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Belgeya Şîreta Bo Penaberan
Taybet bo Taqîkirinê Bijîşkî ji alîyê Koma Saxlemîya Giştî
Hûn wek penaberek hatine eyaleta Saxony û hûnê bilez ji alîyê wezareta saxlemîya giştî tê
taqîyê bijîşkî ji we bên girtin. BI xwandina ser nexweşîyê giştgir bilez û bez, ev wan pênas diken
û tedawî diken û kiryarrê bergirîyê pêk dînin. Lêkolîna ser ev xizmetan di asta yekim da ser
berjewendîyê te ye û herwisa di ser bejewendîyê wan kesane ku gel te dijîn.
Ev lêkolîne pêk tê ji taqîkirina fîzîkî ya giştî (bi qasî kêrhatî bo pênas kirina nexweşîyek gişgir), sîtavka x‐
ray ji singî (ji temenê 15 salî û mezintir) yan taqîya kevilî bo êşa zirav bo zarrokên ku 15 roj ser rojbûna
wan derbaz dibe û jinê pêgiran, herwisa bo kesê ku temên wan zêdetir ji 13 sala ne taqîkirina xwînê ji
bûna nexweşîya cerg kulîyên (hepatîtên) A û B (zerbûna çirkîn) û herwisa ewleh bûn li hember sorikê,
bineguh, mîrkutik û nokolreş. Dema ku nexweşîyek gumanbar be, taqî kirina destava stûr di pathogenan
tê ji çirka rûviyê pê bê.
Eger bijîşkê Wezareta Saxlemîyê nîşaneyên nexweşîyên dî peyda kirin, gengaze taqîyên dî ji we bêne
girtin.
Paş bi dawî hatina taqîyan, tê bawernameya saxlemîyê ji were bê derbirîn.
Eger pêwîst be ku pêş ji berfereh bûna nexweşîyek gişgir bê girtin yan şahidîyek ji nexweşîyê berçav be û
pêdivî bi derman hebe, wezareta saxlemîyê tê ji rayedarê dî yan peydaker re bişînin.

Di mijarên dî da, encamên lêkolînê tenê demekê tê ji ajansên dî re bêne birê kirim ku rezamendîya we
liser hebe.
Bo bidest anîna agahîyê bêtir liser parastina saxlemîya penaberan, ev di Ofîsa Qeydkirina Xelkê Bîyanî ya
Navendî da berdestin û paşê berpirse liser rêveberîya saxlemîya we ya giştî.

Ji we tê daxwaz kirin ku forma bîrxistinê tejî biken (pirrsên liser dîroka saxlemîyê) ku dikeve ber destê te
û dibê vê pêşkêşî bijîşkê berpirsê saxlemîyê ku rêveberîya ev lêkolînê dike, biken.
Kerema xwe bo her zarrokek xwe pirsnameyekê pirr biken.
Eger pêwîst be rabêjkarek liser HÎV / AIDS, hepatîtên C û nexweşîyên dî yê guhaztî pê têkilîya cinsî û
herwisa taqîyên taqîgehî yê kêrhatî gengaze ji alîyê rêveberîya saxlemîya giştî ya heremî ya kêrhatî li
zêdetir ji taqîyên destpêkî tê ji we bê standin. Eger we metirsîya tûşîbûna ji ev nexweşkera di pêşerojê da
hebe yan berê nîşaneyên hatî şirove kirin ser we xûya bibin, ev taqîye pir bi mifa ye. Ev lêkolîne bi tevahî
xwebexşaneye û tenê pê rezamendîyê we tê pêk bê. Encama Taqîya we tê bi tevahî nehînî bimîne.

Agahîyên ser Nexweşîya
HÎV / Enfeksiyona AIDS

AIDS navê êşekê ye ku pergala xweparastinê bi sedema enfeksiyona pê vîrûsa ruxandina
xweparastina mirovan (HÎV) dirûxîne. vîrûsa ruxandina xweparastina mirovan (HÎV) enfeksîyon
dike û bi taybet hucreyên ewlehîya leşî diruxînît. Çend hefteyan paş tûşî bûna vîrûsa HÎV
nîşaneyên wekî sir lêdanê wekî ta û eşa leşî gengaze derkeve. Encamên zêdetir yê eşa HÎV yê
gelek şexsî ne. Girêdayî bi zêde bûna zîrarra pergala xweparastinê, gengaze ev bibe sedem tûşî
bûna enfeksîyona cidî pê derdzêyana ku dikare bo pergala parastina saxlemîyê bizirarr be, û
herwisa bibe sedema nexweşîya kansêrên nadir û nexweşîya girana pergala damarên navendî.
Hepatitis C
Enfeksiyona pê vîrûsa Hepatîta C (HCV) bi pirranî nehînî dimîne. Tevî vê şexs helgirê vîrûsa vegire. Eger
nîşaneyên vê xûya ken, nîşaneyê vê pêk tên ji, ji dest çûna elaqeya xwarin, mandîbûn, êşa endama û êşa
movika, eşa serzik, êlinc rabûn , verêşan û ta ya sivik, zêdetir ji vê, zerbûna zêde ya kevilî û werema
çavan. Gelek kêm nexweşek HCV bixwe xwe derman dike. Di sê ji çar ji giş babetan, helbet nexweşî, paş
çend salan tûşî bûn, gengaze zirarek giran bigehîşe kezebê.

Agire
Agire (herwisaagire jî rm binav kirin) nexweşîyek hevpara enfeksyonê. Agire bi sedema
bakterîyên mîkroskopîk çê dibin. Pêvajoya nexweşîya agire di çend asatan da ye. Nîşaneyên vê
pir cûda û alozin.
Gengaze 3 hefteyan paş enfeksiyon xala têketina patojenê (wekî oregana seksî) vezîkol form û
paşê birîn be ku bê êşe û xwe bi xwe çê dibe. Enfeksiyon bêguman nabe sebeba ruxandinê lê
diakre bibe pêvajoyek kronîk. Di tevahîya leşî da gengaze zerer û rewşa lenfbûnê biqewimê.
Çend salan paşê enfeksiyon gengaze bibe sedema zirara berdewama organên wekî, dil, aorta
mezin, kezeb, hestî û pergala damaran.
Eger di maweya pêgiranîyê da tûşî nexweşîya agire bibin, bakterî dikarin bibine sebeba zirarra
giran ser zarrokê zikê we da.

