دوای كوتان دەبێت پێشبینی
چی بكەیت
ئەم باڵڤۆكە باسی ئەو كاریگەرییە الوەكییە باوانەی كوتانت بۆ دەكات كە لەوانەیە
لە كۆرپە و مناڵی وردی هەتا تەمەنی پێنج ساڵدا دەربكەون.
دوای كوتان ،كۆرپەكەت لەوانەیە بۆ ماوەیەكی
كورت بگری ،بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی بەزوویی
ژیر دەبێتەوە لەڕێگەی لەباوەش گرتن یان شیر
پێدانەوە .زۆربەی كۆرپەكان هیچ كاردانەوەیەكی
تریان نییە.

كاردانەوە لە شوێنی دەرزی لێدانەكەدا

هەندێك كۆرپە كەمێك ئاوسان ،سوربوونەوە یان
گرێیەكی بچووكی ڕەقیان تێدا دروست دەبێت لەو
شوێنەدا كە دەرزییەكەی لێ دراوە لەوانەیە ئازاری
هەبێت كاتێك كە شتێكی بەر دەكەوێت .بە شێوەیەكی
ئاسایی ئەمە تەنها دوو بۆ سێ ڕۆژ دەخایەنێت و
پێویستی بە هیچ چارەسەرێک نییە.

تا

تا لێهاتن پیەل گەرمی سەرو  38ـە .تا لە
مناڵی بچووكدا زۆر باوە ،بە اڵم بەشێوەەیكی گشتی
سووكە .ئەگەر دەموچاوی مناەڵكتە گەرم دیار بوو
كاتێك كە دەستت لێدا و سور هەگڵەڕابوو یان سور
بوبوەوە ،ئەو مناەڵ لەوانەیە تای هەبێت .دەتوانتی
پیەل گەرمی کۆرپەکتە بە گەرمیپێو بپێوتی.

ئەگەر كۆرپەكەت تای هەبوو:
 بەهیچ جۆرێك مەیخەرە ناو بانیۆ
 بەهیچ جۆرێك بە ئیسفنجی تەڕ فێنكی
مەكەرەوە
 بەهیچ جۆرێك پانكەی بۆ دامەنێ

سەالمەتترین ڕێگە بۆ پاراستنی تەندروستی مناڵەكەت

پاش كوتانیMenB

دوای هەموو جۆرە كوتانێك دەكرێت پێشبینی تا
لێهاتن بكرێت ،بەاڵم تا لێهاتن زۆر باوە كاتێك كە
كوتانیMenB بۆ كۆركە دەكرێت لەگەڵ كوتانە
ڕۆتینییەكانی تر لە تەمەنی دوو مانگ و چوار
مانگدا .تا لێهاتن ئەوە نیشان دەدا كە لەشی كۆرپەكە
وەاڵمدانەوەی هەیە بۆ كوتانەكە ،ئەگەرچی نەبوونی
تا ئەوە ناگەیەنێت كە كوتانەكە كاری نەكردووە.
ئاستی كوتان لە مناڵێكەوە بۆ مناڵێكی تر جیاوازە
و نیشاندەری ئەوە نییە كە كوتانەكە چەندە بەباشی
كاری كردووە .ئەگەر پاراسیتامۆڵی بدەیتێ مەترسی
تا ،هەستەوەری و بێتاقەتی دوای كوتان بەشێوەیەكی
گشتی كەم دەكاتەوە ( تەنانەت ئازاریش کەم دەبێتەوە
لە شوێنی دەرزی لێدانەكەدا).
دوای هەر یەك لە كوتانەكانی دوو مانگی و چوار
مانگی دەبێت كۆی گشتی سێ ژەمە دەرمان لە
پاراسیتامۆڵ بدەیت بە كۆرپەكەت ( 2.5میلیلتر
لە پاراسیتامۆڵی كۆرپە ساوا  120میلیگرام 5 /
میلیلتر گیراوە) بۆ بەرگرتن لە هەر تایەكی پێشبینی
كراو و چارەسەركردنی .دەبێت بە زووترین كاتی
گونجاو دوای سەردانی كوتانی دوو مانگە یەكەم
ژەمی پاراسیتامۆڵ بدەیت بە كۆرپەكە .دوای ئەوە
دەبێت دوو بۆ چوار كاتژمێر دواتر دووەم ژەمی
پاراسیتامۆڵی بدەیتێ و سێهەم ژەم چوار بۆ شەش
كاتژمێر دوای ئەوە .دوای كوتانی چوار مانگە
دەبێت پەیڕەوی هەمان ئەو هەنگاوانە بكەیت.
پەرستارەكەت لە دیداری كوتانەكەدا زانیاری
زیاترت دەداتێ دەربارەی پاراسیتامۆڵ و لەوانەیە
باڵڤۆكێكت بدەنێ بۆئەوەی لەگەڵ خۆت بیبەیتەوە كە
ڕێنوێنی نوسراوی تێدایە.

ئەگەر لە ماڵەوە هیچ شروبی پاراسیتامۆڵی كۆرپەی ساوات نییە دەبێت بەبێ دواكەوتن هەندێك
پەیدا بكەیت بۆ سەردانی یەكەمی كوتانەكانت .ئەو شروبە بەشێوەیەكی بەرباڵو بەردەستە لە
دەرمانخانە و سوپەرماركێتەكاندا.
پاش كوتانیMMR

MMR لە سێ جۆر كوتانی جیاواز پێكهاتووە
(سورێژە ،ملە خڕێ و سورێژەی ئەڵمانی) و ئەوانە
هەر یەكەیان بۆی هەیە دوای دەرزی لێدانەكە لە
كاتی جیاوازدا ببێتە هۆی كاردانەوە.
دوای شەش بۆ دە ڕۆژ ،كوتانی سورێژە دەست
دەكات بە كاركردن و لەوانەیە ببێتە هۆی تا
لێهێنان ،هەستەوەرییەكی وەك سورێژە و نەمانی
ئارەزووی خواردن .ئەو كەسانەی كە نیشانەكانی
نەخۆشی هاوپەیوەست بە كوتانیان تێدا دەردەكەوێت
نەخۆشییەكە ناگوێزنەوە بۆ كەسانی دیكە.
دوو بۆ سێ هەفتە دوای دەرزی لێدانەكە ،كوتانی
ملە خڕێ لەوانەیە ببێتە هۆی نیشانەكانی نەخۆشی
هاوشێوەی ملە خڕێ لە هەندێك مناڵدا (تا و
هەڵئاوسانی ئاڵووەكان).
كوتانی سورێژەی ئەڵمانی لەوانەیە ببێتە هۆی
هەستەوەرییەكی كەم و بەرزبوونەوەیەكی
كەمی پلەی گەرمی ،بەزۆری لە دەوروبەری
 12بۆ  14ڕۆژدا دوای دەرزی لێدانەكە ،بەاڵم
هەستەوەرییەكیش لەوانەیە بەشێوەیەكی دەگمەن هەتا
ڕادەی شەش هەفتە لەوەدوا ڕوو بدات.
ئەگەر بۆ هەر شتێك خەمی مناڵەكەتت بوو ،باوەڕ
بە خەبەردانی دڵت بكە .لەگەڵ دوكتۆرەكەت قسە
بكە یان تەلەفون بكە بۆ ئێن ئێچ ئێسNHS بە
ژمارە 111.

ئەوەت لە بیر بێت ،هیچ دەرمانێك مەدە بە
مناڵی خوار تەمەنی  16ساڵ كە ئەسپرینی
تێدا بێت.
ئەگەر لە هەر كاتێكدا مناڵەكەت پلەی گەرمی
گەیشتە  39-40پلەی سەدی یان بەرەوژوورتر یان
بورایەوە یەكسەر تەلەفون بۆ دوكتۆرەكە بكە.
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ئەگەر نۆڕینگەكە داخرا بوو و تۆ نەتتوانی پەیوەندی
بە دوكتۆرەكەتەوە بكەیت ،بەگوێ خەبەردانی
دڵت بكە و بچۆ بۆ نزیكترین نەخۆشخانە كە بەشی
كارەسات و كوتوپڕی هەبێت.
ئەگەر دوای خوێندنەوەی ئەم باڵڤۆكە ،تۆ هێشتا
هەر خەمی كاردانەوەی كۆرپەكەتت بوو بۆ هەر
كوتانێك ،قسە لەگەڵ پەرستاری نۆڕینگە یان
پزیشكی گشتیGP خۆت بكە.

پشكنینی سەالمەتی كوتان

بەر لەوەی كە كوتانێك بەكار بهێنرێت ،دەبێت
لەالیەن دەزگای كارڕێكخەری بەرهەمە پزیشكی و
سەرپەرشتی تەندروستییەكانەوە مۆڵەتی پێ بدرێت كە
هەڵسەنگاندن بۆ سەالمەتی و كارابوونی ئەو كوتانە
ئەنجام دەدەن.
یەكسەر دوای ئەوەی كە ئەو كوتانە هێنرایە ناو
بەرنامەكەوە ،سهالمهتی ئەو كوتانە بەشێوەیەكی
بەردەوام چاودێری دەكرێت بۆئەوەی هەر
كاریگەرییەكی الوەكی نوێ بەخێرایی تێبینی بكرێت
و لێكۆڵینەوەی لەسەر بكرێت.
ئەگەر ئارەزووی زانیاری زیاتر دەكەیت لەسەر
سەالمەتی كوتانەكان سەردانی ئەم ماڵپەڕە بكە:
w
 ww.mhra.gov.uk

زانیاری زیاتر

ئەگەر ئارەزووی زانیاری زیاتر دەكەیت لەسەر
كاریگەرییە الوەكییەكانی كوتانەكان ،نامیلكەی
ڕێنمایەك بۆ كوتان هەتا تەمەنی  13مانگی لە
نۆڕینگەكەی خۆت وەربگرە یان بچۆرە سەر
بەربەشەكانی ئێن ئێچ ئێس (NHS)
www.nhs.uk.

