پاشکﯚ ١
)بهندی ،١ژمارەيی،٢٫٣ .ھهڤۆکی (١
بهلگهيی شيرەتبۆپهنابهران
تايبهتبۆتاقيکردنێبژيشکی له الييگرۆپيساخلهمييی گشتی
ئێئێوە ئێوەکپهنابهرەکھاتنهئێوە ناوئهيالهتی ساخۆنيوئێئێوە بلهز له لهاليان ئێوەزارەتی ساخلهمييی گشتيتاقييێبژيشکی له ئێئێوە دەگرێت.
لێکۆلينی
نهخۆشيانهپێناسدەکهنوتهداويدەکهنوکرياڕێبهرگرييێپێکدينن.
ئهم
بهلێکۆلينهوەييسهرنهخۆشييێگشتگربلهزوبهز،ئهوان
سهرئهمخزمهتانه لهئاستی يهکمداسهربهرژەوەندييێئێوەيهوھهروالهسهربهژەوەندييێئهوانکهسانه که گهل ئێئێوە دەژين.
ئهملێکۆلينهپێکتێتهئێوە له تاقيکردنيفيزيکييی گشتی )بهقاسيگۆنجاوبۆپێناسکردنينهخۆشييهکگشتگر( x‐ray،له سێنه )لهتهمهنێ ١٥
ساليومهزنتر( يانتاقييی پێستبۆنهخۆشيزراڤبۆمناڵهکهيانی که  ١٥رۆژسهررۆژبوونی واندەربازدبێتوژنێدووگيانی،ھهروابۆکهسێ که
تهمهکانی ئهوانزياترە له  ١٣سال،تاقيکردنيخوينێ له بوونی نهخۆشييی ئاوسانی جگهر)(Hepatîtی وبه )زەربوونی چرکين(
وھهروائهولهبوون له ھهمبهرسورێژه،ملهخڕه  ،سورينچکوخوريله .کاتی که نهخۆشييهکگومانباربێت،تاقيکردنيدەستاڤی ستوور له
نهخۆشيزاله چرکی رڕووڤيپێکبێتهوێت.
ئهگهربژيشکێ ئێوەزارەتی ساخلهمييێنيشانهيهکانی نهخۆشييهکانی تڕ پهيدی کردن،گهنگازەتاقييهکانی تڕ له ئێوە بێنهگرتن .
پاش به داويھاتنی تاقييان،تێباوەرنامهيی ساخلهمييێ له ئێوەرەبێدەربرين .
ئهگهرپێويسته که پێشوو له بهرفهرەبوونی نهخۆشييهکگشتگربگرێتيانشاھدييهک له نهخۆشييێبهرچاڤبهوپێدڤی به دەرمانھهتانه،
ئێوەزارەتی ساخلهمييێله رايهدارێ تڕ يانپهيداکهرەک تڕدشيننن .
لهمژارەکانی تڕ دا،ئهنجامهکانی لێکۆلينتهنياکاتهکله ئاژانسهکانی تڕ پێشکێشدەکڕێت که رەزامهنديی ئێوە لسهرھهبێت.
بۆبدەستھێنانيئاگاھييێزياترلسهرپاراستنی ساخلهمييی پهنابهران،
بهردەستنودواتربهرپرسهلسهررێڤهبهرييی ساخلهمييی گشتی ئێوێت.

له

ئۆفيسی

تۆمارکردنيخهلکێبێگانهييناڤهنديئهم

ئاگاھيانه

له ئێئێوە داوا دەکڕێت که فۆرمی بيرخستنێپڕبکهنهئێوە )پڕسهکانی لسهرديرۆکی ساخلهمييێ( که دکهڤێتهبهردەستێ ئێئێوە ودبێت
ئهويپێشکێشيبژيشکێبهرپرسێساخلهمييێ که رێڤهبهرييی ئهملێکۆلينێدکهت،بکهنهوێت.
تکايهبۆھهرمناڵهکهيخۆتانپرسنامهيهکێپڕبکهنهوێت.
تريگۆستراويزايهندەييوھهرواتاقييهکانی
،HIVھهپاتيتهکانيجيونهخۆشييهکانی
/
ئهگهرپێويستيبهرابێژکارەکلسهرAIDS
تاقيگهھييێگۆنجاوگهنگازە له لهاليانرێڤهبهريی ساخلهمييی گشتيی ھهريميی گۆنجاوزياتر له تاقييهکانی دەستپێکيله ئێئێوە دەستێنن.
ئهگهرئێوە مهترسييی تووشيبوونی له ئهمنهخۆشکهری له پێشهرۆژێ تڕ ھهتانهيانپێشترپێشانهيهکانی ھاتنيشرۆڤهکروا لهسهرئێوە
ديارکراون،ئهمتاقييهپر به مفايێت.ئهملێکۆلينه به تهواييخۆبهخشانهيهوتهنياپێرەزامهندييێئێوە پێکدێتهوێت.ئهنجامی تاقييی ئێوە به
تهوايينهھينی دەمێنێتهوێت.

ئاگاھييهکانی سهرنهخۆشيی

ئهنفهکسيۆنی HIV / AIDS
ئايدزناڤێنهخۆشيهکێيه که پهرگالی خۆپاراستنێ به سهدەميئهنفهکسيۆنپێڤيرووسی روخاندنی خۆپاراستنی ئينسانهکان )(HIV
درووخينێت.ڤيرووسی روخاندنی خۆپاراستنی ئينسانهکان) (HIVئهنفهکسييۆندکهتو به تايبهتشانهکانيئهولهھيی لهشيدروخينيت.
چهندھهفتهپاشتووشيبوونی ڤيرووسی HIVنيشانهيهکانی وەکيسهرما بوونی ئێوەتهبودەرديلهشيگهنگازەدەرکهڤێت.ئهنجامهکانی
زياتريێئهشی HIVزۆرترشهخسيدەبێت.بهستراو به زيادبوونی سهدەمهييپهرگالی خۆپاراستن،گهنگازەئهمببێتهسهدەميتووشيبوونی
ئهنفهکسييۆنی جديپێنهخۆشيزا که دەتوانێت بۆپهرگالی پاراستنی ساخلهمييێسهدەمه بگهێنێتهوە،وھهرواببێهھوويينهخۆشييی شێرپهنجهيی
ناديارونهخۆشييی قۆرسيپهرگالی دامارەکانی ناڤهندی .

ئاوسانی جگهرجی
ئهنفهکسيۆنی پێڤيرووسی ھهپاتيتی جی ) (HCVبه گشتينهھينيدمينێت.سهڕەرايی ئهمه کهشهخسھهلگرێڤيرووسی ڤهگر
بێت.ئهگهرنيشانهيهکانی ئهويديار ببنهوە،نيشانهيێبريتينه له،لهدەستچوونی مهيڵيخوارن،مانديبوون،نهخۆشيئهندامی ونهخۆشيمۆڤکی،ئێشی
چاوان.
پێستووەرەمی
زێدەيی
وە،زەردبوونی
له
دڵ،حۆقوتاويسۆک،زياتر
سهرزک،رابوونی
چواريگشبابهتان،ھهلبهتنهخۆشی،پاشتووشيبوونی
له
زۆرکهمنهخۆشهکHCVبخۆيخۆيدەرماندەکهتهوە.سێ
چهندساالن،گهنگازەسهدەمهييقۆرس ھهبێت له سهرجگهر.

سفليس
سفليس )ھهرواسفليسبناڤدەکرێت( نهخۆشييهکھهوبهشيئهنفهکسيۆنێ .سفليس به ھووييذاکتهرييهکانی ميکرۆسکۆپيکسازدەبنهوە .پێڤاژۆيی
نهخۆشييی سفليس له چهندقۆناخه.نيشانهيهکانی پڕ جياوازوئالۆزن.
گهنگازە  ٣ھهفته دوايی ئهنفهکسيۆنخالی تێکهتنی پاتۆژەنێ )وەکيئۆرەگانی سهکسی( ڤهزيکۆلفۆرموپاشێزەخمبێت که بێدەردەوخۆی
چاکدبێت.ئهنفهکسيۆنبێگوماننابێتسهبهبی روخاندن بهڵهمدکڕێتببێتهپێڤاژۆيهککرۆنيک .له تهواييلهشی تڕ گهنگازەسهدەمهورەوشی
ئۆرگانهکانيوەک،دڵ،ئاۆرتی
سهدەمهييبهردەوامی
چهندساالنپاشێئهنفهکسيۆنگهنگازەببێتهھوويی
لهنفبوونێبقهومێ.
مهزن،جگهر،ئێستکوپهرگالی دامارەکان.
ئهگهر له ماوەيی دووگيانی بوونتووشينهخۆشيی سفليسببنهوە،باکتهريدەتواننببنهھوويی سهدەمهيی قۆرس لهسهرکۆرپهيی ئێوە.

