زانیاریی بۆ سەرپەرشتیار لەبارەی کوتان
DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL SORANI AV FAKTABLADET DET SVENSKA VACCINATIONSPROGRAMMET FÖR VISSA BARN.

کوتانە پێشنیازکراوەکان بۆ
هەندێک منداڵی دیاریکراو
هەموو مندااڵن لە سوید مافی کوتان دژی نۆ
نەخۆشی مەترسیداریان هەیە (بڕوانە پەڕەی
زانیاریی ،پرۆگرامی سویدی بۆ کوتانی مندااڵن).
هەروەها هەموو کچان کوتانێکیان دژی ڤایرۆسی
بالۆکە لە مرۆڤدا  HPVپێشکەش ئەکرێت
(بڕوانە پەڕەی زانیاریی ،کوتان دژیHPV
بۆ کچان) .بێجگە لەمە ،هەندێک لە مندااڵنی
دیاریکراو کوتانی بەبێ خەرجیان دژی هەوکردنی
جگەر(جگەرەسۆ) جۆری ب ،دەردەباریکە(سیل)،
ئینفلۆنزا و چڵککردن بە بەکتریای زنجیرەیی
خوێنخواز ئەدرێتی.
جگەرەسۆ ب

کام کارتێکردنی الوەکی دێنەئاراوە؟

زوربەی مندااڵن یان هیچ کارتێکردنی الوەکی یان سووکیان لە
کوتانی جگەرەسۆی ب پێئەکەوێت .ئەگەری بوونی کارتێکردنی
الوەکی ئاساییانە لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا بەسەرئەچێت .ئەم
کارتێکردنه الوەکیانە ڕاپۆرتیان لەسەردراوە:
ئاساییەکان (الیەنی کەم الی  ١لە  ۱۰۰لە کوتراوەکان ئەبینرێت):
سووربوونەوە ،ئاوساویی و ناسکەوەبوو(کوتراوی)لە جێی
کوتانەکە.
دەگمەنەکان (کەمتر لە  ١لە  ۱۰۰کوتراودا) :تا ،خوران،
ژانەسەر ،ڕشانەوە ،سکچوون ،زیپکەی (سووربوونەوەی
پێست) ،کاردانەوەی هەستەوەری.

دەردەباریکە

دەردەباریکە(سیل) چڵککردنێکە که به هۆی میکرۆبێکه و کە
لەڕێگای هەواوە ،لەکاتی کۆکیندا باڵوئەبێتەوە .ئەوە زوربەی
جاران پەالماری سیەکان ئەدات بااڵم ئۆرگانی تریش ئەکرێت
تووش بن .لە زوربەی دۆخەکاندا نەخۆشیەکە لەسەرخۆ گهشه
ئهکات بە کۆکەیەکی درێژخایەنەوە ،کێش دابەزین و تا ،بەاڵم
ئەشکرێت زۆر سااڵن لە جەستەدا خەوتووبێت بۆ ئەوەی دوایی
سەرهەڵبدات .دەردەباریکەی خەوتوو تەشەنەکار نییە.

جگەرەسۆ جۆری ب ڤایرۆسێکە کە جگەر تووشی هەوکردن
ئەکات و لەڕێگای خوێن و شالوی تری ناو لەش باڵوئەبێتەوە.
الی بەشێک لە خەڵک هەرهیچ هەست بە نەخۆشییەکە ناکرێت
بەاڵم کهچی کهسانی دیکه لهوانهیه زۆر نهخۆش بکهون له
ماوهی چهندین مانگ .زۆرینەیان دیسان ساخ ئەبنەوە ،بەاڵم الی
هەندێکان نەخۆشیەکە لە لەشدا ئەمێنێتەوە و ئەکرێت دواتر پاش
ماوەیەکی درێژ ببێتە هۆکاری زیان به جگهر یان شێرپەنجەی
جگەر .مەترسی گەورەترە گەر مرۆڤ بە منداڵی تووشی ببێت.

کوتان بۆ ئەو مندااڵنە پێشنیاز ئەکرێت کە کەسوکاریان لە
واڵتێکهوه هاتوون کە که دەردەباریکە لهوێ ئاساییترە تا سوید.

ئایا چ کهسانێک پێویسته بکوترێن؟

ئایا چ کهسانێک پێویسته بکوترێن؟

کوتانەکە بۆ ئەو مندااڵنە پێشنیاز ئەکرێت کە مەترسییەکی
زیادبوویان بۆ تووشبوون هەیە .ئەوە پێش هەموو شت ئەو
مندااڵنە ئەگرێتەوە کە باوانیان جگەرەسۆی ب یان هەیە یاخود
ئەو مندااڵنەی لە اڵتێکەوە دێن کە جگەرەسۆ تێیدا ئاسایی ترە تا
لە سوید .زۆرینەی ئەنجوومەنی پارێزگاکان ئەوەیان هەڵبژاردە
کردووە کە کوتان دژی جگەرەسۆ ب پێشکەش بە هەموو مندااڵن
بکەن.

ئایا کوتانەکە چ پاراستنێک ئەدات؟

کوتانەکە زۆر کاریگەرە و نیزیکەی هەموو منداڵەکان پاراستنێکی
باش گەشە پێ ئەدەن .پێئەچێت پاراستنەکە بەشی هەموو درێژایی
ژیان بکات.

کەی کوتانەکە ئەدرێت؟

کوتانەکە لەباری ئاساییدا لە سێ دەرفەتدا ئەدرێت ،جا یان لەگەڵ
کوتانەکانی تردا لە ماوەی تەمەنی ساواییدا لە ( ٥ ،٣و ۱۲
مانگان) یان بەپێی خشتەیەکی تاکەکەسی.

کامانەن ئەوانەی واباشە بکوترێن؟

کوتانەکە الی مندااڵن پاراستنێکی باش ئەدات دژی شێوە
سەختەکانی دەردەباریکە .کاریگهری پاراستنی کوتانهکه ساڵ له
دوای ساڵ کهمتر دهبێهوه.

کەی کوتانەکە ئەدرێت؟

دەرمانی کوتانەکە لەباری ئاساییدا وەک ژەمێکی یەک جارە لە
تەمەنی شەش مانگانەوە ئەدرێت ،بەاڵم ئەکرێت زووتریش بدرێت
گەر مەترسی باڵوبوونەوە گەورەبێت.

ئایا پاش کوتانەکە چی دێتەپێش؟

کوتانهکه دهبێته هۆی دروست بوونی چڵککردنێکی بچووک
لهسهر پێست ،و دوو تا چوار هەفتە دوای کوتانەکە ڕەقبوونێکی
بچکۆلە لەجێی کوتانەکە دێتەئاراوە .ڕەقبوونەکە گهوره و سوور
ئهبێت و پاش ماوەیەک ئەبێتە برینێک کە کێمی لێ دێت .ئەبێت
واز لە برینەکە بێنیت و بۆخۆی پاش چەند هەفتەیەک ساڕێژ
ئەبێت .هەتا برینەکە کراوە بێت واباشە مرۆڤ لەمەلەکردنی

ناو حەوز دوورکەوێتەوە .ههندێک منداڵ ههرگیز هیچ برینێک
وهرناگرین بەڵکو تەنها ڕەقبوونێک کە پاش یەک یان چەند
مانگێک بزرئەبێت.

کامانەن ئەو کارتێکردنە الوەکیانەی دێنەئاراوە؟

ئەم کارتێکردنە الوەکیانە ڕاپۆرتیان لەسەر دراوە:

دەگمەنەکان (الی کەمتر لە  ١لە  ۱۰۰۰کهسی کوتراوه بەدی
ئەکرێت) :برینێکی گەورەی نائاسایی کە زۆری پێئەچێت تا ساڕێژ
ئەبێت ،تا ،ژانەسەر ،کاردانەوەی هەستەوەری.

ئینفلۆنزا

ئینفلۆنزا چڵککردنێکە لە ڕێڕەوەکانی هەناسەداندا کە هۆکارەکەی
ڤایرۆسە .ئەوە لەڕێگای هەواوە باڵو ئهبێتهو ه کاتێک کە کەسێکی
نەخۆش ئەکۆکێ یان ئەپژمێ .ئینفلۆنزا هەموو ساڵێک لە تازەوە
دێتەوە و وا باوە کە لەنێوان دوو تا پانزە لەسەدی دانیشتوان
نەخۆش ئهکهون .زوربەی جاران ئینفلۆنزا لە خۆیەوە بەسەرئەچێ
بەاڵم لەوانەیە ببێته هۆی هەوکردنی سیەکان(سیەسۆ).

ئایا چ کهسانێک پێویسته بکوترێن؟

پێشنیاز ئەکرێت کە ئەو مندااڵنەی سەر بە گرووپی دەرمانیی
مەترسیلێکراون خۆیان دژی ئەنفلۆنزای وەرزی کوتان بکەن.
دەرمانی کوتانی ئەنفلۆنزا لە ڤایرۆسێک دروست ئەکرێت کە
لەناو هێلکەی مریشکدا چاندراوە ،کەواتە ئەوەی کە هەستەوەری
بەهێزی دژی هێلکە هەیە ئەبێت یەکەم شت قسە لەگەڵ
دوکتۆرەکەیدا بکات.

ئایا کوتانهکه بۆ ماوهی چهنێک دهپارێزێت؟

لەبەرئەوەی ڤایرۆسی ئەنفلۆنزا هەموو کات لە گۆڕاندایە ئەبێت
مرۆڤ بۆ هەر وەرزێک دەرمانی کوتانی تازە دروست بکات کە
کاریگەربێت دژی ئەو ڤایرۆسەی کە ئێستا لە ئارادایە .پاراستنەکە
لە ماوەی ساڵێکدا کەم ئەکات و مرۆڤ پێویست ئەکات هەموو
ساڵێک خۆی بکوتێت.

کەی کوتانەکە ئەدرێت؟

مندااڵن ئەکرێت لە تەمەنی شەش مانگانەوە کوتانیان بدرێتێ.
دەرمانی کوتانەکە بە یەک یان دوو ژەم ئەدرێت ،ئەوە پەیوەستە بە
تەمەنی منداڵەکەوە .ئەگەر دوو ژەم بدرێت ئەوا ئەبێت چوار هەفتە
لە نێوانی دوو ژەمەکەدا بێت.

کامانەن کارتێکردنە الوەکیەکانی کەدێنە ئاراوە؟

زۆرینەی مندااڵن یان هیچ کارتێکردنی الوەکییان لە کوتانی
ئەنفلۆنزاوە ئەبێت یان کارتێکردنێکی الوەکی سووکیان ئەبێت.
ئەگەری بوونی کارتێکردنی الوەکی ئاساییانە لە چەند ڕۆژێکدا
بەسەرئەچێت .ئەم کارتێکرنە الوەکیانەی الی خوارەوە ڕاپۆرتیان
لەسەر دراوە:
ئاسایی (زیاتر لە  ١لە  ۱۰۰کوتراودا بەدی ئەکرێت):
سووربوونەوە ،ئاوساوی و کوتراوی(ناسکبوونەوە)لەجێی
کوتانەکە ،تا.
دەگمەن( :کەمتر لە  ١لە  ۱۰۰۰کوتراو) کاردانەوەی
هەستەوەری

بەکتریای خڕ لە سیدا(پنێیمۆکۆکی)

بەکتریای خڕ لە سیدا ،بەکتریایەکە کە لەوانەیە ببێتە هۆکاری
چڵککردنی سووکتر وەک هەوکردنی گوێ و بۆشاییەکانی لووت،
بەاڵم ئەوان هەروەها ئەبنە هۆکاری نەخۆشی زۆر مەترسیدار و
جاروبار هەڕەشەکار لە ژیان وەک هەوکردنی سیەکان (سی یە
سۆ) ،بەژاراویبوونی خوێن و هەوکردنی پەردەی مێشک .لێرەدا
مەترسی ئاڵۆزبوونیش هەیە ،بۆ نموونە شێوازی جۆراوجۆری
زیان پێ گهیشتنی مێشک.

ئایا چ کهسانێک پێویسته بکوترێن؟

کوتانی گشتیی بۆ مندااڵنی ساوا دژی بەکتریای خڕی ناو سی لە ١
ژانواری  ۲۰۰۹وە هێنرایە کایەوە .کەواتە هەموو مندااڵنی ساوا
لە ساڵی یەکەمی ژیانیاندا کوتانی بێ خەرجییان پێشکەش ئەکرێت.
مندااڵنی کوتراو و نەکوتراویش کە مەترسی ئەوەیان هەیە
کە بە باکتریای خڕی ناو سی خراپ نەخۆش کەون ئەکرێت
کوتانی تریان پێویست بێت بەبێ ڕەچاوکردنی تەمەنیان .ئەمە
ئەو مندااڵنە ئەگرێتەوە کە خۆپارێزیی لەش تێیاندا دابەزیوە یان
نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە کە مەترسی تووشبوون بە نەخۆشی
مەترسیدار زیاد دهکات.

ئایا کوتانەکە چ پاراستنێک ئەدات؟

کوتانەکە پاراستنێکی باش دژی نەخۆشی بەکتریای خڕ لە سی
یەکاندا ئەدات کە هۆکارەکەی ئەو بەکتریا خڕانەیە کە لەناو
هەریەک لە دەرمانی کوتانەکاندا هەیە.

کەی کوتانەکە ئەدرێت؟

ئەو مندااڵنەی کە سەربە گرووپی مەترسیلێکراون بەپیی
خشتەیەکی تاکەکەسی ئەکوترێن.

کامانەن ئەو کارتێکردنە الوەکیانەی کە لەوانەیە بێنە ئاراوە ؟

هەرە زۆرینەی مندااڵن یان هیچ کارتێکردنی الوەکیان نابێت یان
کارتێکردنی سووک بە دەرمانی پنێیۆموکۆک .ئەگەری بوونی
کارتێکردنی الوەکی بۆ خۆی لەباری ئاساییدا پاش چەند ڕۆژێک
بەسەرئەچێت.
ئەم کارتێکردنە الوەکیانەی الی خوارەوە ڕاپۆرتی لەسەردراوە:
ئاسایی (الی زیاتر لە  ١لە  ١٠ی کوتراوەکان بەدی ئەکرێت):
سووربوونەوە ،ئاوساوی و
دەگمەن :لیرکردن(کەمتر لە  ١لە  ۱۰۰۰کوتراو) کاردانەوەی
هەستەوەریی زیادەیی کتوپڕ ،خوران ،گرژبوونەوەی
ماسوولکەکان بەهۆی تاوە ،لیرهاتن ،ڕەنگ پەڕیویی،
شپڕێویی(سستی) .کوتراوی ناسک) لە) جێی کوتانەکە ،تا،
سکچوون ،ڕشانەوە.

دوای کوتانەکە :گەر منداڵەکە دوای کوتانەکە وا دیاربێت تەندروستی
تێکچووە ،واباشە پەیوەندیی بە تەندروستی خوێندکاران لە خوێندنگا
یان چاودێریی نەخۆشی بکەیت .کارمەندانی چاودێری تەندروستی -و
نەخۆشی ئەبێت ڕاپۆرت لەسەر هەموو کاردانەوەیەک بدەن کە هاوکات
لەگەڵ کوتانهکه دایه جا بەبێ ڕەچاوکردنی ئهوهی که ئهوه به هۆی
کوتانەکەن یان نا.
ووردبین بە لە ئاگالێبوون لە هەموو کوتانەکانی منداڵەکەت لەڕێگەی
کارتی -بنکەی تەندروستی مندااڵن یان – پەڕاوەکە ،یان بەهەر
شێوازێکی تر بێت.
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