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ظايسؤضى كؤزؤناى نوىَ (كؤظيد )91-
جؤزيَكى نويَية لة خيَصانى ظايسؤضى كؤزؤنا شؤزخيَساية لة بالَوبونةوة و
ييَسغى توند دةكاتة ضةزكؤئةنداوى يةناضةى وسؤظ.

زِيَطاكانى طواضتهةوةى ظايسؤضةكة:
 طواضتهةوةى زِاضتةوخؤ:
 لةزِيَطةى بةزكةوتهى كؤكة و ثروةى كةضانى توغبوو

 طواضتهةوةى نازِاضتةوخؤ:
 تةوقةكسدى و بةزكةوتهى كةه و ثةه و كةزةضتةى كةضانى
توغبووثاغاى دةضتربدى بؤ :دةم  -ضاو – لوت
دةضتميَدانى ئاذةلَى توغبوو ياى خوازدنى طؤغت و ييَمكةى ئاذةلَانى
توغبوو!
 ئةو كةضانةى خوازدى بة ياوبةغى دةخؤى

نيػانةكانى توغبووى بة ظايسؤضةكة:

باوتسيو نيػانةكاى!

دةضتهيػانكسدنى ظايسؤضةكة:
کێن ئەوانەی پشکنینیان بۆ دەکرێت؟
 کەسێک نیشانەکانی لێ دەرکەوتن.
 ئەندامانی خێزانێک کەسێکیان توش بووبێت
 کەسێک لەشارێکەوە هاتبێت یان گەرابێتەوە کە ڤایرۆسەکەی تێدا باڵوبێت.
 پشکنین لەڕێگەی گەرمی پێوو

 پشکنین لەڕێگەی خوێن RT-PCR

 پشکنین لەڕێگەی تیشکەوە CT-Scan

 پشکنین لەڕێگەی سوابی قوڕگ

کەی نەخۆش دەنێردرێتە ماڵەوە:
.１
.２
.３
.４
.５

ماوەی ( )٣ڕۆژ بەدوایکدا پلەی گەرمی لەشی ئاسایی بێت ( ( 5..3- 5..3C
نیشانەکانی خوارەوەی کۆ ئەندامی هەناسەی کەم بوبێتەوە
ژمارەی خڕۆکە سپیەکانی خوێنی ئاسایی بێت.
دوای پشکنینی تیشکی بۆ سیەکان بەرەو باشی بڕوات
لە ماوەی  ٤٢کاتژمێردا  ٤جارپشکنینی خوێنەکەی نەرێنی بێت.

زِيَطاكانى خؤثساضنت لة ڤایرۆسی كؤزؤنا:
 .1دوزكةوتهةوة لة قةزةبالَغى و بةزيةككةوتهى شؤز(تةوقةو واض وةكة)
 .2شوو شوو دةضتةكانت بػؤ بة ئاو ضابووى ياى طرياوةى كحوه
 .3دةضت وةدة لة دةم و لوت ضاو.
 .4كاتى ثروني و كؤكةدا دةم ولوتت داثؤغجة
 .5فسِيَدانى كميَهظ بؤ ناو ضةلةى خؤلَى ضةزداخساو
 .6بةكازييَهانى واضك لة يةواى داخساودا
 .7خؤ بةدووزطستو كةضيَك نيػانةكانى تيَدابيَت
 .8وانةوة لة واهَ و نةضونةدةزةوة باغرتيو زِ يَطاى خؤثازاضتهة.
 .9دةضت نةداى لةو ئاذةلَانةى ناضساوى بةطويَصةزةوةى ظايسؤضةكة
 .11شؤزباؽ كوالَندنى خوازدنى طؤغت و ييَمكة.
 .11بةكازييَهانى دةضتكيَؼ زِؤلَى طسنط دةبيهىَ بؤ خؤثازاضنت لةظايسؤضةكة.
 .12وةوداى نيَوانت 1وةتس كةورت نةبيَت كاتيَك لةطةهَ كةضيَك دةوةضتى

ضؤى

دةضتةكانت دةغؤى؟

ض كاتيَك شؤز ثيَويطتة دةضتةكانت بػؤى:
-

دواى يةز ثروةيةكى خؤت
ثيٍََؼ خوازدنى يةز غتيَك
ثيَؼ و ثاؽ ئاوادةكسدنى خوازدى
ثيَؼ و ثاؽ دةضت ليَدنى نةخؤؽ و كةه و ثةىل نةخؤؽ.
دواى بةكازييَهانى تواليَت
دواى دةضت ليَدانى ئاذةالَى

ضؤنيةتى دةواوك كسدى:

ثؤغيهى دةواوك ثيَويطتة ضةناطة و دةم و لوتت داثؤغيَت
دةضت نادةى لةديوى ناوةوة و دةزةوةى واضكةكة.

ض كاتيَك واضك بجؤغني ؟
 كاتيَك خؤت نيػانةكانت ىلَ دةزكةوتو
 كةضيَكى خيَصانةكةتاى نيػانةكانى ىلَ دةزكةوتو
 لة يةواى داخساوى وةك ناوئؤتؤوبيَن و ذوزى داخساو

 دةواوكى  N95بةكازبيَهة
كاتيَك لةطةهَ كةضى توغبوو واوةلَة دةكةى.

ئةطةز دةواوك دةضتهةكةوت ضى بكةيو؟

كاتى نةبونى دةواوك:
 -9ضةند ثازضة كميَهطيَك شيادبكة بؤ ناوةوةى دةواوكى ئاضايي
وا دةكات واوةى بةكازييَهانى دةواوكة كة شياتسبيَت و
دزةنطرت لةكازبكةوييَت بةتايبةت دةتجازيَصيَت لة تةزِبووى بة
ثسذةى ثروة و كؤكة.
 .2بةكازييَهانى ضاويمكةى طةوزة و فساواى
بؤ داثؤغيهى تةواوى ضاوةكاى ياى بةكازييَهانى كالَوى
داثؤغ ساو ياوغيَوةى كالَوى واتؤزِضكين.

 .3دزوضتكسدنى دةواوك بة ومجيَض بؤ داثؤغيهى دةم و لوت
ئةم جؤزة دةواوكة دةتوانيَت زِيَطسبيَت لة ضونةذوزةوةى تؤش و
خؤهَ و تةنة بيَطانةكانى تس...يةزوةيا ثيَويطتة زِؤذانة
ومجيَضةكة ثاكبكسيَتةوة.
 .4بةكازييَهانى يةزجؤزة دةواوكيَك باغرتة لة بةكاز نةييَهانى ييض:
زِاضتة ئةجمؤزة دةواوكانة وةك دذةظايسؤع كازانني ,بةالَم باغرتة لةييض
ضونكة يةزنةبيَت بةغيَكى شؤز لة ثسذةكانى ثروة و كؤكة دةطةزِيَهيَتةوة.

ض كاتيَك طسنطة دةضتكيَؼ بكةيو؟
 كاتيَك ضاوديَسى نةخؤؽ دةكةيت
 كاتيَك واوةلَة لةطةهَ ئاذةالَى دةكةيت
 كاتيَك ضةزويَص و زِوكازةكاى ثاك دةكةيتةوة

بهةواكانى خؤزاكى تةندزوضت:
حةوت ثيَكًاتةى ضةزةكى خؤزاك بهةواى ثازاضنت و تةندزوضت وانةوةى وسؤظة
بةخوازدنى ئةم ثيَكًاتانة ضيطتةوى بةزطسى ضاالكانة كازى خؤى دةكات.
خؤزاك تاكة ضةزضاوةى وشةية بؤ وسؤظ ,ثيَويطتة خؤزاك يةوةضةغو بيَت لةثيَهاو
يةبونى حةوت ثيَكًاتة بهةزةتيةكة.

( كازبؤيايدزةيت ,ثسؤتني ,ضةوزى ,ظيتاويهةكاى ,خو يَيةكاى ,فايبةز ,ئاو).

 .1كازبؤييدزةيت:
ضةزضاوةى ضةزةكى وشةية و لةلةغدا دةطؤزيَت بؤ طموكؤش
منونة( :بسنج -ناى -ثةتاتة -كولةكة -ويوةكاى -دوولةثةكانى وةك فاضؤليا)...

.2ثسِؤتني:
ثسِؤتيهةكاى لة لةغدا دةطؤزِيَو بؤ
ئةويهؤئةضيد و دةوزى باالَياى يةية لة
دزوضكسدنى يؤزوؤنةكاى و ئةنصميةكاى و
بةييَصكسدنى ضيطتةوى بةزطسى لةؽ.
منونة( :ييَمكة -غري -طؤغت -وسيػك -غري -ناوكى
ضةزةضات -بسؤكمى -طةمنةغاوى)...

.3ضةوزي:
ضةوزى ضةزضاوةى ضةزةكى وشةية زِؤلَى يةية لة
دزوضتكسدنى بةزطى خانة ,لةلةغدا دةلؤزِيَت بؤ
فاتى ئةضيد و طاليطسؤهَ.
منونة( :كةزة -ثةنري -واضت -زِؤى -واضى -ناوكى
ضةزةضات -طؤغتى ضوزشةيتووى -طويَص -ييَمكة.)...

 .4ظيتاويهةكاى:
ظيتاويهةكاى زِؤلَى شؤزياى يةية لةلةغدا و بؤ
ضاالككسدنى ضيطتةوى بةزطسى و ثازاضنت و
جوانكسدنى ثيَطت و شيهدةضاالكيةكانى
ضيطتةوةكاى ...يتد.
منونة :شؤزبةى ضةشة و ويوةكاى -واضى و
ناوكى ضةزةضات...

 .5خويَيةكاى (ويهرياهَ):
ويهريالةكاى زؤىل طسنط و كازيطةزياى يةية
لةلةغدا وةك (كالطيؤم و وةطهطيؤم و
ئؤطصاالت و ثؤتاضيؤم و فؤضفؤز و...يتد).
منونة :ضةوشة و ويوةكاى ,غري و شةيتووى و
واضى ,تةواتة ,بايهجاى...يتد.

 .6فايبةز:
لةطةهَ شؤزبةى ذةوةخؤزاكةكاندا ثيَويطتة
و دةوزى باالَى يةية لة ئاضانكسدنى
كسدازى يةزع و ثاككسدنةوةى زِخيؤلةكاى.
منونة :ضةوشة و ويوةكانى وةك طيَصةز -
ليىؤى شةزد -ثستةقاهَ -ثسِتةقاهَ...يتد.

.7غمةوةنى و ئـــاو:
زِيَرةى  %71لةغى وسؤظ ئاوة ,لةخويَهدا زِيَرةى
 %91ثالشوا ئاوة ,بؤ يةوووشيهدةضاالكيةكانى
لةؽ شؤزطسنطة و ثيَويطتة زؤذانة شياتس لة دوو
ليرت ئاو خبوزيَتةوة بةتايبةت لةوةزشى طةزوادا.
منونة :ئاو -ضا -غةزبةت -ضةوشةو ويوةكاى...يتد.

ذوازةكانى ييَمَى طةزم

وةشازةتى تةندزوضتى:

زِاثةزِيو:

ضميَىانى:

07508169991

07705694040

07701923595

07714448100

07501613933

07719471030

ديؤك:

ديؤك:

07514025338

07514025338

07514342938

07514342938

طةزوياى:
07480207442

ديؤك:

يةلَةظة:

07514025338

07731915151

07514342938

07501365007

ضةزضاوة:
Web: www.who.int , www.cdc.gov
Books: Fundamentals of Nursing, Medical surgical Nursing

بةييواى تةندزوضتي ةكى باؽ

