SYDKURDISKA

بەرنامەى کوتان له سوید

کوتان لە دژی  HPVبۆ کیژان

لە بەرواری ١ی کانونی دووەمی ساڵی ٢٠١٠وە پڕۆگرامی گشتیی کوتان بۆ مندااڵن ،جۆرە کوتانێکی تری دەخرێتە سەر .ئەو کوتانە نوێیە پارێزگاریی دژی
ئەو ڤایرۆسە دروست دەکات کە دەبێتە هۆکاری تووش بوون بە نەخۆشی شێرپەنجەی ملی منداڵدان و دەدرێت بە هەموو ئەو کیژانەی کە لە  ١٩٩٩یان
دواتردا لە دایک بوون .کاتێک کە کیژەکان لە پۆلی پێنجەم یان شەشەمی بنەڕەتیی دان ،ئەوا لەالی پەرستاری خوێندگاکەیاندا بەو ڤاکسینە دەکوترێن.

بۆ تۆ کە دایک یان باوکیت

ئەو کوتانە نوێیە بە ڕێژەی سەدا  ٧٠توانای بەرگری کردنی هەیە لە تووش
بوون بە نەخۆشی شێرپەنجەی ملی منداڵدان .ئەوەش بە واتای ئەوە دێت
کە سەرەڕای خۆکوتان ،هێشتاش مەترسی تووش بوون هەیە .لە بەر ئەوە
تەکمیل کردنی ئەو بەرگریە زۆر گرنگە لە ڕێگای ئەنجام دانی پشکنینی
گینێکۆلۆگیی خانەکان بە شێوەیەکی ڕێکوپێک کە لە سەردەمێکی دواتری
ژیاندا پێشکەش دەکرێت .ئەو کچانەی کە لە سەردەمی الوێتییدا دەکوترێن
و لە سەردەمیی گەورەییشدا پشکنینی خانەکان ئەنجام دەدەن ،بەرگریەکی
بەهێزیان لە دژی شێرپەنجەی ملی منداڵدان هەیە.
پێش ئەوەی کە تۆی دایک یان باوک بڕیار لە سەر کوتران یان نەکوترانی
منداڵەکەت بدەیت ،لەوانەیە چەند پرسیارێکت هەبێت .ئایا کوتان بەو
ڤاکسینە چۆن دەتوانێت ڕێگری لە تووش بوون بە شێرپەنجە بکات؟ ئایا
پرۆسەی کوتانەکە چۆن بەڕێوە دەچێت؟ لێرەدا وەاڵمی تەواوی پرسیارە
گرنگەکان دەدۆزیتەوە.

ئایا ڤاکسینێک چۆن دەتوانێت مرۆڤ لە تووش بوون بە
شێرپەنجە بپارێزێت؟

ئەو ڤایرۆسەی کە دەبێتە هۆی تووشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجەی ملی
منداڵدان پێی دەگوترێت ڤایرۆسی هومانا پاپیللۆم ( .)HPVئەو ڤایرۆسە
لە ئەنجامی پەیوەندیی سێکسیەوە دەگوازرێتەوە و زۆربەی زۆری ژنان
لە سەردەمێکی ژیانیاندا تووشی دەبن .تووشبوون بەو ڤایرۆسە هیچ
نیشانەیەکی لێ بە دەر ناکەوێت و بە زۆری لە خۆیەوە لە ناو دەچێت.
بەشێکی کەمی ئەو کەسانەی کە تووشی ڤایرۆسەکە دەبن ،تووشی
هەوکردنێکی درێژخایەنی وا دەبنەوە کە بە درێژایی چەندین ساڵ
درێژەی هەیە .ئەگەر ئەو خانانەی کە گۆڕانیان بە سەردا هاتووە لە
کاتێکی گونجاودا بەدینەکرێن ئەوا مەترسی ئەوەیان لێ دەکرێت کە پەرە
بسەنن و ببن بە شێرپەنجە.
ئەو ڤایرۆسە سەد جۆری هەیە .تێیاندا  ١٤جۆر توانای ئەوەیان هەیە
کە مرۆڤ توشی شێرپەنجە بکەن .ئەو ڤاکسینە دژی ئەو دوو جۆرە
ڤایرۆسانەیە کە دەبنە هۆکاری زۆربەی حاڵەتەکانی نەخۆشیەکە .لە
ڕاستیدا ئەو ڤایرۆسە بەرگری لە دژی سەدا ٧٠ی نەخۆشی شێرپەنجەی ملی
منداڵدان بە شێوەیەکی گشتیی دروست دەکات.
ئەو ڤاکسینە تەنیا دەتوانێت لە کاتێکدا پارێزگاریی دروست بکات ،کە
مرۆڤ هێشتا تووشی ڤایرۆسەکە نەبووبێت .لە بەر ئەوە پێش بۆ یەکەمین
جار ئەنجامدانی کاری سێکسی یاخود بە زووترین کات دوای ئەوە ،کوتران
بەو ڤاکسینە تا بڵێی گرنگە.

ڤاکسین و پشکنینی خانە لە پاراستن لە دژی تووش
بوون بە شێرپەنجەی ملی منداڵداندا ،تەواوکەری یەکترین

ئەمڕۆ شێوازێکی کاریگەریی خۆپاراستن هەیە لە دژی تووشبوون بە
شێرپەنجەی ملی منداڵدان ،ئەویش بریتیە لە پرۆگرامی سویدیی ئەنجامدانی
پشکنین .بە پێی ئەو پرۆگرامە تەواوی ئەو ژنانەی کە تەمەنیان لە نێوان ٢٣
تا  ٦٠ساڵدایە ،هەلی ئەوەیان بۆ دەڕەخسێنرێت کە بە شێوازێکی ڕێکوپێک
خانەکانیان بپشکنرێت .ئەویش بریتیە لە پشکنینێکی سادە کە هیچ ئازاری
لێ ناکەوێتەوە .ئامانج لەوەش ئەوەیە کە ئەو خانانەی بهشی ڤاژینای ملی
منـداڵــدان( )livmodertappenو ملی مـنداڵـــدان( )livmoderhalsenکە
دەکرێت گۆڕانکاریان بە سەردا هاتبێت ،لە پێش ئەوەی کە پەرەبسەنن و
ببن بە شێرپەنجە بەدیبکرێن .ئەو پڕۆگرامە لە سااڵنی شەستەوە بەردەوام
بووە و تا ئێستا بە شێوەیەکی بەرچاو مردنی بە هۆی شێرپەنجەی ملی
منداڵدانەوە کەمکردۆتەوە.
زۆر گرنگە بۆ ئەو کیژانەی کە خۆیان بەو ڤاکسینە کوتاوە کە بە
گەورەییش بەشداری لە پشکنینەکانی خانەکاندا بکەن ،چونکە بەرگریان لە
دژی سەدا  ٣٠شێرپەنجەی ملی منداڵداندا بە شێوەیەکی گشتیی نیە.
ئەو کیژانەی کە خۆشیان بە ڤاکسینەکە دەکوتن و بەشداریش لە
پشکنینەکانی خانەکاندا دەکەن ،بەرگریەکی بەهێزیان لە دژی تووشبوون
بە نەخۆشیی شێرپەنجەی ملی منداڵدان بۆ خۆیان دروست کردووە .وا
چاوەڕوان دەکرێت کە ئەو پێکەوە گونجاندنە هەر ساڵێک ژیانی چەندین
ژنی سوید لە مردن ڕزگار بکات.
ئایا پڕۆسەی کوتانەکە چۆن بەڕێوە دەچێت؟

کوتانەکە لە الیەن پەرستاری خوێندنگاوە ئەنجام دەدرێت .دەرزی ڤاکسینەکە
دەکرێتە ماسولکەی دیوی دەرەوەی بازوو .بۆ ئەوەی کە کوتان بە ڤاکسینەکە
کاریگەریی تەواوی هەبێت ،پێویستە کیژەکە سێ جار ،بە شێوەیەکی گشتیی
لە درێژەی پێنج تا حەوت مانگدا بە ڤاکسینەکە بکوترێت.

ئایا کوتان بەو ڤاکسینە کام ئازارە الوەکیانەی لێ
دەکەوێتەوە؟

زۆربەی ئەوانەی خۆیان دەکوتن تووشی هیچ ئازارێکی الوەکی نابن .لە
نێو ئەو ئازارە الوەکیانەی کە دێنە پێشەوە ،هی وایان تێدایە کە بەرباڵوترە
لەوانی تر .بۆ نمونە شوێنی دەرزیەکە لەوانەیە سووربێتەوە ،لە کاتی
دەست لێداندا بێشێت یاخود تۆزێک هەڵئاوسێت .هەندێک لەوانەی
خۆیان دەکوتن دەشێ هەندێک نیشانەی پەیوەندیدار بە گەدەیان لێ
دەرکەوێت (دڵ تێکهەاڵتن ،ڕشانەوە و سکچوون) ،سەرئێشە ،ئێشی ماسولکە
یان هەست بە ماندوویی کردن.

ئازارە الوەکیە دەگمەنەکان بریتین لە سەرگێژبوون ،هەوکردنی گەروو،
ڕەقبوونێکی کەمی شوێنی دەرزیەکە یاخود ئەوەی کە شوێنی دەرزیەکە
سڕ دەبێت.
هەندێک ڕاستیی دەربارەی شێرپەنجەی ملی منداڵدان

تەمەنی ناوەندیی ئەو ژنە سویدیانەی کە تووشی شێرپەنجە دەبن بریتیە
لە  ٥٤ساڵ .زۆرێکیان پێش ئەوەی ببنە  ٢٠ساڵ تووشی ( )HPVبوون.
هەوکردنی ئەو ڤایرۆسە ماوەی چەندین ساڵ درێژەی کێشاوە و دواتر
ووردە ووردە بۆتە هۆی ڕوودانی گۆڕانکاری لە خانەکاندا .لە گەڵ تێپەڕینی
کاتیشدا گۆڕانکاری دە خانەکان پەرەی سەندووە و بوونەتە شێرپەنجە.
شێرپەنجەی ملی منداڵدان نەخۆشیەکی جێگای مەترسیە .نزیکەی
 ٢٥٠٠٠٠ژن لە تەواوی جیهاندا سااڵنە بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە دەمرن.
لە سویددا هەر ساڵێک  ٤٥٠ژن تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن و نزیکەی
١٥٠یان پێی دەمرن .ڕاژەی حاڵەتە مەترسیدارەکانی شێرپەنجەی ملی
منداڵدان ئەوە نیشان دەدات کە ئەنجام دانی پشکنینەکانی خانە چەند
گرنگن .هەشت کەس لە دە کەس کە تووشی جۆرێکی مەترسیداری
شێرپەنجەی ملی منداڵدان بوون ئەوەیان بیر چووە یاخود بە تەواوی
پشتگوێ خستووە ،کە بە ڕێکوپێکی پشکنینەکانی خانە ئەنجام بدەن.
پرسیاری بەرباڵو

ئایا ئەو کیژانەی کە بە ڤاکسینی دژ بە شێرپەنجەی ملی منداڵ کوتراون
بەرگریەکی تەواویان دژی ئەو نەخۆشیە پەیدا کردووە؟
نەخێر ،کوتان تەنیا پاراستن لە دژی سەدا  ٧٠شێرپەنجەی ملی منداڵ بە
مرۆڤ دەبەخشێت.

ئایا لە کاتێکدا کە ئێستا ڤاکسینی دژ بە شێرپەنجەی ملی منداڵ پەیدا بووە،
هیچی دیکە پێویست بە پشکنینی خانە ناکات؟
بە دڵنیاییەوە نەخێر ،چونکە ئەو کچانەی کە بەو ڤاکسینە کوتراون لە
بەرامبەری سەدا  ٣٠شێرپەنجەی ملی منداڵ هیچ بەرگریەکیان نیە .لە بەر
ئەوە لە ڕادەبەدەر گرنگە کە ئەوانەی کە بە ڤاکسینەکە کوتران ،بەشداریش
بن لە پشکنینی گینەکۆلۆگیی خانەکان کە دەدرێن بە تەواوی ئەو ژنانەی
کە تەمەنیان لە  ٢٣ساڵ زیاترە.

ئایا چ پێویستیەک بە کوتان لە دژی ئەو شێرپەنجەیە هەیە ،لە کاتێکدا کە
شێوازێکی بەدیکردنی ڕوودانی گۆڕانکاری هەیە لە خانەکاندا ،پێش ئەوەی
کە پەرەبسەنن و ببنە شێرپەنجە.
لێکۆڵینەوە ئەوەی دەرخستووە کە پێکەوە گونجاندنی کوتان و پشکنینی
خانەکان بەرگری لە دژی نەخۆشیەکە زیاتر بەهێز دەکات ،ئەوەش دەبێتە
هۆی ئەوەی کە ژیانی چەندی ژن بپارێزرێت.
ئایا لە قۆناغەکانی دواتری ژیاندا پێویست دەکات ڤاکسینەکە نوێ
بکرێتەوە؟
تا ئێستا نە دەزانرێ کە پێویستە و نە دەشزانرێت کە ئەگەر پێویست بێت
کەی پێویستە ئەو کچانەی کە ئێستا بەو ڤاکسینە دەکوترێن کە دەبێت
ڤاکسینەکەیان نوێ بکەنەوە .لە بەر ئەوەی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەاڵیەتیی
بە ووردی و دیقەتەوە سەرنج دەداتە لێکۆڵینەوەی زانستیی بەردەوامیی
بواری توانای پاراستنی ڤاکسینەکە بۆ ئەوەی کە ساغ بێتەوە لە سەر ئەوەی
کە توانای پاراستنەکەی چەند درێژە دەکێشێت.
ئایا بۆچی تەنیاوتەنیا کیژان بە ڤاکسینی ( )HPVدەکترێن؟
چونکە شێرپەنجەی ملی منداڵدان تەنیاوتەنیا تووشی ژنان دەبێت ،لە بەر
ئەوە ئەوەی کە ئهوهی لێووردبوونەوەی لە سەر کراوە تەنیا ئەنجامەکانی
کوتانی کیژان بووە .هێشتاش لێکۆڵینەوە دەربارەی ئەوەی کە ئەو ڤاکسینە
تا چەند دەتوانێت کوڕان لە جۆرەکانی تری شێرپەنجە بپارێزێت.
دەتەوێت زیاتر بزانیت؟

لە پێش هەموو شتێکەوە ڕوو بکەرە دەزگای تەندروستیی خوێندنگا.
ڕێنمایی گرنگ
پێش کوتان  -ئەوە بڵێ کە منداڵەکەت حەساسیەت یاخود کاردانەوەیەکی
نائاسایی بەرامبەر بە کوتانەکانی پێشووتر هەبووە.
دوای کوتان  -پەیوەندی بکە بە دەزگای تەندروستی خوێندنگاوە ئەگەر
هاتوو شتێکی نائاساییت لە ئەو ماوەیە لە منداڵەکەت بەدیکرد.
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