی نه خۆشی ئه و که سه  

یان یاوکردنی ئه و.

پاش نزیکه ی دوو حه وته  گرێیه ک له  شوێنی کوتانه که دا دیاری 
ده دات.ره نگه  ئه م گرێیه  ببێته  خاڵێکی چووکه  یان برین که  لێیه وه  

شله مه نی بێته  ده رێ. تکایه  ئه م گرێیه  مه گووشن. ئه وه   بخه نه   
به ر حه وا له به ر ئه وه ی که  یارمه تی ده دات زووتر چاکه و بێته وه . 

تێکۆشن پێسته  و کاژی برینه که  که  ره نگه  پێکبێت نه خورێنن و 
هه ڵینه که نن.  هه ندێ جار ره نگه  پێویست بێت به  داپۆشه رێکی 
وشک بیپارێزن. هه روه ک جاران خۆشوشتن، شوشتن و مه له  

بکه ن به ڵام کاتی وشک کردنه وه ی شوێنی گرێیه که  وردبینی 
ته واوتان هه بێت. له  کاتی وه رگرتنی کوتانه که وه  ره نگه  8 حه وته  
درێژه  بخایه نێت تاکو شوێنی کوتانه که  به ته واوه تی چاک بێته وه .   

سیل)TB(وکوتانیب.س.ژ

ره نگه  جێگایه کی بازنه یی برینه که  له سه ر باسکتان بمێنێته وه . 
نزیکه ی شه ش حه وته  درێژه  ده خایه نێت تاکو ب.س.ژ سیسته می 

هێمنایه تی له  به رانبه ر سیلدا چێ بکات..

کاتێ کوتانی ب.س.ژ جێبه جێ بکرێت، نابێ تا 3 مانگ هیچ 
کوتانێکی دیکه  هه ر له و باسکه  بدرێت. به  شێوه ی ئایدیال ب.س.ژ 

ده تواندرێ هاوکات له گه ڵ دیکه ی کوتانگه لی زیندوودا لێبدرێت 
)کوتانگه لی زیندوو بریتین له  ب.س.ژ، سووریجه ، ئۆریۆن 

mumps، MMR و روبال(. وێرای ئه وه ، ئه گه ر هه مووی ئه وانه  
پێکه وه  لێنه ده ن، ماوه یه کی 4 حه وته یی له  نێوان لێدانی کوتانگه لی 

زیندوودا پێشنیار ده کرێت.

پێشتاقیکردنهوهیپێستیانوهرگرتنیکوتانیب.س.ژ
پزیشکیانپهرستارهکهتانلهوبابهتانهیخوارهوهئاگادار

بکهنهوه
هه بوونی HIV پۆزێتیڤ  n
نه خۆشینه  مه ترسیداره کان   n

پێشینه ی پێشووی تووشیاری سیل بوون یان ئێستاکه     n	
     تووشیاربوون

که ڵک وه رگرتن له  ئێسترۆئید 	n
ئاکامی تاقیکردنه وه ی پێستی TB له  رابردوودا پۆزێتیڤ    n	

     بووه 
وه رگرتنی کوتانی )ڤاکسینی( زیندوو له  ماوه ی 4 حه وته ی    n	

     رابردوودا
ێشینه ی وه رگرتنی ڤاکسینی ب.س.ژ   n

سکپڕی یان شیردان   n
له سه ره وه  بوونی گه رمی له ش یان یاو   n

یاوی گرێیه کان یان هه رجۆره  ڤایرووسی دیکه    n
هه لومه رجی خراپی پێست و نه خۆشینه کانی پێست   n

حه تمه ن پێشینه ی وه رگرتنی کوتانی ب.س.ژ له بۆ ده رمانکردنه کانی 
پزیشکی داهاتوو له  شوێنێکدا تۆمار بکه ن. 

زانیاری بۆ نه خۆشه کان

TBAlert 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.

TBAlert
Community Base,
113 Queens Road,

Brighton BN1 3XG
ته له فۆن: 234030 01273

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.
 TBAlert له بۆ به خشینی یارمه تی ماڵی و دڵخوازانه  بۆ یارمه تیدانی

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

گرینگتریننیشانهکانینهخۆشیسیلبریتینله:
قۆزهگهلێککهپترلهسێحهوتهدرێژهبخایهنێت،دهوا  n

ئاساییهکانئهوانهچارهسهرنهکهنوبهردهوامتوندترببن 
یاو)لهسهرهوهبوونیگهرمیلهش(  n

عارهقهلهشهودابهجۆرێکهدهبێدۆشهکهوپێخهفهکان n
بگۆڕدرێن.

کهمبوونهوهیکێشبێهیچهۆیهک n
ماندوویهتی)هێزیکهمیانماندوویهتیلهڕادهبهدهر(  n

گرێگهلیماسیاو)پهنهمیاو( n
ههڵاوردنهوهیخوێن)ئهمحاڵهتهزۆرکهمروودهداتبهڵام n

پێویستیبهراوێژکارییپزیشکیفریاکهوتنیههیه(

هه مووی ئه م نیشانانه  ره نگه  له  نیشانه گه لی نه خۆشی تر بن، به ڵام ئه گه ر 
سێ بابه ت یان زۆرترتان له  خۆتاندا دیت و به  په رۆشن ده بێ له گه ڵ 

پزیشک یان ناوه ندی سارێژکردنی ناوچه که تاندا قسه  بکه ن.

 یاو!! یاو!! یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا یاو!! 

یاو!! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ هۆیه ک 

یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا
عاره قه ی زۆر له  شه ودا له گه ڵ یان بێ قۆزه  یاو!! 

یاو!! یاو!! یاو!! یاو!! 
حاڵی!! یاو!! بێ 
له گه ڵ یان بێ قۆزه  گریه  ماسیاوه کان

یاو!! یاو!! یاو!! 
ه قه ی زۆر له  ماسیاوه کان یاو !! 
عاره قه ی زۆر له  شه ودایاو!!بێ 
یاو !! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ 
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