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زانیاری بۆ نهخۆشهکان

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

 ههموو رۆژێ دهواکان له کاتێکی تایبهتدا بهکار بهێنن و دهواکه
بهردهوام له شوێنێکی تایبهتدا بپارێزن.
 حبهکانتان له خهزێنهی دهوای حهوتانهتاندا دانێن.
 ههر رۆژێ که دهوا بهکار دههێنن له رۆژمێرێکدا بهڕواری ئهو
رۆژه نیشانه لێدهن.
 تێکۆشن ئاالرم و دهنگێک رێکخهن که کاتی بهکارهێنانی حبهکه
بخاتهوه بیرتان.
 له یهکێ له ههڤاڵان یان ئهندامانی خێزان داوا بکهن که کاتی
بهکارهێنانی دهواکان بخهنهوه بیرتان و ئهگهر دیسان لهبیرتان
چوو ،پزیشک یان پهرستارهکهتان دهتوانن لهوان داوا بکهن که
بهکارهێنانی حبهکانتان بخهنه ژێر چاوهدێری.
 ئهگهر رۆژێک لهبیرتان چوو دهواکان بهکار بهێنن ،کێشهکه به
پزیشک یان پهرستارهکه بڵێن – ئهوان تووڕه نابن و تێدهکۆشن
یارمهتی ئێوه بدهن.
ههروهها دهبێ ل ه ههموو کاتی چاوپێکهوتنهکانی کلینیکدا ئاماده بن!
پزیشک یان پهرستارهکهتان دهبێ ئاگاداری رهوتی چۆنیهتی سارێژکردنی
ئێوه بن.

زانیاری پتر سهبارهت به سیل

ئهگهر تووشیاری نهخۆشی سیل بوون ه و حهزتان لێی ه زانیاری پتر
لهبارهیهوه ل ه کهسێک ک ه تووشیاری ئهوه بووه وهرگرن ،کتێبێک
(پهرتووک) ب ه ناوی Tuberculosis Survival Handbook
(کتێبۆکهی رزگاری ل ه دهستی سیلهوه) نووسینی ( Paul Mayhoچاپی
دووهم) دهتوانێ یارمهتی ئێوه بدات .نرخی کتێبهکه   £14.95ی ه و له
رێگای کتێبفرۆشیهکانی خۆجێییهوه ،خزمهتکاریهکانی کتێبی  Gazelle
و  ،www.amazon.co.ukیان راستهوخۆ ل ه رێگای بڵاوگهکهیهوه
 Merit Publishing Internationalل ه رێگای ماڵپهڕی
 www.meritpublishing.comیان ئیمهیل کردن بۆ
 merituk@aol.comدهکرێ دهست کهوێت .ژمارهی رفرێنس ل ه بۆ
سفارشتی پهرتووک  ISBN 1 873413 14 9یه.

ساڕێژی سیل ()TB

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

ههموو کاتێ کارێکی ساکار نیه! دهوای سیل بۆ ماوهیهکی درێژخایهن
بهکار دههێنن ( 6مانگ یان پتر) ،کهوایه دهبێ بارنامهڕێژیهکی
وردمان ههبێت .لێرهدا به چهند رێگای بهکارهێنانی رێکوپێک و
لهسهر کاتی دهواکاندا ئاماژه دهکهین:

گهڵاڵهکردنیworksong, london 020 8352 8300 :

چۆن لهبیرم بێت که دهبێ دهوا بهکار
بهێنم؟

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.

سیل چییه؟
سیل یان  Tuberculosisک ه  TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی باکتێریاییه
ک ه زۆرتر ل ه سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ ل ه سهر دیکهی ئهندامانی
لهش وهکو مێشک ،گرێی ه لهنفاویهکان ،وڵک (گورچیلهکان) و ئێسکهکانیش
کاریگهری ههبێت  .

چۆن کهسێ تووشیاری سیل دهبێت؟
کاتێ کهسی تووشیار به سیلی سییی دهقۆزێ ،مایکڕۆبهکان بهشێوهی
گهردیلهگهلی چووکه له حهوادا بڵاو دهبنهوه و کهسانی دیکه رهنگه
ئهوانه ههڵمژن .کهسانێک که له ماڵ یان ئهو بینایهی که کهسی
تووشیار به سیلی تێدایه دهژیێن زۆرتر له کهسانی دیکه له بهر
مهترسی تووشیاربوون بهم نهخۆشیهن.

داخۆ نهخۆشیهکهم بڵاو دهبێتهوه؟
نهخۆشی ههموو ئهو کهسانهی که تووشیاری سیلن بڵاوبوونهوهیی
نیه .تهنیا کاتێکه باکتێریای سیل له سی یان قوڕگتاندا ههیه و
مایکڕۆبهکانی سیل له رێگای قۆزه و پژمینهوه بڵاو بکهنهوه رهنگه
دیترانیش نهخۆشیهکه بگرن .ئهگهر باکتێریاکانی سیل له ههر شوێنێکی
لهشتان جگه له سی و قوڕگدا ههبن نهخۆشیهکهتان بڵاوبوونهوهیی نیه.
پزیشک/پهرستارهکهتان دهتوانی زانیاری پتر پێشکهشتان بکات.

سیل چۆن سارێژ دهکرێت؟
سیل له رێگای بهکارهێنانی تێکهڵاوێک له دهوا جۆراوجۆرهکان
بۆ ماوهی النیکهم شهش مانگ سارێژ دهکرێت .ماوهی خولی
سارێژکردنهکه به رادهی خۆڕاگری مایکڕۆبهکانی سیل له بهرانبهر
ههرکام لهو دهوایانه و شوێنی جێگرتنی مایکڕۆبهکانی سیل له لهشتاندا
پێبهستهیه .ئهگهر دهواکانتان به پێی نواندنی پزیشک بهکار بهێنن،
رهنگه خولی سارێژکردنهکه درێژخایهنتر بێت.

رێگای پێوهری سارێژکردنی سیل چییه؟
پزیشک یان پهرستاری سیلهکهتان چوار دهوای جۆراوجۆر بۆ ماوهی
دوو مانگ بۆتان دهنوینێ .ئهم دهوایانه بریتین له:
 ریفامپیسین ()Rifampicin
 ئیزۆنیازید ()Isoniazid
 پیرازینامید ()Pyrazinamide
 ئێتامبوتۆل ()Ethambutol
(ئیزۆنیازید ،ریفامپیسین ،پیرازینامید رهنگه به شێوهی تێکهڵاو وهکو
ریفاتێر ( )Rifaterپێشکهش بکرێن).
پاش تێپهڕینی دوو حهوته له بهکارهێنانی دهواکان ئیتر نهخۆشیهکه
حاڵهتی بڵاوبوونهوه و چڵکینی نیه.
پاش دوو مانگ بهکارهێنانی دهواکان ،پزیشک به ئاسایی دهواکان بهو
شێوهی خوارهوه کهم دهکاتهوه:
 ریفامپیسین ()Rifampicin
 ئیزۆنیازید ()Isoniazid
( ریفامپیسین و ئیزۆنیازید رهنگه به شێوهی تێکهڵاو وهکو ریفینا
( )Rifinahپێشکهش بکرێن).

داخۆ دهواکانی سیل به بێ مهترسین؟
ههموو دهواکان رهنگه مهترسی الوهکی و ناراستهوخۆیان ههبێ.
ههندێ مهترسی ناراستهوخۆ چهندان گرینگ نین بهڵام ههندێکیان
رهنگه توندتر بن .زانیاری پێویست سهبارهت به جۆره جیاوازهکانی
حب و مهترسی الوهکی ئهوانه دهتوانن له کارگێڕانی کلینیکی سیل
بهدهست بێنن.
ریفامپیسین ،ئیزۆنیازید ،پیرازینامید و ئێتامبوتۆل له درێژهی
خولی سکپڕیدا به بێ هیچ مهترسیهک دهتواندرێ بهکار بهێنرێن.
پزیشک یان پهرستارهکهتان پێش دهست پێکردنی خولی سارێژکردن
تاقیکردنهوهگهلێک (تێست) بۆتان دهنوێنن.
پزیشک یان سستهرهکهتان(پهرستار) پێش دهست پێ کردنی
سارێژکردنهکه له سهرتان چهند تاقیکردنهوهیهک جێبهجێ دهکهن.

دهبێ  چهند کات به چهند کات دهواکهم
بهکار بهێنم؟
ههموو رۆژێ دهبێ دهواکه بهکار بهێنی .ئهگهر رۆژێکتان لهبیر چوو
ههر ئهو دهمهی هاتهوه بیرتان ،بهکاری بهێنن .ئهگهر لهبیرتان چوو ه
و کاتی خواردنی دۆزی دواتر گهیشتووه ،ئهو حبهی که لهبیرتان چووه
مهخۆن ،قهت دوو دۆز پێکهوه مهخۆن .ئهگهر ئهو کێشهیه روویدا
تکایه بابهتهکه له گهڵ پزیشک/پهرستارهکهتان بهێننه گۆڕێ.

لهبهر چی دهبێ دهوای سیل به
رێکوپێکی بهکار بهێنم؟
مایکڕۆبهکانی سیل له رهوتێکی هێوردا دهکوژرێن .النیکهم  6مانگ
دهخایهنێت تاکو دهواکه بتوانێت ههموو مایکڕۆبهکانی سیل له نێو
ببات .پێش گهیشتنی ئهم کاته حاڵتان باشتره و نیشانهگهلێکی کهمتر
له ههبوونی سیل له ئێوهدا ههیه بهڵام تا کاتێ که دکتۆر سارێژکردنی
ئێوه رانهگرێت دهبێ دهواکه بهکار بهێنن .زوو راگرتنی سارێژهکه یان
له سهر کات و به رێکوپێکی بهکار نههێنانی دهوا به پێی نواندنهکه
دهتوانێ جێی مهترسی بێت و رهنگه نهخۆشینهکه ببێته چڵکین و
جۆرێکی نوێ له سیل پێکبێت که دهرمان و سارێژکردنی سهخت و
ههندێ جار نامومکین بێت.

داخۆ له کاتی بهکارهێنانی دهوا دهبێ
له خواردنی ههندێ چێشتی تایبهت یان
دهواگهلی تر خۆ بپارێزم؟
نا ،دهتوانن ههر شتێ که حهزتان لێیهتی بخۆن .بهڵام دهبێ له خواردنی
ئهلکول زۆر خۆ بپارێزن.
ئهگهر دهواگهلێکی تر بهکار دههێنن حهتمهن ب ه پزیشکهکهتان رابگهینن.

ئهگهر له ههرکام له جۆرهکانی هۆرمۆن ،حبی دژه سکپڕی (خۆراکی،
ئیمپلهنت یان هتد) کهڵک وهردهگرن ،دهبێ ئهوان لهوه ئاگادار بکهنهوه
لهبهر ئهوهی که دهتوانن له کاریگهری ریفاتێر کهم بکهنهوه.
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