
زانیاریبۆنهخۆشهکان

سیل  )TB( و چۆنیه تی 
روونبوونه وه ی

وێنه ی ئاوی زار
ئاویزار)لیک(ئاوهکیهکهکهلهکاتیقۆزهکردندالهسییهکانیانقوڕگتانهوه
دێتهدهرێ.ئهگهرنیشانهگهلێکلهسهرههبوونیسیللهسییهکانتانداههبێت،
چهندینوێنهلهئاویزارتاندهگیردرێتوبۆتاقیگه)البراتوار(دهنێردرێت.

پاشانلهژێرمایکڕۆسکۆپداوێنهکهچاولێدهکهنتاکوبزاننکهداخۆ
مایکڕۆبیسیللهوێنهکهداههیهیاننا.

ئهگهرمایکڕۆبهکانلهژێرمایکرۆسکۆپداببینرێن،دهگوترێکهئهوکهسه
خاوهنوێنهیئاویزاریسیلیپۆزێتیڤه

)sputumsmearpositiveTB(ولهکاتیقۆزینیانپژمهدائهگهری
ئهوهیکهنهخۆشییهکهبنێتهدیترانهوهزۆرتردهبێت.

ئهگهرمایکڕۆبهکانلهژێرمایکڕۆسکۆپدانهبینرێن،بهڵامتاقیکردنهوهکانی
ترپیشانبدهنکهسیلیچاالکتانههیه،دهگوترێکهئهوکهسهخاوهنوێنهی
ئاویزاریسیلینێگهتیڤه)sputumsmearnegativeTB(.بهواتایهکی
ترلهمحاڵهتهدائهگهریئهوهیکهنهخۆشیهکهبنێتهدیترانهوهکهمتردهبێت.

تاقیکردنه وه ی چاندن
ئهگهرتاقیکردنهوهیهکیئاویزارجێبهجێبکهن.تاقیگهکهههروهها

تێدهکۆشێتتاکومایکڕۆبهکانیسیللهوێنهیتاقیکردنهوهدابهرههمبهێنێت.
بهمشێوهیهتاقیکردنهوهی)تێستی(چاندندهڵین.

ئهگهرگومانبکرێکهسیلیچاالک)ActiveTB(لهبهشهکانیدیکهی
لهشتانجگهلهسییهکانوقوڕگههیه،رهنگهوێنهیهکلهپێکهاتهیهکی

چووکهلهبهشێکلهلهشتانکهگوماندهکرێمایکڕۆبهکانیلهشلهوێدان
ئامادهبکرێت)بهمکارهبایۆپسیدهگوترێ(وهیانبهکهڵکوهرگرتنله
شرینقهیهکرێژهیهکیکهملهسیلوولهکانیانئاوهکیپێکهاتهیئهوناوچه
بهێنرێتهدهرێ.پاشانئهموێنهیهبۆتاقیگهدهنێردرێتتاکهئیمکانیگهشهی

باکتێریایسیللهوێنهکهدالێکبدرێتهوه)چاندن(.

لهوێوهکهباکتێریاگهلیسیلزۆربههێوریگهشهدهستێننوزێدهدهبن،
رهنگهراگهیاندنیئاکامیتاقیکردنهوهیچاندنتا8حهوتهدرێژهبخایهنێت.

ئهگهرسیلیچاالکلهئهندامێکیلهشتانجگهلهسییهکانببینرێت،له
سینگتانوێنهیتیشکیxدهگیردرێتتاکودڵنیاییبهدهستبێتکهسیلله

سییهکانتاندانیه.

TB Alert  سه باره ت به
TB Alert دامهزراوهیهکیخێرخوازیبێوێنهیهکهئاستیئاگاداریله

سهرسیللهبهریتانیاوجیهاندابهرزدهکاتهوهوبهپێشکهشکردنیزانیاری
پێویستبهنهخۆشهکانلهکردهوهیNHSپاڵپشتیدهکات.ئێمهلهپرۆژهگهلی

سارێژکردنلهووڵاتانهیداکهخهریکیگهشهسهندننپستگیریدهکهینتاکودڵنیا
بینکهنهخۆشگهلێکیزۆرترسارێژی)دهرمان(شیاووهردهگرن.بهپاڵپشتی
ئێوهدهتوانینکاریگهریهکیپۆزێتیڤوبهربڵاومانلهسهرسیللهههموو

جیهانداههبێتوگیانیکهسانیزۆرتررزگاربکهین.

یاو!!یاو!!یاو!!عارهقهیزۆرلهشهودایاو!!

یاو!!کهمبوونهوهیکێشبێهیچهۆیهک

یاو!!عارهقهیزۆرلهشهودا
عارهقهیزۆرلهشهودالهگهڵیانبێقۆزهیاو!!

یاو!!یاو!!یاو!!یاو!!
حاڵی!!یاو!!بێ
لهگهڵیانبێقۆزهگریهماسیاوهکان

یاو!!یاو!!یاو!!
هقهیزۆرلهماسیاوهکانیاو!!
عارهقهیزۆرلهشهودایاو!!بێ
یاو!!کهمبوونهوهیکێشبێهیچ
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له بیرتان بێت که پهرستاریسیل)TBNurse(لێرهدایهتاکوله
درێژهیخولیسارێژکردنهکهدا)دهرمان(یارمهتیئێوهبدات.

تکایهئهگهرلهکاتیسارێژکردنداههستێکیناخۆشتانههیهوهیان
سهبارهتبهشتێکیپێوهندیداربهدهواکانتانهوهبهتهواوهتیدڵنیانین

بهپهرستاریسیلیخۆتانهوهپهیوهندیبکهن.

ناویپهرستارهکهیئێوه:

ناویپزیشکینهخۆشخانهیئێوه:

ژمارهیپهیوهندی:

ئیمهیل:

TB Alertدامهزراوهیهکیبێوێنهیهکهئاستیئاگاداریلهسهرسیل
لهبهریتانیا)UK(بهرزدهکاتهوهوبهپێشکهشکردنیزانیاریپێویست
بهنهخۆشهکانلهکردهوهیNHSپاڵپشتیدهکات.ئێمهلهپرۆژهگهلی

سارێژکردنلهووڵاتانهیداکهخهریکیگهشهسهندننپستگیریدهکهینتاکو
دڵنیابینکهههموونهخۆشهکانسارێژی)دهرمان(شیاووهردهگرن.به

پاڵپشتیئێوهدهتوانینکاریگهریهکیپۆزێتیڤوبهربڵاومانلهسهرسیلله
ههمووجیهانداههبێتوگیانیکهسانیزۆرتررزگاربکهین.

 

لهبۆوهرگرتنیزانیاریپتریانوهرگرتنیوێنهگهلێکلهمبڵاڤۆکهتکایهبه
01273234770وه)تهنیالهکاتیکاریدایهرهکاندا(پهیوهندیبکهن.

لهبۆبهخشینییارمهتیماڵیودڵخوازانهبۆیارمهتیدانیTB Alertتکایهبه
01273234784وه)تهنیالهکاتیکاریدایهرهکاندا(پهیوهندیبکهن.

.www.tbalert.orgیانبچنهسهرماڵپهڕیئێمهبهناونیشانی

زانیاریگهلێکهلهمبڵاڤۆکهداسهبارهتبهسارێژکردنیسیلپێشکهشکراوهبهمهبهستیپێکهێنانیجێگرێک
بۆزانست،پسپۆڕایهتی،شارهزایی،وروونکردنهوهیپزیشک/پهرستاریسیلیئێوهیاندیکهیپسپۆڕانی
بڕیاردان ساکاریی به مهبهستی به بڵاڤۆکه ئهم زانیاریهکانی که بدهن سهرنج نهکراوه. ئاماده سڵامهتی
و دهرمان به دڵهڕاوکیهکانیخۆتانسهبارهت و پرسیار دهبێ یانساڕێژکردنیسیله. لهسهرروونکردنهوه

سارێژکردنتانلهگهڵپسپۆڕێکیسڵامهتیبهێننهگۆڕێ.
کاریسهرهکیئامادهکردنیبڵاڤۆکهکهلهالیهنتۆڕیسیلیباکووریرۆژئاوایلهندهنهوه

خێزانوههڤاڵانتانلهنهخۆشیسیلبپارێزن–ههموودهواکانیسیلیخۆتانبهکاربهێنن.
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113QueensRoad,
BrightonBN13XG
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سیل چییه ؟
سیلیانTuberculosisکهTBکورتکراوهکهیهچڵکینهیهکیباکتێریاییه

کهزۆرترلهسییهکانداپێکدێتبهڵامدهتوانێلهسهردیکهیئهندامانیلهشیش
کاریگهریههبێت.کاتێکهمایکڕۆبهکانلهسیدابنبهوسیلهسیلیچاالک
دهڵین.سیلیچاالک)ActiveTB(بهخولێکیسارێژکردنکهالنیکهمشهش

مانگدرێژهدهخایهنێتسارێژ)دهرمان(دهکرێت.تهنیانهخۆشیسیلیسییهکان
یانقوڕگرهنگهبڵاوبوونهوهییبنولهماوهیدووحهوتهلهبهکارهێنانی

دهواکانبڵاوبوونهوهیی)گرتنهبهریی(نهخۆشیهکهلهنێودهچێت.

Iههروههارهنگهتاکبهنهخۆشیسیلیشاردراوه،یانچڵکینهیسیلتووشیار
بێت.ئهمهبهوواتایهکهمایکڕۆبهکانیسیللهلهشتانداههنبهڵاملهشتان

ئهوانهیلهژیرکۆنتڕۆڵدایهوناهێڵێتکهحاڵهتینهخۆشیلهئێوهداپێکبێت.
کهسانێککهتووشیارینهخۆشیسیلیشاردراوهنهیچنیشانهیهکینهخۆشییان

نیهوناتواننچڵکینهکهبننهدیترانهوه.

چۆن که سێ تووشیاری سیل ده بێت؟
کاتێکهسیتووشیاربهسیلیچاالکلهسییانقوڕگدادهقۆزێیاندهپژمێت،
مایکڕۆبهکانبهشێوهیگهردیلهگهلیچووکهلهحهوادابڵاودهبنهوهوکهسانی

دیکهرهنگهئهوانهههڵمژن.کهسانێککهکاتێکیزۆرلهگهڵکهسانیتووشیار
بهسیلهوهن)زۆربهیکاتهاوسهریئهوکهسهوئهندامانیخێزانێکیان
کهمتاکورتێهاوکارگهلێککهپێکهوهکاردهکهن(زۆرترلهدیترانلهبهر
مهترسیتووشیاربوونبهنهخۆشیهکهوهن.سیللهرێگایتفکردنهوهیان

ئامرازیهاوبهشهوهناگواسترێتهوه.

نیشانه کانی نه خۆشی سیل چییه ؟
نیشانهکانیباوینهخۆشیسیلیسیبریتینله:

  § قۆزین بۆ ماوه ی پتر له  سێ حه وته  به دوای یه کدا.رهنگهبهقۆزهی
وشکوسهختهوهکهلهگهڵقۆزهینهخۆشیچڵکینیسینگدازۆر

جیاوازیهکینیهدهستپێبکرێت.قۆزهیکهسیتووشیاربهسیلهوهبه
حهوتهومانگاندرێژدهخایهنێتورۆژبهرۆژتوندتردهبێت.

که م بوونه وه ی کێش به بێ هۆیه کی دیار.  §
 § یاو و عاره قه ی زۆر له  شه ودا.گهرمیلهشیکهسیتووشیاربووبه
 اساییلهشهودادهڕواتهسهرێودهبێتههۆیئهوهیکهئهوکهسهبه

توندیعارهقهبکات،ئهوهندهعارهقکردنهکهیزۆرهکهرهنگهپێویست
بێههمووپێخهفهکانیلهنیوهشهودابگۆڕدرێ.

هه ستی نائاساییانه  و گشتی به ماندووبوون و حاڵه تی ناخۆشی.  §
له ده ستدانی ئیشتیها.  §

ههموویئهمنیشانانهرهنگهنیشانهیگرفتگهلیدیکهشبن. 
چۆنبزانمکهتووشیاریسیلبوومه؟ 

چۆن بزانم که  تووشیاری سیل بوومه ؟
ئهگهرسێیانپترلهسێبابهتلهنیشانهکانینهخۆشیلهئێوهداسهرههڵدات
دهبێلهگهڵپزیشکیگشتیدا)GP(چاوپێکهوتنتانههبێت)ئهگهرچیههرکام
لهمنیشانانهرهنگههینهخۆشیتربنودهتواننتهنیاههلومهرجێپێکبهێنن
کهپێویستیبهراوێژلهگهڵپزیشکدابێت(!ئهگهرئهوانوابزاننکهئیمکانی
ئهوهههیهنهخۆشیسیلبێت،ئێوهبهکلینیکیسیلیانسینگدهناسێننتاکو

تاقیکردنهوهیپێویستجێبهجێبکهن.

ئهگهرکهسێکهتووشیارینهخۆشیسیلیبڵاوبوونهوهییهدهناسن،پزیشکهکان
لهمکهسهلهسهرئهوهیکهزۆربهیکاتیخۆیلهگهڵکێداداوهتهسهرپرسیار

دهکهن.پاشاننووسینگهکانیخزمهتکارییسڵامهتیبهههرکهسێککه
وادهزاننلهبهرمهترسیتووشیاربوونبهنهخۆشیهکهوهیهپهیوهندیدهکهنو

لێیداوادهکهنکهبچێتبۆتاقیکردنهوه.

جۆره کانی تاقیکردنه وه  بریتین له :

تاقیکردنه وه ی پێستی )مانتۆکس(
تاقیکردنهوهیپێستپیشاندهداتکهداخۆتائێستاکهوتوونهتهبهر

مایکڕۆبگهلیسیلیاننا.لهدووشێوهدارهنگهکهتووبێتنهبهرمایکڕۆبی
سیل:یانلهرێگایکوتانیب.س.ژ)کهمایکڕۆبیالوازکراویتێدایه(یانله
رێگایههڵمژینیمایکڕۆبگهلیسیلهوه.بهمتاقیکردنهوهتاقیکردنههیمانتۆکس
)Mantoux(دهڵێنکهتێیدارێژهیهکیکهملهئاوهکیهکبهناویتوبێرکولین
)Tuberculin(لهرێگایشرینقهیهکیچووکهوهراستهوخۆدهدرێلهتوێژی
سهرهوهیپێستتان.رهنگهپێستتانکهمێئێشیههبێبهڵامئێشهکهیدرێژخایهن

نیه.3-2رۆژدواترشوێنیتاقیکردنهوهکهچاویلێدهکرێت.

ئهگهرئاکامیتاقیکردنهوهکهپۆزێتیڤبێت،شوێنیکوتانهکهسووردهبێتهوه
ودهماسێ.نابێلهسهرشوێنهکهیلکێنهرلێدهن،نابێبیخورێنن،وهنابێهێچ
جۆرهرۆن،کرێمیانکهرهسهیرازاندنهوهوجوانکارییلهسهریبساون.
دهتواننئهوهبهشێوهینۆرماڵبهئاووسابوونبشوێن.رادهیماسینو

سووربوونهوهپلهگهلیجۆراوجۆریههیه.پزیشکیانپهرستاریکلینیک
تاقیکردنهوهکهلێکدهدهنهوهوئاکامهکهیبهئێوهرادهگهینن.

ئاکامی پۆزێتیڤ له  تاقیکردنه وه ی 
پێستدا به  واتای چییه ؟

ئهگهرئاکامیتاقیکردنهوهیپێستتانپۆزێتیڤبێتچهندحاڵهتێکدهتوانێببێته
هۆیئهوئاکامه:

پێشترکوتانیب.س.ژتانوهرگرتووه.بهمجۆره،کهمێدژکردهوهیلهشتان
چاوهڕوانیدهکرێونۆرماڵه.

رهنگهتووشیاریسیلیشاردراوهبن.لێتانداوادهکرێتکهتاقیکردنهوهی
خوینجیبهجێبکهنتاکونهخۆشیسیلیشاردراوهپشتراستبکرێتهوه.
رهنگهتووشیاریسیلیچاالکبنورهنگهپێویستبێتپزیشکێکبۆ

تاقیکردنهوهیپترئێوهچاولێکات.

ئاکامی نێگه تیڤ له  تاقیکردنه وه ی 
پێستیدا به  واتای چییه ؟

ئهمهبهوواتایهکهرهنگهپێشترنهکهوتوونهتهبهرمهترسیمایکڕۆبگهلیسیل.
بهڵامههروههادهتوانێبهوواتایهبێتکهتاقیکردنهوهکهزووجێبهجێکراوهیان

لهشتاننهیتوانیوهلهبهرانبهرتاقیکردنهوهکهدادژکردهوهپیشانبدات.

رهنگهپێویستبێت6حهوتهدواتردیسانتاقیکردنهوهکهدووپاتبکرێتهوه.
ئاکامینێگهتیڤیتاقیکردنهوهکهبهردهوامبهوواتایهنیهکهتووشیاریسیلنین.

ئهگهرتووشیاریسیلنینبهڵامبهپێیشوێنیژیانتانیانجۆریکارێککه
ههتانهپترلهدیترانلهبهرمهترسیتووشیاربوونبهوهنه،رهنگهکوتانی

)ڤاکسینی(ب.س.ژ)BCG(بۆتانبنوێندرێت.ئهگهرخۆڕاگریوهێمنایهتی
لهشتانالوازه)وهکوکهسانیتووشیاریHIVیاننهخۆشگهلێککهئهندامیان

پێوهپێوهندکراوه(،ب.س.ژبۆئێوهپیشنیارناکرێتلهبهرئهوهیکه
مهترسیکهڵکوهرگرتنلهڤاکسینگهلیچاالکوزیندوولهمجۆرهبابهتانهدا

لهسهرهوهیه.

تاقیکردنه وه ی خوێن
بۆسیلتاقیکردنهوهیهکیتایبهتیخوێندهنوێندرێت.ئهگهرئاکامی

تاقیکردنهوهیپێستتانپۆزێتیڤبێتولهگهڵکهسیتووشیاربهنهخۆشی
سیللهجۆریبڵاوبوونهوهییهکهیداههڵسوکهوتتانههیه)بهڵامهیچ

نیشانهیهکلهنهخۆشێلهئێوهداسهریههڵنهداوه(،رهنگهلهئێوهداوابکرێت
کهئهمتاقیکردنهوهیهجێبهجێبکهنتاکولهنهبوونیسیلیشاردراوهله

لهشتاندادڵنیاییبهدهستبێت.ئهگهرئاکامیتاقیکردنهوهیخوێنپۆزێتیڤ
بێت،رهنگهپێویستبێتتاقیکردنهوهگهلێکیدیکهجێبهجێبکهنتاکودڵنیا

بنکهسیلیچاالکتاننیه.

بۆکهسانێککهتووشیارینهخۆشیسیلیشاردراوهنوتهمهنیانکهمتر
له35ساڵهخولێکیسارێژکردنبۆماوهیسێیانشهشمانگپێشنیار

دهکرێت.بۆکهسانێککهزۆرترله35ساڵتهمهنیانهوتووشیاری
ڤایرووسیHIVنینخولیسارێژکردننانوێندرێتلهبهرئهوهیکهمهترسی
دهواکانیدژهسیللهخهسارگهیاندنبهجهرگدازۆرلهسهرهوهتره.کهسانی
تووشیاریHIVبهردهوامجیالهتهمهنیاندهکهونهبهرسارێژکردنلهبهر

ئهوهیکهسیلیشاردراوهرهنگهبهساکاریبگۆڕدرێبهسیلیچاالککهله
ئاکامیئهوهدانهخۆشیئایدزتوندتردهبێتهوه.

وێنه هه ڵگرتنی تیشکی x له  سینگ
ئهگهرنیشانهکانینهخۆشیسیللهلهشتانداههیه،لهسینگتانوێنهیتیشکی
xئامادهدهکرێت.بهمجۆرهپزیشکهکاندهزاننکهداخۆباکتێریایسیلله

سییهکانتانداههبووهیانههیهیاننا.
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