ئەنفۆالزای پاندەمیک (پەتای گشتی)
وەاڵمی پرسیارەکانی تۆ

ئەم پەڕە راگەیاندنە وەاڵمی پرسیارەکانت دەداتەوە دەربارەی ئەنفۆالزای پاندەمیک .

ئەنفۆالزای پاندەمیک چییە؟
ئەنفۆالزای پاندەمیک ،باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی ئەنفلۆنزایە ) (fluلەنێو دانیشتواندا بەشێوەیەکی گشتی نابێتە هۆی نەخۆشی لە مرۆڤدا .ئەم ڤایرۆسە جیاوازە لەگەڵ
ڤایرۆسی وەرزی کە بەشێوەیەکی گشتی مرۆڤ تووشی دەبێت ،و لەوانەیە ببێتە هۆی هەوکردن لە زۆر یەک لە مرۆڤکاندا چونکە تاڕادەیەکی زۆر هیچ تاکێک
لەبەرامبەریدا پارێزراو نییە.

چۆن باڵو دەبێتەوە؟
ئەنفۆالزای پاندەمیک زۆر گشتگیرە و لە تاکێک بۆ تاکێکی دیکەوە لەڕیگەی دەردانی هەناسەوە بە سێ شیواز دەگوازرێتەوە:
•

لە ڕیگەی باڵوبوونەوەی دڵۆپی بچووک لە تاکێک بۆ تاکێکی دیکە (بۆ نموونە ،دڵۆپە بچووکەکانی پژمین یان کۆکە)

•

لەڕیگەی لەمسکردنی شتە پیسبووەکان بە تەڕایی هەناسە و پاشان دەست لێدان لە دەم ،چاو یان لووت

•

لە ڕێگەی باڵوبوونەوەی گردیلە لە هەوادا لەناو دانیشتوانی قەرەباڵغدا و لە شوێنی داخراودا.

چۆن دەتوانم خۆم و کەسانی دیکە لە ئاست ئەنفلۆنزا بپارێزم؟
هەندێ هەنگاوی ئاسایی بەاڵم پێویستی تەندروستی تاکەکەسی هەیە کە بە ئەنجامدانیان دەکرێ پێشگیری بکرێت لە باڵوبوونەوەی ئەنفلۆنزا:
•

شتنی دەست یەکێک لە گرنگترین هەنگاوەکانە بۆ بەرگری لە پەرەسەندنی هەوکردن .دەستەکانت بشۆرە بەتایبە پاش پەیەوەندی لەگەڵ کەسانی دووچاربوو
بە ئیلتیهابی هەناسەیی ،بەتایبەت مندااڵن .لە کاتی بەدیهاتنی نەخۆشییەکی پاندمیک(پەتای گشتی) ،ڕادەسپێردرێت کە خۆ لە دەستدانەوە بپارێزیت .پیویستە کە
هەموو ڕابێن کە یەکسەر بەر لە خواردنی ژەمە خۆراکییەکان ،پاش ڕۆیشتن بۆ دەستاو ،و پاش پژمین و کۆخین و فمکردن(سڕینی چڵمی لووت) دەستیان
بشۆرن .یەکسەر پاش بەکارهێنانی دەسەسڕی کاغەزی فڕێیدەنە ناو ستڵی زبڵ.

•

تەندرستی کۆکە/پژمین گرنگە .کاتی پژمین یان کۆکە ،دەموچاوت لە کەسانی دیکە بسووڕێنەوە و بە دەسەسڕ ،دەم و لووتت داپۆشە ،دەسەسڕە کاغەزییەکان
فرێ بدەو پاشان دەستەکانت بشۆرەوە.

•

پەیوەندی لەگەڵ تاک و تەنەکان سنووردار بکە .مەچوو بۆ سەردان و دیداری کەسانی تووشبوو ئەنفلۆنزا مەگەر ئەوەیکە ئەم دیدارە زۆر پێویست بێت.
ئەگەر یەکێک لە ئەندامانی خێزانت ئەنفلۆنزای هەیە ،هەردەم شتومەکی تاکەکەسی ئەو ،وەک خاولی لە ئەندامانی دیکەی خێزان جیا بکەوە .پاش تەماسی
نەخۆش لەگەڵ ئاستی سنک و بەلوعەی حەمام ،سنک و شوێنی داواکاری چێشتخانە ،هەستە بە خاوێنکردنەوەی ئاستەکان.

•

لەبیرت بێت کە دەفری هاوبەش بەکار مەهێنن بۆ ،مەوادی خۆراکی یان ساردەمەنییەکان .هەروەها پێویستە هەوڵ بدەیت کە تا یەک مەتر یان زیاتر لە یەک
مەتر ،دوور بیت لە کەسی نەخۆش.

ئەگەر بکەومە بەر ئەنفۆالزای پاندەمیک ،چەندە دەخایەنێت تاکوو نەخۆشکەوم؟
مەودای نێوان کەوتنە بەر نەخۆشی و نەخۆشکەوتن لە یەک تاکوو حەوت ڕۆژ لە گۆڕین دایە ،بەاڵم یەک تا سێ ڕۆژە.

ئەگەر دووچاری ئەنفۆالنزا بم ،چ ماوەیەک نەخۆشییەکە دەگوازمەوە؟
ئەو ماوەیەی کە دەتوانیت کەسانی دیکە تووش بکەیت بەگشتی لە یەک ڕۆژ پێشووتر لە دەسپێکی نەخۆشی (ئەگەری زۆر نایابە) دەسپێدەکات و بەماوەی نزیکەی
حەوت ڕۆژ دەخایەنێت.
لە منداالنی  ١٢سااڵنە یان بچووکتردا ،ئەم ماوەی تووشبوونی نەخۆشیییە درێژترە -بەالنیزۆر  ٢١ڕۆژ پاش دەسپێکی نەخۆشی.

نیشانەکانی نەخۆشی چین؟
نیشانەکانی نەخۆشی لە ئەنفۆالزای پاندەمیک هاوشێوەی ئەنفلۆنزای ئاسایییە و بریتییە لە تا ،سەرئێشە ،ماندوویی ،کۆکەی ویشک ،هێشی قورگ ،ئاوبەربوون یان
گیرانی لووت و هێشی ماسولکەکان.
ئەنفلۆنزا لە مندااڵندا بەگشتی النیکەم دوو یان سێ دانە لەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت .دەسپێکی لەناکاوی تا ،ئێش و ئازار ،ماندوویی تووند ،سەرئێشە ،ئێشی
قورگ ،گیران یان ئاوبەربوونی لووت ،هێڵنجدان ،ڕشانەوە ،سکچوون ،هەناسەدانی دەنگدار(دەردەکۆپان) ،و نەخواردن یان نەخواردنەوە بە ڕێژەی پێویست.
زۆربەی نیشانەکان لە ماوەی دوو بۆ حەوت ڕۆژ الدەچن ئەگەرچی لەوانەیە نیشانەی کۆخین ماوەیەکی درێژتر بخایەنێت.

ئاخۆ ئەنفۆالزای پاندەمیک دەتوانێت ببێتە هۆی مردنی کەسەکان؟
بەڵێ ،لەگەڵ ئەوەشدا ،هەندێ دەرمان لەبەردەستن و چەندین ڕیگە هەیە بۆ بەرگری لە تووشبوون بە هەوکردن .ڤیکتۆریا هەندێ ستراتیجی هەیە بۆ
کەمکردنەوەی گشتگیری و ڕێژەی کاریگەری ئەم نەخۆشییە لەسەر نەخۆشی و ڕێژەی کاریگەری ئەم نەخۆشییە پاندەمیکە لەسەر جەماوەر.

ئاڵۆزییەکانی نەخۆشی چین؟
هەندێ لە ئاڵۆزیی ەکانی بەدیهاتوو لە ئەنفۆالنزا بریتین لە هەوکردنی بەکتریایی سنگ ،کەم ئاوی جەستە و خرابتربوونی نەخۆشییەکانی درێژخایەن وەک
نەخۆشییەکانی دڵ ،تەنگەنەفەسی یان شەکرە .ڕەنگە مندااڵن بەهۆی ئاڵۆزیی ەکانی بەدیهاتوو لە ئەفلۆنزا تووشی گرفتی سینوس و هەوکردنی گوێ بن .کەسانی ٦٥
سااڵن و سەرووتر و تاکەکان لە هەر تەمەنێک بە نەخۆشی درێژخایەنەوە ،دەکەونە بەر مەترسی بااڵی ئاڵۆزییەکانی جیددی ئەنفلۆنزا.

چۆنیەتی پێشگیری و چارەسەری ئەنفۆالنزای پاندەمیک چۆنە؟
چارەسەری ئەنفلۆنزا بریتییە لە حەسانەوە ،خواردنی شلەمەنی و بوونی تەغزەیەی پێویست ،و بەکارهێنانی دەرمانی وەک ئاسپرین (بۆ مندااڵن ڕاناسپێردرێت) و
پاراستامۆل بۆ یارمەتی بۆ چارەسەری تا و ئێش.
ئەنتی بیوتیکەکان دژی ڤایرۆسەکان نین  ،هەر بۆیە کاریگەریان لەسەر ئەنف لۆنزا نییە .هەندێ لە کەسەکان لەوانەیە پێویستیان بە ئەنتی بیۆتیک بێت چونکە
دووچاری ئیلتیهاب و هەوکردنێکی دووهەمین بوون بۆ نموونە هەوکردنی سنگ وەک هەوکردنی سییەکان کە بەهۆی پنەومۆكۆك (پزوو)ـەوە بەدی دێت و
هەروەها ئەنفلۆنزا .کەسانێک کە بە توندی دووجاری ئەم نە خۆشییە بوون لەوانەیە پێویستیان بێت بە خەواندن لە نەخۆشخانە ،چارەسەری تەواوکەر بە ئۆکسیجین
و پاڵپشتی هەناسەدان لەڕیگەی هەناسەپێدانی دەسکرد.
لە ئێستادا دوو دەرمانی دژە ڤایرۆس هەیە کە توانای پاراستنی کورت ماوە لە هەمبەر ئەنفۆالنزا(پزیشکی پێشگیری) دەستەبەر دەکات یان خولی هەوکردن کورت
دەکاتەوە لە کاتێکدا کە لە قۆناغی سەرەتایی نەخۆش (چارەسەری) بەکاربهێنرێن .ئەم دوو دەرمانە بریتین لە ئۆسەلتامی ڤیر(( )oseltamivirناوی بازرگانی:
تامیفلوو) و زانامی ڤیر (( )zanamivirناوی بازرگانی :ڕەنەلزا( )Relenzaو هەردووکیان پیویستە لەالیەن پزیشکێکەوە بنووسرێت.
ڕێژەی کاریگەری دەرمانەکانی دژەڤایرۆسی لە چارەسەری ئەنفۆالزای پاندەمیک نادیارە .پالنی بەڕیوەبەرایەتی تەندروستی ڤیکتۆریا بۆ ئەنفۆالزای پاندەمیک،
بە مەبەستی بەڕیوەبەری حاڵەتی تووشبوون ،بەکارهێنانی سنووردار لەم دەرمانانە دەستەبەر دەکات .لەگەڵ ئەوەشدا ،لەکاتی پەتای گشتگیردا ،ژمارەی ئەم
دەرمانانە رەنگە کەمتر بێت لە ڕیژەی پێویست .ئەم پالنە ئەم توانایە دەستەبەر دەکات بۆ ئەوەیکە دەرمانەکان لەسەرەتادا بخرێتە بەردەستی کەسانێک کە زیاتر لە
کەسانی دیکە لە مەترسیدان.

زانیاری زیاتر
Better Health Channel
www.betterhealth.vic.gov.au
Department of Health and Human Services:
www.health.vic.gov.au/pandemicinfluenza
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