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and its Diagnosis

ئهگهر مایکڕۆبهکان له ژێر مایکرۆسکۆپدا ببینرێن ،دهگوترێ که ئهو کهسه
خاوهن وێنهی ئاوی زاری سیلی پۆزێتیڤه
( )sputum smear positive TBو له کاتی قۆزین یان پژمهدا ئهگهری
ئهوهی که نهخۆشییهکه بنێته دیترانهوه زۆرتر دهبێت.
ئهگهر مایکڕۆبهکان له ژێر مایکڕۆسکۆپدا نهبینرێن ،بهڵام تاقیکردنهوهکانی
تر پیشان بدهن که سیلی چاالکتان ههیه ،دهگوترێ که ئهو کهسه خاوهن وێنهی
ئاوی زاری سیلی نێگهتیڤه ( .)sputum smear negative TBبه واتایهکی
تر لهم حاڵهتهدا ئهگهری ئهوهی که نهخۆشیهکه بنێته دیترانهوه کهمتر دهبێت.

تاقیکردنهوهی چاندن

ئهگهر تاقیکردنهوهیهکی ئاوی زار جێبهجێ بکهن .تاقیگهکه ههروهها
تێدهکۆشێت تاکو مایکڕۆبهکانی سیل له وێنهی تاقیکردنهوهدا  بهرههم بهێنێت.
بهم شێوهیه تاقیکردنهوهی (تێستی) چاندن دهڵین.
ئهگهر گومان بکرێ که سیلی چاالک ( )Active TBله بهشهکانی دیکهی
لهشتان جگه له سییهکان و قوڕگ ههیه ،رهنگه وێنهیهک له پێکهاتهیهکی
چووکه له بهشێک له لهشتان که گومان دهکرێ مایکڕۆبهکانی لهش لهوێدان
ئاماده بکرێت (بهم کاره بایۆپسی دهگوترێ) وه یان به کهڵک وهرگرتن له
شرینقهیهک رێژهیهکی کهم له سیلوولهکان یان ئاوهکی پێکهاتهی ئهو ناوچه
بهێنرێته دهرێ .پاشان ئهم وێنهیه بۆ تاقیگه دهنێردرێت تاکه ئیمکانی گهشهی
باکتێریای سیل له وێنهکهدا لێکبدرێتهوه (چاندن).
لهوێوه که باکتێریاگهلی سیل زۆر به هێوری گهشه دهستێنن و زێده دهبن،
رهنگه راگهیاندنی ئاکامی تاقیکردنهوهی چاندن تا  8حهوته درێژه بخایهنێت.
ئهگهر سیلی چاالک له ئهندامێکی لهشتان جگه له سییهکان ببینرێت ،له
سینگتان وێنهی تیشکی  xدهگیردرێت تاکو دڵنیایی بهدهست بێت که سیل له
سییهکانتاندا نیه.

سهبارهت به TB Alert

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

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.
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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سیل ( )TBو چۆنیهتی
روونبوونهوهی

شهریکهی گهڕهنتیدار به بهرپرسایهتی سنووردارهوه      ژمارهی تۆماری له ئینگلیزدا    3606528ژمارهی تۆماری دامهزراوه خێرخوازهکان 1071886

ئاوی زار (لیک) ئاوهکیهکه که له کاتی قۆزهکردندا له سییهکان یان قوڕگتانهوه
دێته دهرێ .ئهگهر نیشانهگهلێک لهسهر ههبوونی سیل له سییهکانتاندا ههبێت،
چهندین وێنه له ئاوی زارتان دهگیردرێت و بۆ تاقیگه (البراتوار) دهنێردرێت.
پاشان له ژێر مایکڕۆسکۆپدا وێنهکه چاولێدهکهن تاکو بزانن که داخۆ
مایکڕۆبی سیل له وێنهکهدا ههیه یان نا.

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

گهڵاڵهکردنیworksong, london 020 8352 8300 :

وێنهی ئاوی زار

زانیاری بۆ نهخۆشهکان

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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سیل چییه؟

سیل یان  Tuberculosisک ه   TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی باکتێریاییه
ک ه زۆرتر ل ه سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ ل ه سهر دیکهی ئهندامانی لهشیش
کاریگهری ههبێت .کاتێ ک ه مایکڕۆبهکان ل ه سی دا بن بهو سیل ه سیلی چاالک
دهڵین .سیلی چاالک ( )Active TBب ه خولێکی سارێژکردن ک ه النیکهم شهش
مانگ درێژه دهخایهنێت سارێژ ( دهرمان) دهکرێت .تهنیا نهخۆشی سیلی سییهکان
یان قوڕگ رهنگ ه بڵاوبوونهوهیی بن و ل ه ماوهی دوو حهوت ه ل ه بهکارهێنانی
دهواکان بڵاوبوونهوهیی (گرتنهبهریی) نهخۆشیهک ه لهنێو دهچێت.
Iههروهها رهنگه تاک به نهخۆشی سیلی شاردراوه ،یان چڵکینهی سیل تووشیار
بێت .ئهمه بهو واتایه که مایکڕۆبهکانی سیل له لهشتاندا ههن بهڵام لهشتان
ئهوانهی له ژیر کۆنتڕۆڵدایه و ناهێڵێت که حاڵهتی نهخۆشی له ئێوهدا پێکبێت.
کهسانێک که تووشیاری نهخۆشی سیلی شاردراوهن هیچ نیشانهیهکی نهخۆشییان
نیه و ناتوانن چڵکینهکه بننه دیترانهوه.

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.

نیشانهکانی نهخۆشی سیل چییه؟

نیشانهکانی باوی نهخۆشی سیلی سی بریتین له:

§ قۆزین بۆ ماوهی پتر له سێ حهوته بهدوای یهکدا .رهنگه به قۆزهی 	     
      وشک و سهختهوه که لهگهڵ قۆزهی نهخۆشی چڵکینی سینگدا زۆر  
      جیاوازیهکی نیه دهست پێ بکرێت .قۆزهی کهسی تووشیار به سیلهوه به
      حهوته و مانگان درێژ دهخایهنێت و رۆژبهرۆژ توندتر دهبێت.
§ کهم بوونهوهی کێش بهبێ هۆیهکی دیار.
§ یاو و عارهقهی زۆر ل ه شهودا .گهرمی لهشی کهسی تووشیاربوو به 		
      اسایی له شهودا دهڕواته سهرێ و دهبێته هۆی ئهوهی که ئهو کهسه به 		
      توندی عارهقه بکات ،ئهوهنده عارهق کردنهکهی زۆره که  رهنگه پێویست     
      بێ ههموو پێخهفهکانی له نیوهشهودا بگۆڕدرێ.
§ ههستی نائاساییانه و گشتی به ماندووبوون و حاڵهتی ناخۆشی.
§ لهدهستدانی ئیشتیها.
ههمووی ئهم نیشانانه رهنگه نیشانهی گرفتگهلی دیکهش بن  .
چۆن بزانم که تووشیاری سیل بوومه؟
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چۆن بزانم ک ه تووشیاری سیل بوومه؟
ئهگهر سێ یان پتر له سێ بابهت له نیشانهکانی نهخۆشی له ئێوهدا سهرههڵدات
دهبێ له گهڵ پزیشکی گشتیدا ( )GPچاوپێکهوتنتان ههبێت (ئهگهرچی ههرکام
لهم نیشانانه رهنگه هی نهخۆشی تر بن و دهتوانن تهنیا ههلومهرجێ پێکبهێنن
که پێویستی به راوێژ لهگهڵ پزیشکدا بێت)! ئهگهر ئهوان وابزانن که ئیمکانی
ئهوه ههیه نهخۆشی سیل بێت ،ئێوه به کلینیکی سیل یان سینگ دهناسێنن تاکو
تاقیکردنهوهی پێویست جێبهجێ بکهن.
ئهگهر کهسێ که تووشیاری نهخۆشی سیلی بڵاوبوونهوهییه دهناسن ،پزیشکهکان
لهم کهسه لهسهر ئهوهی که زۆربهی کاتی خۆی لهگهڵ کێدا داوهته سهر پرسیار
دهکهن .پاشان نووسینگهکانی خزمهتکاریی سڵامهتی به ههر کهسێک که
وادهزانن له بهر مهترسی تووشیاربوون به نهخۆشیهکهوهیه پهیوهندی دهکهن و
لێی داوا دهکهن که بچێت بۆ تاقیکردنهوه.
جۆرهکانی تاقیکردنهو ه بریتین له:

تاقیکردنهوهی پێستی (مانتۆکس)

ئاکامی نێگهتیڤ له تاقیکردنهوهی
پێستیدا به واتای چییه؟

ئهم ه بهو واتای ه ک ه رهنگ ه پێشتر نهکهوتوونهت ه بهر مهترسی مایکڕۆبگهلی سیل.
بهڵام ههروهها دهتوانێ بهو واتای ه بێت ک ه تاقیکردنهوهک ه زوو جێبهجێ کراوه یان
لهشتان نهیتوانیوه ل ه بهرانب ه ر تاقیکردنهوهکهدا دژکردهوه پیشان بدات.
رهنگ ه پێویست بێت  6حهوت ه دواتر دیسان تاقیکردنهوهک ه دووپات بکرێتهوه.
ئاکامی نێگهتیڤی تاقیکردنهوهک ه بهردهوام بهو واتای ه نی ه ک ه تووشیاری سیل نین.
ئهگهر تووشیاری سیل نین بهڵام به پێی شوێنی ژیانتان یان جۆری کارێک که
ههتانه پتر له دیتران له بهر مهترسی تووشیار بوون بهوهنه ،رهنگه کوتانی
(ڤاکسینی) ب.س.ژ ( )BCGبۆتان بنوێندرێت .ئهگهر خۆڕاگری و هێمنایهتی
لهشتان الوازه (وهکو کهسانی تووشیاری  HIVیان نهخۆشگهلێک که ئهندامیان
پێوه پێوهند کراوه) ،ب.س.ژ بۆ ئێوه پیشنیار ناکرێت لهبهر ئهوهی که
مهترسی کهڵک وهرگرتن له ڤاکسینگهلی چاالک و زیندوو لهم جۆره بابهتانهدا
لهسهرهوهیه.

تاقیکردنهوهی خوێن

تاقیکردنهوهی پێست پیشان دهدات که داخۆ تا ئێستا کهوتوونهته بهر
مایکڕۆبگهلی سیل یان نا .له دوو شێوهدا رهنگه کهتووبێتنه بهر مایکڕۆبی
سیل :یان له رێگای کوتانی ب.س.ژ ( که مایکڕۆبی الوازکراوی تێدایه) یان له
رێگای ههڵمژینی مایکڕۆبگهلی سیلهوه .بهم تاقیکردنهوه تاقیکردنههی مانتۆکس
( )Mantouxدهڵێن که تێیدا رێژهیهکی کهم له ئاوهکیهک به ناوی توبێرکولین
( )Tuberculinله رێگای شرینقهیهکی چووکهوه راستهوخۆ دهدرێ له توێژی
سهرهوهی پێستتان .رهنگه پێستتان کهمێ ئێشی ههبێ بهڵام ئێشهکهی درێژخایهن
نیه 2-3 .رۆژ دواتر شوێنی تاقیکردنهوهکه چاوی لێدهکرێت.

بۆ سیل تاقیکردنهوهیهکی تایبهتی خوێن دهنوێندرێت .ئهگهر ئاکامی
تاقیکردنهوهی پێستتان پۆزێتیڤ بێت و له گهڵ کهسی تووشیار به نهخۆشی
سیل له جۆری بڵاوبوونهوهییهکهی داههڵسوکهوتتان ههیه ( بهڵام هیچ
نیشانهیهک له نهخۆشێ له ئێوهدا سهری ههڵنهداوه) ،رهنگه له ئێوه داوا بکرێت
که ئهم تاقیکردنهوهیه جێبهجێ بکهن تاکو له نهبوونی سیلی شاردراوه له
لهشتاندا دڵنیایی به دهست بێت .ئهگهر ئاکامی تاقیکردنهوهی خوێن پۆزێتیڤ
بێت ،رهنگه پێویست بێت تاقیکردنهوهگهلێکی دیکه جێبهجێ بکهن تاکو دڵنیا
بن ک ه سیلی چاالکتان نیه.

ئهگهر ئاکامی تاقیکردنهوهکه پۆزێتیڤ بێت ،شوێنی کوتانهکه سوور دهبێتهوه
و دهماسێ .نابێ لهسهر شوێنهکهی لکێنهر لێدهن ،نابێ بیخورێنن ،وه نابێ هێچ
جۆره رۆن ،کرێم یان کهرهسهی رازاندنهوه و جوانکاریی لهسهری بساون.
دهتوانن ئهوه به شێوهی نۆرماڵ به ئاو و سابوون بشوێن .رادهی ماسین و
سووربوونهوه پلهگهلی جۆراوجۆری ههیه .پزیشک یان پهرستاری کلینیک
تاقیکردنهوهکه لێکدهدهنهوه و ئاکامهکهی به ئێوه رادهگهینن.

بۆ کهسانێک که تووشیاری نهخۆشی سیلی شاردراوهن و تهمهنیان کهمتر
له  35ساڵه خولێکی سارێژکردن بۆ ماوهی سێ یان شهش مانگ پێشنیار
دهکرێت .بۆ کهسانێک که زۆرتر له  35ساڵ تهمهنیانه و تووشیاری
ڤایرووسی  HIVنین خولی سارێژکردن نانوێندرێت لهبهر ئهوهی که مهترسی
دهواکانی دژه سیل له خهسار گهیاندن به جهرگدا زۆر لهسهرهوهتره .کهسانی
تووشیاری  HIVبهردهوام جیا له تهمهنیان دهکهونه بهر سارێژکردن لهبهر
ئهوهی که سیلی شاردراوه رهنگه به ساکاری بگۆڕدرێ به سیلی چاالک که له
ئاکامی ئهوهدانهخۆشی ئایدز توندتر دهبێتهوه.

ئاکامی پۆزێتیڤ له تاقیکردنهوهی
پێستدا به واتای چییه؟

ئهگهر ئاکامی تاقیکردنهوهی پێستتان پۆزێتیڤ بێت چهند حاڵهتێک دهتوانێ ببێته
هۆی ئهو ئاکامه:
پێشتر کوتانی ب.س.ژ تان وهرگرتووه .بهم جۆره ،کهمێ دژکردهوهی لهشتان
چاوهڕوانی دهکرێ و نۆرماڵه.
رهنگه تووشیاری سیلی شاردراوه بن .لێتان داوا دهکرێت که تاقیکردنهوهی
خوین جیبهجێ بکهن تاکو نهخۆشی سیلی شاردراوه پشتراست بکرێتهوه.
رهنگه تووشیاری سیلی چاالک بن و رهنگه پێویست بێت پزیشکێک بۆ
تاقیکردنهوهی پتر ئێوه چاولێکات.

وێنهههڵگرتنی تیشکی  xل ه سینگ

ئهگهر نیشانهکانی نهخۆشی سیل له لهشتاندا ههیه ،له سینگتان وێنهی تیشکی
 xئاماده دهکرێت .بهم جۆره پزیشکهکان دهزانن که داخۆ باکتێریای سیل له
سییهکانتاندا ههبووه یان ههیه یان نا.
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