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زانیاری لەسەر چارەسەری دەرمانیی تووشبونی سیلی شاراوە
دەرکەوتووە کە تۆ تووشبوونی سیلی شاراوەت هەیە .ئەو دوکتۆرەی کە چارەسەرت دەکات پێشنیاری چارەسەری دەرمانیی بۆت کردووە.
مەبەست لە چارەسەرەکە ئەوەیە کە بەکتریا شاراوەکانی سیل کە لە لەشتدا هەن لەناو ببرێن و بەوە شێوەیە ڕێگری لە نەخۆشکەوتنت
بگیرێت .چارەسەری دەرمانیت تەنها لە کاتێکدا پێ دەدرێت کە خۆت بتەوێت و پابەندی چارەسەرەکە بیت .چارەسەرەکە بەپێی یاسای
پارەدانی نەفەرەکان بۆ تۆ بەخۆڕاییە.

تووشبوونی سیلی شاراوە بە تاخمێکی پێکهاتوو لە  ٢ -١دەرمانی دژە سیل چارەسەر دەکرێت.




حەبی ئیسۆنیاتسید ( ٣٠٠ )®Tubilysinمگ
حەبی ڕیفامپیسین ( ٦٠٠ )®Rimapenمگ ،یان
حەبی ڕیفاپێنتین ( ١٥ )®Priftinمگ

درێژیی ماوەی چارەسەرەکە بەندە بە تاخمی دەرمانەکانەوە .بە گشتی کۆرسی دەرمانەکان  ٩ -٣مانگ دەخایەنێت .دەرمانەکان لە پۆڵیکلینیکی
نەخۆشخانەدا دیاری دەکرێن و لە دەرمانخانەیەکی ناوچەکە کە ڕێککەوتنی هەیە یان بە ڕاچێتەی ڕادەستکردن لە دەرمانخانەی نەخۆشخانە
وەردەگیرێن.
پێویستە هەرچی دەرمانی تر و داودەرمانی سروشتی هەیە کە لە هەمان کاتدا بەکاردەهێنرێن لەچاو بگیرێن لەبەر ئیحتیمالی کاریگەریی
الوەکی .لەبەر ئەوە گرینگە کە باسی هەموو دەرمانەکانت بۆ دوکتۆرەکەت بکەیت.

بۆی هەیە بەهۆی دەرمانەکانەوە کاریگەریی الوەکی دەربکەوێت.
بەشی زۆری کاریگەرییە الوەکیەکان سووکن و لەگەڵ درێژەی بەکارهێنانی دەرمانەکان نامێنن ،یانیش دەبێت ڕێگا
چارەی سووککردنەوەی ئەو کاریگەرییانە بدۆزرێتەوە.
ڕیفامپیسین و ڕیفاپێنتین




ڕەنگی میز و تف و ئارەقە و فرمێسک دەگۆڕێن بۆ ڕەنگی پرتەقاڵی .ئەم شتە زیانبەخش نیە ،بەاڵم لەو کاتەدا
نابێت عەدەسەی شاراوە بەکاربهێنرێت چونکە ڕەنگ دەگرێت.
حەبی مەنع (حەبی ڕێگریکردن لە دووگیانی) کاریگەرییەکەی کەم دەبێتەوە ،لەبەر ئەوە پێویستە لە کاتی
چارەسەرەکەدا بۆ ڕێگریکردن لە دووگیانی ڕێگای تر بەکاربهێنرێت.
بۆی هەیە جاروبار وەکو نۆبەت ببێتە هۆی سوورهەڵگەڕانی دەموچاو و پێستی سەر ،هەروەها لەش خوران -٢
 ٣کاتژمێر لە دوای خواردنی حەبی ڕیفامپیسین .ئەو نیشانانە دەکرێت بە دروستکراوەکانی ئەنتیهیستامین
چارەسەر بکرێن.

ئیسۆنیاتسید







دەکرێت ببێتە هۆی ئەزیەت پێگەیینێکی سووك بەو عەسەبانەی کە لە ڕووکەشی دەرەوە نزیکن ،کە لە شێوەی
سڕبوونی دەست و پێیەکان و ئازار یان هەستی چزوو دەردەکەوێت .ئەوەش بە حەبی ڤیتامین  6Bڕێگریی لێ
دەکرێت.
دەکرێت ببێتە هۆی سوورهەڵگەڕانی دەمووچاو و نۆبەتی سەرئێشە گرتن ،بەدەگمەنیش بوورانەوە .ئەمەش
بەهۆی ئەوەوەیە کە چەند مادەیەکی خۆراکی هەن کە تیرامین و هیستامینیان تێدایە .ئەم خواردن و خواردنەوانە
مەخۆ :پەنیری پێگەیەنراو ،شەرابی سوور ،ماسیی توونە ،ئەو سوجوقانەی کە لە شێوازی سەاڵمی دان.
زیپکە بۆی هەیە خراپتر ببێت .ئەمەیان دەکرێت بە کرێم و دروستکراوەی تری زیپکە چارەسەر بکرێت.
قژ بۆی هەیە لە ئاسایی زیاتر هەڵبوەرێت .ئەمەش لە کۆتایی چارەسەرەکەدا چاك دەبێتەوە.

دەرمانەکانی سیل بۆی هەیە ببنە هۆی هەوکردنی جگەر ،لەبەر ئەوە لە کاتی چارەسەرەکەدا بە بەردەوامی بە وەرگرتنی تێستی خوێن
بەدواداچوون بۆ بەهاکانی جگەر دەکرێت.



یشانەکانی ئەوەش بۆی هەیە هێڵنج و ڕشانەوە یان سك ئیشە بێت .ڕەنگی پێست و سپێنەی چاوەکان بۆی هەیە
زەرد هەڵگەڕێت .هەروەها بۆی هەیە هەوکردنی جگەریش بێ نیشانە بێت و تەنها لە تێستی خوێندا دەربکەوێت.
خواردنەوەی ئەلکهۆل مەترسیی گەشەکردنی هەوکردنی جگەر زیاتر دەکات .لە کاتی چارەسەرە دەرمانیەکەدا
خۆت لە ئەلکهۆل بە دوور بگرە.
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نیشانە سووکەکان ،بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخەکەت پەیوەندی بەو دوکتۆرەوە بکە کە چارەسەرت دەکات:





قنچکەی خورشت  ،لیری درێژخایەن
بێ تاقەتی ،سكچوون و نەبوونی ئارەزووی خواردن
سڕبوونی دەست و پێیەکان ،ئازار یان هەست بە جزوو کردن (لەوە دڵنیابە کە ڤیتامین  6Bت خواردووە)
تێکچوونی خەو ،خەمۆکی و بێزاری ،کێشەی تەرکیزکردن و سەر گێژ خواردن.

نیشانە سەختەکان ،کە ئەگەر پەیدا ببن ،کۆتایی دەهێنرێت بە چارەسەر دەرمانیەکە .لەکاتی دەرکەوتنی ئەم شتانەدا ،یەکسەر
پەیوەندی بکە بەو دوکتۆرەوە کە چارەسەرت بۆ دەکات یانیش بڕۆ بۆ بنکەی ئێشکگری:










ڕشانەوە و  /یان سک ئێشەیەکی بەهێز
سپێنەی چاوەکان یان ڕەنگی پێست زەرد هەڵگەڕان
تا لێهاتن و قنچکەی پێست
میز لە ئاسایی کەمتر بێت ،ڕەنگی میزەکە زۆر تۆخ بێت
توانای بینین الواز بێت
نۆبەتی گەشکە گرتن (پەرکەم گرتن)
وەهمی بینین یان بیستن
بیرکردنەوەی خۆکوشتن ،گۆڕانی بەهێزی مەزاج
خوێن بەربونی بیخی دان یان لووت کە جیاواز بێت لە ئاسایی.

دەبی چیتر بکرێت؟
دەتوانرێت بە چارەسەری دەرمان لە زۆربەی زۆری ئەو کەسانەدا کە چارەسەرەکە وەردەگرن ڕێگری بکرێت لە
گەشەکردنی نەخۆشیی سیل .هەر چۆنێك بێت بەدواداچوون بۆ باری تەندروستیی خۆت بکە ،ئەگەر کۆکەی
درێژخایەن و چڵم و بەڵغەمت هەبوو ،ئیشتیهای خواردنت نەبوو ،کێشی لەشت دابەزی ،ماندووبوونی زۆر بەهێز یان
ئارەقەکردنی شەوانەت هەبوو.
لەم سایتەدا زانیاری زیاتر لەسەر سیل بخوێنەوەwww.tuberkuloosi.fi :
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