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زانیاری بۆ نهخۆشهکان

ئهندامانی خێزان و ههڤاڵانتان ل ه نهخۆشی سیل بپارێزن.

داخۆ بهقازانجه که له تهمهنی نێوان ساڵی یان کاتی
سهفهرکردندا ب.س.ژ وهربگیردرێ؟
لێکۆڵینهوهکان پیشان دهدات ک ه ب.س.ژ کاریگهریهکی زۆر کهمی لهسهر کهسانی
بانتر ل ه  35سال ههیه .ب ه تهنێ ئهو کهسانهی ک ه تهمهنیان ل ه ژێر  35ساڵانیدایه و
ل ه پیشهگهلێکدا ب ه مهترسی بهرز و ههستیارانهدا چاالکی دهنوێنن وهکو کهسانێک
ک ه ل ه ناوهندگهلی سارێژکردن ،چاوهدێری ل ه بهساڵاچووان ،مسافیرخانهکانی
بێ ماڵ و النهوازهکان و پهنابهران ،تاقیگهکان ،گرتووخانهکان و ناوهندهکانی
ن پێشنیاه دهکرێت ک ه ب.س.ژ وهرگرن .بۆ منداڵانی
پزیشکی ئاژهڵ دا کار دهک ه 
ژێر  16ساڵ ک ه پهرتووکی ب.س.ژ یان وهرنهگرتووه و بڕیار وای ه ل ه وڵاتێک
ب ه رێژهی ل ه سهدی سیلی زۆرهوه دیتن بکهن /یان تێیدا نیشتهجێ ببن ،پێشنیار
دهکرێ ک ه تاقیکردنهوهیهکی پێست جێبهجێ بکهن تا روون بێتهوه ک ه داخۆ
پێویستێک ب ه ب.س.ژ ههی ه یان نا( .ب ه شێوهی ئاسایی ب.س.ژ تایبهت بۆ سهفهر
و تاقیکردنهوهکانی پێوهندیدار بهوهوه ب ه شێوهی تایبهتی وهردهگرن).

داخۆ ههموان تووشیاری سیل دهبن؟
ههر کهسیک رهنگه تووشیاری سیل بێت (ریزی نهخۆشانی پێشتر یهکێ
له ئهندامانی لێژنهی وهزیرانی بهریتانیا ،چهند گۆرانی بێژی بهناوبانگ و
قهشهیهکی گهورهی تێدا بوو!) بهڵام کهسانێک که ههلومهرجی ژیانی خراپ یان
رێژیمی چێشت خواردنی شیاویان نیه وهکو بێ ماڵ و النهوازهکان یان کهسانیک
که له وڵاتانێکدا که له گهشهسهندن دان دهژیێن و کهسانێک که به نهخۆشینگهلی
تر – وهکو  – HIVتووشیارن پتر له دیتران له بهر مهترسی تووشیاربوون بهم
نهخۆشیهوهن.

ئهگهر سهبارهت ب ه سیل ل ه پهرۆشدام  لهگهڵ کێدا دهبێ قس ه بکهم؟
ئهگهر نیگهرانن که خۆتان یان کهسێک که دهیناسن نیشانهکانی نهخۆشی سیلتان
ههبێت ،دهبێ لهگهڵ پزیشکهکهتانداسهبارهت بهوه قسه بکهن.

رهنگه کهسێک سهرلهنوێ تووشیاری سیل بێت؟
وهڵامی ئهم پرسیاره ساکاره - :رهنگه ،کهوایه ئهگهر له گوماندان ،تکایه له گهڵ
پزیشکی گشتی ( )GPخۆتاندا راوێژکار بکهن.

نهخۆشی سیل چهنده باوه؟
سیل لهو وڵاتانهیدا که ل ه گهشهسهندن دان و خهڵکهکانیان دهستیان به سارێژی
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کاریگهر ناگات یان توانایی پێدانی خهرجی سارێژکردنیان (دهرمان) نیه
زۆر باوه .ههندێ کهس ئهوه به خراپ دهزانن و تهنانهت له بهدواکهوتنی بۆ
سارێژکردن خۆ دهپارێزن .ههر بهم هۆیه سیل ههر ساڵه له نزیکهی 2
میلیۆن کهس گیانیان دهسێنێتهوه – له حاڵێکدا که ئهم نهخۆشیه دهکرێ سارێژ
بکرێت.
له د ه ساڵی رابردوودا زۆربوونی تووشیاری به سیلهوه له بهریتانیادا  20%و له
لهندهندا  50%بووه .ئهم ئاماره هێشتاکو له زێدهبوون دایه.
داخۆ بۆ وهرگرتنی یارمهتی و پاڵپشتی دهتوانم ب ه دیکهی نهخۆشهکان/
گرووپهکانهوه پێوهندی بکهم؟

داخۆ بۆ وهرگرتنی یارمهتی و پاڵپشتی دهتوانم به دیکهی
نهخۆشهکان/گرووپهکانهوه پێوهندی بکهم؟

لهبۆ بهخشینی یارمهتی ماڵی و دڵخوازانه بۆ یارمهتیدانی  TB Alertتکای ه به
 01273 234 784و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
یان بچنه سهر ماڵپهڕی ئێم ه به ناونیشانی .www.tbalert.org
 TB Alertدامهزراوهیهکی خێرخوازی بێ وێنهیه ک ه ئاستی ئاگاداری له
سهر سیل له بهریتانیا و جیهاندا بهرز دهکاتهو ه و ب ه پێشکهش کردنی زانیاری
پێویست به نهخۆشهکان له کردهوهی  NHSپاڵپشتی دهکات .ئێمه ل ه پرۆژهگهلی
سارێژکردن لهو وڵاتانهیدا که خهریکی گهشه سهندنن پستگیری دهکهین تاکو
دڵنیا بین که نهخۆشگهلێکی زۆرتر 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.

ئهگهر حهزتان لێیهتی که لهگهڵ دیکهی نهخۆشهکاندا قسه بکهن تکایه به
 TB Alertوه پێوهندی بکهن .زانیاریهکانی پێوهندی له پشتی ئهم بڵاڤۆکهدا
هێنراوه.

بهمهبهستی یارمهتی  کارێکم لهدهست دێت؟
دهتوانن لهگهڵ  TB Alertدا ببن ه ههڤاڵ ،دامهزراوهیهکی خێرخواز که
ئامانجهکهی زێدهتر کردنی ئاگاداری لهسهر نهخۆشی سیل و مسۆگهرکردنی ماڵی
پرۆژهگهلی پێوهندیدار ل ه بهریتانیا و ئهو وڵاتان ه دای ه ک ه ل ه گهشهسهندن دان.

بۆچی پێویستمان به یارمهتی و پاڵپشتیه؟
 TB Alertله تێکۆشاندایه که به هاریکاری پسپۆڕانی پزیشکی ،حکوومهت،
دیکهی دامهزراوه ناحکوومهتیهکان و تاکهکانی کۆمهڵگا ئاستی ئاگاداری لهسهر
نهخۆشی سیل له بهریتانیادا زێدهتر بکات .ههروهها  TB Alertخهباتێکی
دهست پێکردووه تاکو سهرپشکییهکی بهرزتر به سیل بدرێت ،که کهسانی زۆرتر
له سهرانسهری جیهاندا دهستیان ب ه سارێژکردنی (دهرمان) شیاو و چاک بگات.
 TB Alertله پرۆژهگهلی پێوهندیدار لهو وڵاتانهیدا که له گهشهسهندندان
پشتگیری دهکات تاکو ههموو نهخۆشهکان سارێژی شیاویان ههبێت.
 TB Alertتهنیا دامهزراوهیهکی خێرخوازه که به تایبهتی بهمهبهستی خهبات
لهگهڵ سیل له بهریتانیا و سهرانسهری جیهاندا چاالکی دهنوێنێت.
دهتوانن یارمهتی بدهن!

سهرۆکی به شانازی هڵبژێردراوSir John Crofton MA MD :
)FRCP (Ed and Lon
Archbishop
پاڵپشتDesmond Tutu :
Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed
)and Lon
سهرۆکMr. Paul Sommerfeld :
Patron: Archbishop Desmond Tutu
سکرتێرProf. Peter Davies :

Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

زانیاریگهلێ که لهم بڵاڤۆکهدا سهبارهت ب ه 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 ک ه زانیاریهکانی ئهم بڵاڤۆکه به مهبهستی به ساکاریی بڕیاردان
لهسهر روونکردنهو ه یان ساڕێژکردنی سیله .دهبێ پرسیار و دڵهڕاوکیهکانی خۆتان سهبارهت ب ه دهرمان و
سارێژکردنتان له گهڵ پسپۆڕێکی سڵامهتی بهێننه گۆڕێ.
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لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆکه تکای ه ب ه
 01273 234 770و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.

طراحيworksong, london 020 8352 8300 :

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

سیل
وهڵامی پرسیارهکانتان
یاو!! یاو!! یاو!! عارهقهی زۆر له شهودا یاو!!
یاو!! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک

یاو!! عارهقهی زۆر ل ه 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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پشتگیری دهکات تاکو ههموو نهخۆشهکان سارێژی شیاویان ههبێت.
 TB Alertتهنیا دامهزراوهیهکی خێرخوازه که به تایبهتی بهمهبهستی خهبات
لهگهڵ سیل له بهریتانیا و سهرانسهری جیهاندا چاالکی دهنوێنێت.
دهتوانن یارمهتی بدهن!

سهرۆکی به شانازی هڵبژێردراوSir John Crofton MA MD :
)FRCP (Ed and Lon
Archbishop
پاڵپشتDesmond Tutu :
Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed
)and Lon
سهرۆکMr. Paul Sommerfeld :
Patron: Archbishop Desmond Tutu
سکرتێرProf. Peter Davies :

Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

زانیاریگهلێ که لهم بڵاڤۆکهدا سهبارهت ب ه 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 ک ه زانیاریهکانی ئهم بڵاڤۆکه به مهبهستی به ساکاریی بڕیاردان
لهسهر روونکردنهو ه یان ساڕێژکردنی سیله .دهبێ پرسیار و دڵهڕاوکیهکانی خۆتان سهبارهت ب ه دهرمان و
سارێژکردنتان له گهڵ پسپۆڕێکی سڵامهتی بهێننه گۆڕێ.
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لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆکه تکای ه ب ه
 01273 234 770و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.

طراحيworksong, london 020 8352 8300 :

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

سیل
وهڵامی پرسیارهکانتان
یاو!! یاو!! یاو!! عارهقهی زۆر له شهودا یاو!!
یاو!! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک

یاو!! عارهقهی زۆر ل ه 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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Sorani 2009
TUBERCULOSIS
Your Questions Answered

زانیاری بۆ نهخۆشهکان

ئهندامانی خێزان و ههڤاڵانتان ل ه نهخۆشی سیل بپارێزن.

داخۆ بهقازانجه که له تهمهنی نێوان ساڵی یان کاتی
سهفهرکردندا ب.س.ژ وهربگیردرێ؟
لێکۆڵینهوهکان پیشان دهدات ک ه ب.س.ژ کاریگهریهکی زۆر کهمی لهسهر کهسانی
بانتر ل ه  35سال ههیه .ب ه تهنێ ئهو کهسانهی ک ه تهمهنیان ل ه ژێر  35ساڵانیدایه و
ل ه پیشهگهلێکدا ب ه مهترسی بهرز و ههستیارانهدا چاالکی دهنوێنن وهکو کهسانێک
ک ه ل ه ناوهندگهلی سارێژکردن ،چاوهدێری ل ه بهساڵاچووان ،مسافیرخانهکانی
بێ ماڵ و النهوازهکان و پهنابهران ،تاقیگهکان ،گرتووخانهکان و ناوهندهکانی
ن پێشنیاه دهکرێت ک ه ب.س.ژ وهرگرن .بۆ منداڵانی
پزیشکی ئاژهڵ دا کار دهک ه 
ژێر  16ساڵ ک ه پهرتووکی ب.س.ژ یان وهرنهگرتووه و بڕیار وای ه ل ه وڵاتێک
ب ه رێژهی ل ه سهدی سیلی زۆرهوه دیتن بکهن /یان تێیدا نیشتهجێ ببن ،پێشنیار
دهکرێ ک ه تاقیکردنهوهیهکی پێست جێبهجێ بکهن تا روون بێتهوه ک ه داخۆ
پێویستێک ب ه ب.س.ژ ههی ه یان نا( .ب ه شێوهی ئاسایی ب.س.ژ تایبهت بۆ سهفهر
و تاقیکردنهوهکانی پێوهندیدار بهوهوه ب ه شێوهی تایبهتی وهردهگرن).

داخۆ ههموان تووشیاری سیل دهبن؟
ههر کهسیک رهنگه تووشیاری سیل بێت (ریزی نهخۆشانی پێشتر یهکێ
له ئهندامانی لێژنهی وهزیرانی بهریتانیا ،چهند گۆرانی بێژی بهناوبانگ و
قهشهیهکی گهورهی تێدا بوو!) بهڵام کهسانێک که ههلومهرجی ژیانی خراپ یان
رێژیمی چێشت خواردنی شیاویان نیه وهکو بێ ماڵ و النهوازهکان یان کهسانیک
که له وڵاتانێکدا که له گهشهسهندن دان دهژیێن و کهسانێک که به نهخۆشینگهلی
تر – وهکو  – HIVتووشیارن پتر له دیتران له بهر مهترسی تووشیاربوون بهم
نهخۆشیهوهن.

ئهگهر سهبارهت ب ه سیل ل ه پهرۆشدام  لهگهڵ کێدا دهبێ قس ه بکهم؟
ئهگهر نیگهرانن که خۆتان یان کهسێک که دهیناسن نیشانهکانی نهخۆشی سیلتان
ههبێت ،دهبێ لهگهڵ پزیشکهکهتانداسهبارهت بهوه قسه بکهن.

رهنگه کهسێک سهرلهنوێ تووشیاری سیل بێت؟
وهڵامی ئهم پرسیاره ساکاره - :رهنگه ،کهوایه ئهگهر له گوماندان ،تکایه له گهڵ
پزیشکی گشتی ( )GPخۆتاندا راوێژکار بکهن.

نهخۆشی سیل چهنده باوه؟
سیل لهو وڵاتانهیدا که ل ه گهشهسهندن دان و خهڵکهکانیان دهستیان به سارێژی
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کاریگهر ناگات یان توانایی پێدانی خهرجی سارێژکردنیان (دهرمان) نیه
زۆر باوه .ههندێ کهس ئهوه به خراپ دهزانن و تهنانهت له بهدواکهوتنی بۆ
سارێژکردن خۆ دهپارێزن .ههر بهم هۆیه سیل ههر ساڵه له نزیکهی 2
میلیۆن کهس گیانیان دهسێنێتهوه – له حاڵێکدا که ئهم نهخۆشیه دهکرێ سارێژ
بکرێت.
له د ه ساڵی رابردوودا زۆربوونی تووشیاری به سیلهوه له بهریتانیادا  20%و له
لهندهندا  50%بووه .ئهم ئاماره هێشتاکو له زێدهبوون دایه.
داخۆ بۆ وهرگرتنی یارمهتی و پاڵپشتی دهتوانم ب ه دیکهی نهخۆشهکان/
گرووپهکانهوه پێوهندی بکهم؟

داخۆ بۆ وهرگرتنی یارمهتی و پاڵپشتی دهتوانم به دیکهی
نهخۆشهکان/گرووپهکانهوه پێوهندی بکهم؟

لهبۆ بهخشینی یارمهتی ماڵی و دڵخوازانه بۆ یارمهتیدانی  TB Alertتکای ه به
 01273 234 784و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.
یان بچنه سهر ماڵپهڕی ئێم ه به ناونیشانی .www.tbalert.org
 TB Alertدامهزراوهیهکی خێرخوازی بێ وێنهیه ک ه ئاستی ئاگاداری له
سهر سیل له بهریتانیا و جیهاندا بهرز دهکاتهو ه و ب ه پێشکهش کردنی زانیاری
پێویست به نهخۆشهکان له کردهوهی  NHSپاڵپشتی دهکات .ئێمه ل ه پرۆژهگهلی
سارێژکردن لهو وڵاتانهیدا که خهریکی گهشه سهندنن پستگیری دهکهین تاکو
دڵنیا بین که نهخۆشگهلێکی زۆرتر 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.

ئهگهر حهزتان لێیهتی که لهگهڵ دیکهی نهخۆشهکاندا قسه بکهن تکایه به
 TB Alertوه پێوهندی بکهن .زانیاریهکانی پێوهندی له پشتی ئهم بڵاڤۆکهدا
هێنراوه.

بهمهبهستی یارمهتی  کارێکم لهدهست دێت؟
دهتوانن لهگهڵ  TB Alertدا ببن ه ههڤاڵ ،دامهزراوهیهکی خێرخواز که
ئامانجهکهی زێدهتر کردنی ئاگاداری لهسهر نهخۆشی سیل و مسۆگهرکردنی ماڵی
پرۆژهگهلی پێوهندیدار ل ه بهریتانیا و ئهو وڵاتان ه دای ه ک ه ل ه گهشهسهندن دان.

بۆچی پێویستمان به یارمهتی و پاڵپشتیه؟
 TB Alertله تێکۆشاندایه که به هاریکاری پسپۆڕانی پزیشکی ،حکوومهت،
دیکهی دامهزراوه ناحکوومهتیهکان و تاکهکانی کۆمهڵگا ئاستی ئاگاداری لهسهر
نهخۆشی سیل له بهریتانیادا زێدهتر بکات .ههروهها  TB Alertخهباتێکی
دهست پێکردووه تاکو سهرپشکییهکی بهرزتر به سیل بدرێت ،که کهسانی زۆرتر
له سهرانسهری جیهاندا دهستیان ب ه سارێژکردنی (دهرمان) شیاو و چاک بگات.
 TB Alertله پرۆژهگهلی پێوهندیدار لهو وڵاتانهیدا که له گهشهسهندندان
پشتگیری دهکات تاکو ههموو نهخۆشهکان سارێژی شیاویان ههبێت.
 TB Alertتهنیا دامهزراوهیهکی خێرخوازه که به تایبهتی بهمهبهستی خهبات
لهگهڵ سیل له بهریتانیا و سهرانسهری جیهاندا چاالکی دهنوێنێت.
دهتوانن یارمهتی بدهن!

سهرۆکی به شانازی هڵبژێردراوSir John Crofton MA MD :
)FRCP (Ed and Lon
Archbishop
پاڵپشتDesmond Tutu :
Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed
)and Lon
سهرۆکMr. Paul Sommerfeld :
Patron: Archbishop Desmond Tutu
سکرتێرProf. Peter Davies :

Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

زانیاریگهلێ که لهم بڵاڤۆکهدا سهبارهت ب ه 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 ک ه زانیاریهکانی ئهم بڵاڤۆکه به مهبهستی به ساکاریی بڕیاردان
لهسهر روونکردنهو ه یان ساڕێژکردنی سیله .دهبێ پرسیار و دڵهڕاوکیهکانی خۆتان سهبارهت ب ه دهرمان و
سارێژکردنتان له گهڵ پسپۆڕێکی سڵامهتی بهێننه گۆڕێ.
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لهبۆ وهرگرتنی زانیاری پتر یان وهرگرتنی وێنهگهلێک لهم بڵاڤۆکه تکای ه ب ه
 01273 234 770و ه (تهنیا له کاتی کاری دایهرهکاندا) پهیوهندی بکهن.

طراحيworksong, london 020 8352 8300 :

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

سیل
وهڵامی پرسیارهکانتان
یاو!! یاو!! یاو!! عارهقهی زۆر له شهودا یاو!!
یاو!! کهمبوونهوهی کێش بێ هیچ هۆیهک

یاو!! عارهقهی زۆر ل ه 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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هیچ کهس هێمنایهتی نابێت مهگهر ئهو هی که ههموومان له هێمنایهتیدا بین!
دهمهوێ له یهکێ لهو رێگایانهی خوارهوه ببمه ههڤاڵێ
( TB Alertتکای ه له باکسی شیاودا ✔ لێدهن)

§ ماندوویهتی (هێزی کهم یان ماندوویهتی لهڕادهبهدهر)
§ گرێگهلی ماسیاو (پهنهمیاو)
§ لهدهستدانی ئیشتیها
§ههڵاوردنهوهی خوێن (ئهم حاڵهته زۆر کهم روودهدات بهڵام پێویستی به
راوێژکاریی پزیشکی فریاکهوتنی ههیه)
سیل دهتوانێ ل ه بهشگهلی دیکهی لهشدا ئێش و ماسیاوی یا پهنهمیاوی پێکبهێنێت.
سیل ل ه منداڵان و زۆر کهم ل ه گهورهساڵاندا دهتوانێ ببێت ه هۆی منێنژیت.

 .Aله رێگای بهخشینی یارمهتی ماڵیهوه
□	چێکێکی پاشکۆکراو له بڕی £ ............................................

□

بهڕوار:

ههمووی ئهم نیشانان ه رهنگ ه ل ه 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 قس ه بکهن.

چۆن کهسێک تووشیاری سیل دهبێت؟
کاتێ کهسی تووشیار به سیلی سی دهقۆزێ ،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.
زۆر کهم رووبدات که کهسێک له شوێنگهلێک وهکو ئۆتوبووس (پاس) یان
شهمهندهفهر تووشیاری نهخۆشی سیل بێت ،لهبهر ئهوهی که بۆ ئهوهی که
کهسێک بکهوێته بهر مهترسی تووشیاربوون پێویسته که ئهو النیکهم چهندین
کاتژمێر له گهڵ کهسێک که نهخۆشی بڵاوبوونهوهیی ههیه له پێوهندیدا بێت .سیل
له رێگای تف کردنهوه یان ئامرازی هاوبهشهوه راناگواسترێتهوه.

سیل چۆن دهتوانێ لهسهر من کاریگهر بێت؟
کهسانی نهخۆش به سیلهوه رهنگه ههندێ لهو گرفتانهی خوارهوهیان ههبێت:
§قۆزهگهلێک که پتر له سێ حهوته درێژه بخایهنێت ،دهوا ئاساییهکان ئهوانه
چارهسهر نهکهن و بهردهوام توندتر ببن
§ یاو (لهسهرهوهبوونی گهرمی لهش)
§عارهق ه ل ه شهودا بهجۆرێ ک ه دهبێ دۆشهکهو پێخهفهکان بگۆڕدرێن.
§ کهم بوونهوهی کێش به بێ هۆ
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*ئهگهر لهم باکسهدا تیک (نیشانه) لێدهن TB Alert ،دهتوانێت له بهرانبهر بهخشینی ههر پۆندێکی خهڵاتیدا ،داوای وهرگرتنی
 28.2p ( 28/2پێنس) له  Inland Revenueبکات ،و ه ئهگهر رێژهی له سهدی ماڵیاتێک که دهیدهن زۆرتره ،دهتوانن داوای

وهرگرتنی جیاوازی نێوان رێژهی له سهدی ماڵیاتی کهم و زۆر پێشکهش بکهن .تکایه ئهگهر ئیتر ماڵیات لهسهر داهات یان ماڵیات
لهسهر قازانجی سهرمایه (دارایی) هاوکێش لهگهڵ نرخی بنهڕهتی ماڵیات لهسهر داهات نادهن ئێمه لهوه ئاگادار بکهنهوه.

سیل چۆن روون دهکرێتهوه؟

□

له ئێو ه داوا دهکرێ که تاقیکردنهوهیهکی لیک (ئاوی زار) جێبهجێ بکهن ک ه
ئهگهر باکتێریای سیل له لهشتاندا ههبێت ،ئهم باکتێریا له ژێر مایکرۆسکۆپدا
دهبینرێت یان له تاقیگهدا له شوێنێکی تایبهتدا دهچێندرێ .ههندێ جار رهنگه
له ئێو ه داوا بکهن که تاقیکردنهوهی (تێستی) پێست ،تاقیکردنهوهی خوێن یان
وێنهههڵگرتنی تیشکی  Xله سینگتان جێبهجێ بکهن.

□ بهمهبهستم له وهسیهتنامهکهمدا بۆ  TB Alertبهشی ماڵی لهبهرچاو
بگرم.

داخۆ ئهگهر تووشیاری سیل بم دهبێ له نهخۆشخانهدا بخهفم؟
نا ،ئهگهرچی رهنگه بۆ ماوهیهکهی کهم بۆ پشتراست کردنهوهی ئهو روون
کردنهوهی که کراوه وهربگیردرێن.

سارێژی سیل چییه؟
پزیشک یان پهرستاری سیلی ئێو ه چوار دهوای جیاواز 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  2مانگ یان کاتێ که باکتێریاکه له بهرانبهری ئهو دهوایانهی که بهکاریان
دهبهن تاقی کرایهوه ،دهواکانی سارێژکردن بۆ دوو دهوا کهم دهبنهوه :ریفامپیسین
و ئیزۆنیازید (که رهنگه به شێوهی تێکهڵاوێک به ناو ریفینا ()Rifinah
پێشکهش بکرێن).

داخۆ ئهم حبانه سهدهمهی ناراستهوخۆیان ههیه؟
ریفامپیسین ،دبێته هۆی رهنگی نارێنجی نزیکهو سووری مێزو دیکهی
ئهوئاوهکیانهی له لهش دێنه دهرێ وهکو فرمێسک.
ههروهها لهگهڵ دیکهی دهواکاندا دژکردهوه پیشان دهدات ،وه به تایبهتی،
کارامهیی دهواگهلی هۆرمۆنی دژه سکوزاوسکپڕی (خۆراکی ،ئیمپلێنت و هتد)
کهم دهکاتهوه .کهوایه زۆر گرینگایهتی ههیه کاتێ که پزیشکهکهتان دهواکانی
سیل دهنوینێت ئهو لهسهر ئهو دهوایانهی که ئێستاکه بهکاری دههێنن ئاگادار
بکهنهوه.

ئهم حبان ه ل ه بابهتگهلی زۆر کهمدا رهنگ ه ههندێ ببن ه هۆی ئهو گرفتانهی خوارهوه:
§ زیپک ه
§ دڵههڵشێویان
§ ههست به تهزین و مورۆژانه
§زهردهیی یان یهرهقان (زهردبوونی پێست و چاوهیل) ،ئهگهر تووشیاری وهها
حاڵهتێ بوون ،تکایه بهکارهێنانی ههرجۆره دهوایهک رابگرن و دهست بهجێ
بابهتهکه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ.
Iئهگهر وهها گرفتگهلێک سهریان ههڵدا ،پزیشک یان سستهری(پهرستار) سیلی
خۆتان لهو بابهت ه ئاگادار بکهنهوه.

بۆ ئهو کهسانهی که له پێوهندی نزیکدا بوون چ روودهدات؟
سستهری پسپۆڕی سیل له ئێو ه داوا دهکات تاکو ریزێک لهو کهسانهی که
کاتێکی زۆر پێکهوه بوون پێشکهشی بکهی .لهم کهسان ه داوا دهکرێت تاکو
ل ه کلینیکێکی سینگدا ئاماده بن تاکو چاویان لێکرێت .رهنگ ه تاقیکردنهوهی
خوێن ،تاقیکردنهوهی پێست ،وه/یان وێنهههڵگرتنی تیشکی  xل ه سینگ
جێبهجێ بکرێت.

ئهگهری بهرگیری له تووشیاربوون به سیلهوه ههیه؟
کوتانێک (ڤاکسین) ههیه که ب.س.ژ ناویهتی .ئهگهرچی ئهم کوتانه له ههموو
بابهتهکاندا کارساز نیه ،له جۆرهکانی توندتر و مهترسیدارتری سیلدا ،وهکو
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له تهمهنی کهمتردا زۆرترین کارامهیی ههیه.
ب.س.ژ بهکارهێنهرترین کوتانێکه که لهسهر گۆی زهویدا بهکار دههێنرێت بهڵام
 9میلیۆن کهس له ساڵدا (که زۆربهیان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وهرگرتووه)
تووشیاری نهخۆشی سیل دهبن .کوتان یان ڤاکسینگهلێکی نوێ خهریکی چێ
بوونن .ئهوڕۆکه له بهریتانیادا ،ب.س.ژ بۆ ئهو منداڵه کورپه و ساوایانهی که
لهبهر مهترسی زۆرتردان و ههندێ نێوان ساڵان که ریسکی تووشیاربونیان به
سیلهوه به پێی ههلومهرجیان لهسهرهوهیه پیشکهشی دهکرێ .لهبۆ وهرگرتنی
زانیاری پتر ،به  0845 456 0995وه پهیوهندی بکهن تاکو بتوانن سفارشتی
وهرگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه پێشکهش بکهن.

پێم خۆشه ب ه رێکوپێکی یارمهتی ماڵی ببهخشم – تکایه فۆڕمی حهواڵهی
پارهپێدانی ههمیشهیی بۆم بنێرن.

 .Bله رێگای بهدڵخوازی ئهندام بوونهوه
ب ه شێوهی تایبهتی لهو بوارانهی خوارهوهدا حهزم لێیهتی چاالکی بنوێنم:
□ کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامهوانی/مێدیا
□ راکێشانی پشتیوانی ماڵی له ناوچهی خۆجێییم دا
□ رووداوه وهرزشیهکان و کێبهرکێی ه خاوهن کێشهکان
□ بهشداری ل ه وتووێژگهلی مێدیاکاندا(بهتهنێ نهخۆشانی ئێستاکه/
نهخۆشانی پێشتر)
□ یارمهتی له کاروباری فهرمانگهییدا
تکایه به پیتی گهورهی ئینگلیزی بنووسرێت.
بهڕوار .............................:بابهتی  Mr/Mrs/Miss/Msیان هتد............................ :
(تکایه ل ه دهور ههڵبژاردهی شیاودا هێڵێ لێدهن)

ناوی خێزانی.................................................................................................. :
ناو............................................................................................................... :
ناونیشان........................................................................................................ :
.....................................................................................................................
 ...........................................................................کۆدی پۆسته....................... :
تهلهفۆن......................................................................................................... :
فهکس........................................................................................................... :
ئیمهیل........................................................................................................... :
□ TB Alertزانیاریهکانتان له دهیتابهیس (بنکهی زانیاریهکان) دا دهپارێزێت و زانیاری بهڕۆژ بۆتان دهنێرێ.
لهگهڵ الفاوێک له ئیمهیلهکانی ئێمهدا بهرهوڕوو نابنهوه! ئهگهر پێتان خۆش ه که بهتهواوی پهیوهندیتان پێوه
نهکهین ،تکایه لێرهدا تیک (نیشانه) لێدهن
□ئهگهر پێتان خۆش نیه که  TB Alertناوتان ب ه کهسان یان رێکخراوهکانی تر بدات ،لێرهدا تیک لێدهن.

“تكايه پاش پڕكردنهوه ئهوه جيا بکهنوه و بۆ TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1Yبنیرنوه”.

سیل چییه؟
سیل یان  Tuberculosisکه  TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی باکتێریایی ه
که زۆرتر له سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ له سهر دیکهی ئهندامانی لهشیش
کاریگهری ههبێت .دهکرێ بگوترێ که ههموو کاتێ ئهگهری سارێژکردنی سیل
به کهڵک وهرگرتن له دهوا که با ئاسایی  6مانگ دهخایهنێت ههیه .تهنیا نهخۆشی
سیلی سییهکان یان قوڕگ رهنگه بڵاوبوونهوهیی بن و له ماوهی دوو حهوته له
بهکارهێنانی دهواکان ،بڵاوبوونهوهیی (گرتنهبهریی) نهخۆشیهکه لهنێو دهچێت.

(له بۆ )TB Alert

تکایه ئهم یارمهتیه ماڵییه و دیکهی یارمهتیهکانی ماڵی تر وهکو یارمهتی
ماڵی  Gift Aidلهبهرچاو بگرن .من ماڵیاتدهرێکی بهریتانیاییم*.
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هیچ کهس هێمنایهتی نابێت مهگهر ئهو هی که ههموومان له هێمنایهتیدا بین!
دهمهوێ له یهکێ لهو رێگایانهی خوارهوه ببمه ههڤاڵێ
( TB Alertتکای ه له باکسی شیاودا ✔ لێدهن)

§ ماندوویهتی (هێزی کهم یان ماندوویهتی لهڕادهبهدهر)
§ گرێگهلی ماسیاو (پهنهمیاو)
§ لهدهستدانی ئیشتیها
§ههڵاوردنهوهی خوێن (ئهم حاڵهته زۆر کهم روودهدات بهڵام پێویستی به
راوێژکاریی پزیشکی فریاکهوتنی ههیه)
سیل دهتوانێ ل ه بهشگهلی دیکهی لهشدا ئێش و ماسیاوی یا پهنهمیاوی پێکبهێنێت.
سیل ل ه منداڵان و زۆر کهم ل ه گهورهساڵاندا دهتوانێ ببێت ه هۆی منێنژیت.

 .Aله رێگای بهخشینی یارمهتی ماڵیهوه
□	چێکێکی پاشکۆکراو له بڕی £ ............................................

□

بهڕوار:

ههمووی ئهم نیشانان ه رهنگ ه ل ه 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 قس ه بکهن.

چۆن کهسێک تووشیاری سیل دهبێت؟
کاتێ کهسی تووشیار به سیلی سی دهقۆزێ ،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.
زۆر کهم رووبدات که کهسێک له شوێنگهلێک وهکو ئۆتوبووس (پاس) یان
شهمهندهفهر تووشیاری نهخۆشی سیل بێت ،لهبهر ئهوهی که بۆ ئهوهی که
کهسێک بکهوێته بهر مهترسی تووشیاربوون پێویسته که ئهو النیکهم چهندین
کاتژمێر له گهڵ کهسێک که نهخۆشی بڵاوبوونهوهیی ههیه له پێوهندیدا بێت .سیل
له رێگای تف کردنهوه یان ئامرازی هاوبهشهوه راناگواسترێتهوه.

سیل چۆن دهتوانێ لهسهر من کاریگهر بێت؟
کهسانی نهخۆش به سیلهوه رهنگه ههندێ لهو گرفتانهی خوارهوهیان ههبێت:
§قۆزهگهلێک که پتر له سێ حهوته درێژه بخایهنێت ،دهوا ئاساییهکان ئهوانه
چارهسهر نهکهن و بهردهوام توندتر ببن
§ یاو (لهسهرهوهبوونی گهرمی لهش)
§عارهق ه ل ه شهودا بهجۆرێ ک ه دهبێ دۆشهکهو پێخهفهکان بگۆڕدرێن.
§ کهم بوونهوهی کێش به بێ هۆ
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..............................................................................................

*ئهگهر لهم باکسهدا تیک (نیشانه) لێدهن TB Alert ،دهتوانێت له بهرانبهر بهخشینی ههر پۆندێکی خهڵاتیدا ،داوای وهرگرتنی
 28.2p ( 28/2پێنس) له  Inland Revenueبکات ،و ه ئهگهر رێژهی له سهدی ماڵیاتێک که دهیدهن زۆرتره ،دهتوانن داوای

وهرگرتنی جیاوازی نێوان رێژهی له سهدی ماڵیاتی کهم و زۆر پێشکهش بکهن .تکایه ئهگهر ئیتر ماڵیات لهسهر داهات یان ماڵیات
لهسهر قازانجی سهرمایه (دارایی) هاوکێش لهگهڵ نرخی بنهڕهتی ماڵیات لهسهر داهات نادهن ئێمه لهوه ئاگادار بکهنهوه.

سیل چۆن روون دهکرێتهوه؟

□

له ئێو ه داوا دهکرێ که تاقیکردنهوهیهکی لیک (ئاوی زار) جێبهجێ بکهن ک ه
ئهگهر باکتێریای سیل له لهشتاندا ههبێت ،ئهم باکتێریا له ژێر مایکرۆسکۆپدا
دهبینرێت یان له تاقیگهدا له شوێنێکی تایبهتدا دهچێندرێ .ههندێ جار رهنگه
له ئێو ه داوا بکهن که تاقیکردنهوهی (تێستی) پێست ،تاقیکردنهوهی خوێن یان
وێنهههڵگرتنی تیشکی  Xله سینگتان جێبهجێ بکهن.

□ بهمهبهستم له وهسیهتنامهکهمدا بۆ  TB Alertبهشی ماڵی لهبهرچاو
بگرم.

داخۆ ئهگهر تووشیاری سیل بم دهبێ له نهخۆشخانهدا بخهفم؟
نا ،ئهگهرچی رهنگه بۆ ماوهیهکهی کهم بۆ پشتراست کردنهوهی ئهو روون
کردنهوهی که کراوه وهربگیردرێن.

سارێژی سیل چییه؟
پزیشک یان پهرستاری سیلی ئێو ه چوار دهوای جیاواز 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  2مانگ یان کاتێ که باکتێریاکه له بهرانبهری ئهو دهوایانهی که بهکاریان
دهبهن تاقی کرایهوه ،دهواکانی سارێژکردن بۆ دوو دهوا کهم دهبنهوه :ریفامپیسین
و ئیزۆنیازید (که رهنگه به شێوهی تێکهڵاوێک به ناو ریفینا ()Rifinah
پێشکهش بکرێن).

داخۆ ئهم حبانه سهدهمهی ناراستهوخۆیان ههیه؟
ریفامپیسین ،دبێته هۆی رهنگی نارێنجی نزیکهو سووری مێزو دیکهی
ئهوئاوهکیانهی له لهش دێنه دهرێ وهکو فرمێسک.
ههروهها لهگهڵ دیکهی دهواکاندا دژکردهوه پیشان دهدات ،وه به تایبهتی،
کارامهیی دهواگهلی هۆرمۆنی دژه سکوزاوسکپڕی (خۆراکی ،ئیمپلێنت و هتد)
کهم دهکاتهوه .کهوایه زۆر گرینگایهتی ههیه کاتێ که پزیشکهکهتان دهواکانی
سیل دهنوینێت ئهو لهسهر ئهو دهوایانهی که ئێستاکه بهکاری دههێنن ئاگادار
بکهنهوه.

ئهم حبان ه ل ه بابهتگهلی زۆر کهمدا رهنگ ه ههندێ ببن ه هۆی ئهو گرفتانهی خوارهوه:
§ زیپک ه
§ دڵههڵشێویان
§ ههست به تهزین و مورۆژانه
§زهردهیی یان یهرهقان (زهردبوونی پێست و چاوهیل) ،ئهگهر تووشیاری وهها
حاڵهتێ بوون ،تکایه بهکارهێنانی ههرجۆره دهوایهک رابگرن و دهست بهجێ
بابهتهکه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ.
Iئهگهر وهها گرفتگهلێک سهریان ههڵدا ،پزیشک یان سستهری(پهرستار) سیلی
خۆتان لهو بابهت ه ئاگادار بکهنهوه.

بۆ ئهو کهسانهی که له پێوهندی نزیکدا بوون چ روودهدات؟
سستهری پسپۆڕی سیل له ئێو ه داوا دهکات تاکو ریزێک لهو کهسانهی که
کاتێکی زۆر پێکهوه بوون پێشکهشی بکهی .لهم کهسان ه داوا دهکرێت تاکو
ل ه کلینیکێکی سینگدا ئاماده بن تاکو چاویان لێکرێت .رهنگ ه تاقیکردنهوهی
خوێن ،تاقیکردنهوهی پێست ،وه/یان وێنهههڵگرتنی تیشکی  xل ه سینگ
جێبهجێ بکرێت.

ئهگهری بهرگیری له تووشیاربوون به سیلهوه ههیه؟
کوتانێک (ڤاکسین) ههیه که ب.س.ژ ناویهتی .ئهگهرچی ئهم کوتانه له ههموو
بابهتهکاندا کارساز نیه ،له جۆرهکانی توندتر و مهترسیدارتری سیلدا ،وهکو
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له تهمهنی کهمتردا زۆرترین کارامهیی ههیه.
ب.س.ژ بهکارهێنهرترین کوتانێکه که لهسهر گۆی زهویدا بهکار دههێنرێت بهڵام
 9میلیۆن کهس له ساڵدا (که زۆربهیان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وهرگرتووه)
تووشیاری نهخۆشی سیل دهبن .کوتان یان ڤاکسینگهلێکی نوێ خهریکی چێ
بوونن .ئهوڕۆکه له بهریتانیادا ،ب.س.ژ بۆ ئهو منداڵه کورپه و ساوایانهی که
لهبهر مهترسی زۆرتردان و ههندێ نێوان ساڵان که ریسکی تووشیاربونیان به
سیلهوه به پێی ههلومهرجیان لهسهرهوهیه پیشکهشی دهکرێ .لهبۆ وهرگرتنی
زانیاری پتر ،به  0845 456 0995وه پهیوهندی بکهن تاکو بتوانن سفارشتی
وهرگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه پێشکهش بکهن.

پێم خۆشه ب ه رێکوپێکی یارمهتی ماڵی ببهخشم – تکایه فۆڕمی حهواڵهی
پارهپێدانی ههمیشهیی بۆم بنێرن.

 .Bله رێگای بهدڵخوازی ئهندام بوونهوه
ب ه شێوهی تایبهتی لهو بوارانهی خوارهوهدا حهزم لێیهتی چاالکی بنوێنم:
□ کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامهوانی/مێدیا
□ راکێشانی پشتیوانی ماڵی له ناوچهی خۆجێییم دا
□ رووداوه وهرزشیهکان و کێبهرکێی ه خاوهن کێشهکان
□ بهشداری ل ه وتووێژگهلی مێدیاکاندا(بهتهنێ نهخۆشانی ئێستاکه/
نهخۆشانی پێشتر)
□ یارمهتی له کاروباری فهرمانگهییدا
تکایه به پیتی گهورهی ئینگلیزی بنووسرێت.
بهڕوار .............................:بابهتی  Mr/Mrs/Miss/Msیان هتد............................ :
(تکایه ل ه دهور ههڵبژاردهی شیاودا هێڵێ لێدهن)

ناوی خێزانی.................................................................................................. :
ناو............................................................................................................... :
ناونیشان........................................................................................................ :
.....................................................................................................................
 ...........................................................................کۆدی پۆسته....................... :
تهلهفۆن......................................................................................................... :
فهکس........................................................................................................... :
ئیمهیل........................................................................................................... :
□ TB Alertزانیاریهکانتان له دهیتابهیس (بنکهی زانیاریهکان) دا دهپارێزێت و زانیاری بهڕۆژ بۆتان دهنێرێ.
لهگهڵ الفاوێک له ئیمهیلهکانی ئێمهدا بهرهوڕوو نابنهوه! ئهگهر پێتان خۆش ه که بهتهواوی پهیوهندیتان پێوه
نهکهین ،تکایه لێرهدا تیک (نیشانه) لێدهن
□ئهگهر پێتان خۆش نیه که  TB Alertناوتان ب ه کهسان یان رێکخراوهکانی تر بدات ،لێرهدا تیک لێدهن.

“تكايه پاش پڕكردنهوه ئهوه جيا بکهنوه و بۆ TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1Yبنیرنوه”.

سیل چییه؟
سیل یان  Tuberculosisکه  TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی باکتێریایی ه
که زۆرتر له سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ له سهر دیکهی ئهندامانی لهشیش
کاریگهری ههبێت .دهکرێ بگوترێ که ههموو کاتێ ئهگهری سارێژکردنی سیل
به کهڵک وهرگرتن له دهوا که با ئاسایی  6مانگ دهخایهنێت ههیه .تهنیا نهخۆشی
سیلی سییهکان یان قوڕگ رهنگه بڵاوبوونهوهیی بن و له ماوهی دوو حهوته له
بهکارهێنانی دهواکان ،بڵاوبوونهوهیی (گرتنهبهریی) نهخۆشیهکه لهنێو دهچێت.

(له بۆ )TB Alert

تکایه ئهم یارمهتیه ماڵییه و دیکهی یارمهتیهکانی ماڵی تر وهکو یارمهتی
ماڵی  Gift Aidلهبهرچاو بگرن .من ماڵیاتدهرێکی بهریتانیاییم*.
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هیچ کهس هێمنایهتی نابێت مهگهر ئهو هی که ههموومان له هێمنایهتیدا بین!
دهمهوێ له یهکێ لهو رێگایانهی خوارهوه ببمه ههڤاڵێ
( TB Alertتکای ه له باکسی شیاودا ✔ لێدهن)

§ ماندوویهتی (هێزی کهم یان ماندوویهتی لهڕادهبهدهر)
§ گرێگهلی ماسیاو (پهنهمیاو)
§ لهدهستدانی ئیشتیها
§ههڵاوردنهوهی خوێن (ئهم حاڵهته زۆر کهم روودهدات بهڵام پێویستی به
راوێژکاریی پزیشکی فریاکهوتنی ههیه)
سیل دهتوانێ ل ه بهشگهلی دیکهی لهشدا ئێش و ماسیاوی یا پهنهمیاوی پێکبهێنێت.
سیل ل ه منداڵان و زۆر کهم ل ه گهورهساڵاندا دهتوانێ ببێت ه هۆی منێنژیت.

 .Aله رێگای بهخشینی یارمهتی ماڵیهوه
□	چێکێکی پاشکۆکراو له بڕی £ ............................................

□

بهڕوار:

ههمووی ئهم نیشانان ه رهنگ ه ل ه 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 قس ه بکهن.

چۆن کهسێک تووشیاری سیل دهبێت؟
کاتێ کهسی تووشیار به سیلی سی دهقۆزێ ،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.
زۆر کهم رووبدات که کهسێک له شوێنگهلێک وهکو ئۆتوبووس (پاس) یان
شهمهندهفهر تووشیاری نهخۆشی سیل بێت ،لهبهر ئهوهی که بۆ ئهوهی که
کهسێک بکهوێته بهر مهترسی تووشیاربوون پێویسته که ئهو النیکهم چهندین
کاتژمێر له گهڵ کهسێک که نهخۆشی بڵاوبوونهوهیی ههیه له پێوهندیدا بێت .سیل
له رێگای تف کردنهوه یان ئامرازی هاوبهشهوه راناگواسترێتهوه.

سیل چۆن دهتوانێ لهسهر من کاریگهر بێت؟
کهسانی نهخۆش به سیلهوه رهنگه ههندێ لهو گرفتانهی خوارهوهیان ههبێت:
§قۆزهگهلێک که پتر له سێ حهوته درێژه بخایهنێت ،دهوا ئاساییهکان ئهوانه
چارهسهر نهکهن و بهردهوام توندتر ببن
§ یاو (لهسهرهوهبوونی گهرمی لهش)
§عارهق ه ل ه شهودا بهجۆرێ ک ه دهبێ دۆشهکهو پێخهفهکان بگۆڕدرێن.
§ کهم بوونهوهی کێش به بێ هۆ
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..............................................................................................

*ئهگهر لهم باکسهدا تیک (نیشانه) لێدهن TB Alert ،دهتوانێت له بهرانبهر بهخشینی ههر پۆندێکی خهڵاتیدا ،داوای وهرگرتنی
 28.2p ( 28/2پێنس) له  Inland Revenueبکات ،و ه ئهگهر رێژهی له سهدی ماڵیاتێک که دهیدهن زۆرتره ،دهتوانن داوای

وهرگرتنی جیاوازی نێوان رێژهی له سهدی ماڵیاتی کهم و زۆر پێشکهش بکهن .تکایه ئهگهر ئیتر ماڵیات لهسهر داهات یان ماڵیات
لهسهر قازانجی سهرمایه (دارایی) هاوکێش لهگهڵ نرخی بنهڕهتی ماڵیات لهسهر داهات نادهن ئێمه لهوه ئاگادار بکهنهوه.

سیل چۆن روون دهکرێتهوه؟

□

له ئێو ه داوا دهکرێ که تاقیکردنهوهیهکی لیک (ئاوی زار) جێبهجێ بکهن ک ه
ئهگهر باکتێریای سیل له لهشتاندا ههبێت ،ئهم باکتێریا له ژێر مایکرۆسکۆپدا
دهبینرێت یان له تاقیگهدا له شوێنێکی تایبهتدا دهچێندرێ .ههندێ جار رهنگه
له ئێو ه داوا بکهن که تاقیکردنهوهی (تێستی) پێست ،تاقیکردنهوهی خوێن یان
وێنهههڵگرتنی تیشکی  Xله سینگتان جێبهجێ بکهن.

□ بهمهبهستم له وهسیهتنامهکهمدا بۆ  TB Alertبهشی ماڵی لهبهرچاو
بگرم.

داخۆ ئهگهر تووشیاری سیل بم دهبێ له نهخۆشخانهدا بخهفم؟
نا ،ئهگهرچی رهنگه بۆ ماوهیهکهی کهم بۆ پشتراست کردنهوهی ئهو روون
کردنهوهی که کراوه وهربگیردرێن.

سارێژی سیل چییه؟
پزیشک یان پهرستاری سیلی ئێو ه چوار دهوای جیاواز 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  2مانگ یان کاتێ که باکتێریاکه له بهرانبهری ئهو دهوایانهی که بهکاریان
دهبهن تاقی کرایهوه ،دهواکانی سارێژکردن بۆ دوو دهوا کهم دهبنهوه :ریفامپیسین
و ئیزۆنیازید (که رهنگه به شێوهی تێکهڵاوێک به ناو ریفینا ()Rifinah
پێشکهش بکرێن).

داخۆ ئهم حبانه سهدهمهی ناراستهوخۆیان ههیه؟
ریفامپیسین ،دبێته هۆی رهنگی نارێنجی نزیکهو سووری مێزو دیکهی
ئهوئاوهکیانهی له لهش دێنه دهرێ وهکو فرمێسک.
ههروهها لهگهڵ دیکهی دهواکاندا دژکردهوه پیشان دهدات ،وه به تایبهتی،
کارامهیی دهواگهلی هۆرمۆنی دژه سکوزاوسکپڕی (خۆراکی ،ئیمپلێنت و هتد)
کهم دهکاتهوه .کهوایه زۆر گرینگایهتی ههیه کاتێ که پزیشکهکهتان دهواکانی
سیل دهنوینێت ئهو لهسهر ئهو دهوایانهی که ئێستاکه بهکاری دههێنن ئاگادار
بکهنهوه.

ئهم حبان ه ل ه بابهتگهلی زۆر کهمدا رهنگ ه ههندێ ببن ه هۆی ئهو گرفتانهی خوارهوه:
§ زیپک ه
§ دڵههڵشێویان
§ ههست به تهزین و مورۆژانه
§زهردهیی یان یهرهقان (زهردبوونی پێست و چاوهیل) ،ئهگهر تووشیاری وهها
حاڵهتێ بوون ،تکایه بهکارهێنانی ههرجۆره دهوایهک رابگرن و دهست بهجێ
بابهتهکه لهگهڵ پزیشکهکهتاندا بهێننه گۆرێ.
Iئهگهر وهها گرفتگهلێک سهریان ههڵدا ،پزیشک یان سستهری(پهرستار) سیلی
خۆتان لهو بابهت ه ئاگادار بکهنهوه.

بۆ ئهو کهسانهی که له پێوهندی نزیکدا بوون چ روودهدات؟
سستهری پسپۆڕی سیل له ئێو ه داوا دهکات تاکو ریزێک لهو کهسانهی که
کاتێکی زۆر پێکهوه بوون پێشکهشی بکهی .لهم کهسان ه داوا دهکرێت تاکو
ل ه کلینیکێکی سینگدا ئاماده بن تاکو چاویان لێکرێت .رهنگ ه تاقیکردنهوهی
خوێن ،تاقیکردنهوهی پێست ،وه/یان وێنهههڵگرتنی تیشکی  xل ه سینگ
جێبهجێ بکرێت.

ئهگهری بهرگیری له تووشیاربوون به سیلهوه ههیه؟
کوتانێک (ڤاکسین) ههیه که ب.س.ژ ناویهتی .ئهگهرچی ئهم کوتانه له ههموو
بابهتهکاندا کارساز نیه ،له جۆرهکانی توندتر و مهترسیدارتری سیلدا ،وهکو
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له تهمهنی کهمتردا زۆرترین کارامهیی ههیه.
ب.س.ژ بهکارهێنهرترین کوتانێکه که لهسهر گۆی زهویدا بهکار دههێنرێت بهڵام
 9میلیۆن کهس له ساڵدا (که زۆربهیان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وهرگرتووه)
تووشیاری نهخۆشی سیل دهبن .کوتان یان ڤاکسینگهلێکی نوێ خهریکی چێ
بوونن .ئهوڕۆکه له بهریتانیادا ،ب.س.ژ بۆ ئهو منداڵه کورپه و ساوایانهی که
لهبهر مهترسی زۆرتردان و ههندێ نێوان ساڵان که ریسکی تووشیاربونیان به
سیلهوه به پێی ههلومهرجیان لهسهرهوهیه پیشکهشی دهکرێ .لهبۆ وهرگرتنی
زانیاری پتر ،به  0845 456 0995وه پهیوهندی بکهن تاکو بتوانن سفارشتی
وهرگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه پێشکهش بکهن.

پێم خۆشه ب ه رێکوپێکی یارمهتی ماڵی ببهخشم – تکایه فۆڕمی حهواڵهی
پارهپێدانی ههمیشهیی بۆم بنێرن.

 .Bله رێگای بهدڵخوازی ئهندام بوونهوه
ب ه شێوهی تایبهتی لهو بوارانهی خوارهوهدا حهزم لێیهتی چاالکی بنوێنم:
□ کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامهوانی/مێدیا
□ راکێشانی پشتیوانی ماڵی له ناوچهی خۆجێییم دا
□ رووداوه وهرزشیهکان و کێبهرکێی ه خاوهن کێشهکان
□ بهشداری ل ه وتووێژگهلی مێدیاکاندا(بهتهنێ نهخۆشانی ئێستاکه/
نهخۆشانی پێشتر)
□ یارمهتی له کاروباری فهرمانگهییدا
تکایه به پیتی گهورهی ئینگلیزی بنووسرێت.
بهڕوار .............................:بابهتی  Mr/Mrs/Miss/Msیان هتد............................ :
(تکایه ل ه دهور ههڵبژاردهی شیاودا هێڵێ لێدهن)

ناوی خێزانی.................................................................................................. :
ناو............................................................................................................... :
ناونیشان........................................................................................................ :
.....................................................................................................................
 ...........................................................................کۆدی پۆسته....................... :
تهلهفۆن......................................................................................................... :
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□ TB Alertزانیاریهکانتان له دهیتابهیس (بنکهی زانیاریهکان) دا دهپارێزێت و زانیاری بهڕۆژ بۆتان دهنێرێ.
لهگهڵ الفاوێک له ئیمهیلهکانی ئێمهدا بهرهوڕوو نابنهوه! ئهگهر پێتان خۆش ه که بهتهواوی پهیوهندیتان پێوه
نهکهین ،تکایه لێرهدا تیک (نیشانه) لێدهن
□ئهگهر پێتان خۆش نیه که  TB Alertناوتان ب ه کهسان یان رێکخراوهکانی تر بدات ،لێرهدا تیک لێدهن.

“تكايه پاش پڕكردنهوه ئهوه جيا بکهنوه و بۆ TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1Yبنیرنوه”.

سیل چییه؟
سیل یان  Tuberculosisکه  TBکورتکراوهکهی ه چڵکینهیهکی باکتێریایی ه
که زۆرتر له سییهکاندا پێکدێت بهڵام دهتوانێ له سهر دیکهی ئهندامانی لهشیش
کاریگهری ههبێت .دهکرێ بگوترێ که ههموو کاتێ ئهگهری سارێژکردنی سیل
به کهڵک وهرگرتن له دهوا که با ئاسایی  6مانگ دهخایهنێت ههیه .تهنیا نهخۆشی
سیلی سییهکان یان قوڕگ رهنگه بڵاوبوونهوهیی بن و له ماوهی دوو حهوته له
بهکارهێنانی دهواکان ،بڵاوبوونهوهیی (گرتنهبهریی) نهخۆشیهکه لهنێو دهچێت.

(له بۆ )TB Alert

تکایه ئهم یارمهتیه ماڵییه و دیکهی یارمهتیهکانی ماڵی تر وهکو یارمهتی
ماڵی  Gift Aidلهبهرچاو بگرن .من ماڵیاتدهرێکی بهریتانیاییم*.
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