
به رنامه ی كوتانی مندااڵن له  سوید
به شی گشتی بۆ هه موو منداڵێك  

كوتان چییه ؟
كوتان بریتییه  له وه ی که   به شێك له و مادده  تووشکه ره ی که  

ده بێته   هۆی نه خۆشی، یان هه ر هه مووی به اڵم له  بارێكی 
سستدا ده کرێته   له شه وه . ئه مه ش ئه وه نده  نییه  تا كه سه كه  

نه خۆش بخات، به اڵم به سه  بۆ ئه وه ی له ش به رگری پێ 
په یدا بكات. جا ئه گه ر مرۆڤ دوایی دووچاری په تا ببێت 
ئه وا به رگریی له ش دژی په تاكه  پێشوه خت چاالك بووه  و 

ده توانێت به ر له وه ی نه خۆشییه كه  سه رهه ڵ بدات ئه و مادده  
تووشکه ره که  له  نێو ببات. كوتان  به   ده رزی لێ ده درێت. 

الیه نی باشی كوتان ئه وه یه  كه  له ش دژ به  نه خۆشی 
و كاریگه رییه كانی دواتری، خۆی ده پارێزێت. الیه نه  

خراپه که شی ناخۆشی كوتانه كه خۆی  و مه ترسی كاریگه رییه  
الوه كییه كانێتی. هیچ كارێكی پزیشكی و ده رمانوه ری له  

مه ترسی به  دوور نییه . به اڵم به  هه ڵسه نگاندنی ئه نجوومه نی 
كاروباری كۆمه اڵیه تی،  مه ترسییه كانی نه خۆشكه وتن له  

مه ترسییه كانی كوتان گه لێك زیاترن .
هیچ مه رجێك بۆ كوتانی زۆره ملێ نییه ، به ڵكو ئێوه ی دایك 

و باوك بڕیار ده ده ن ئه گه ر منداڵه كانتان بکوترێن. به  وردی 
ئاگاداری کوتانه کانی منداڵه که ت به،  له   ڕێگای كارتی 

بنكه ی چاودێری ته ندروستی مندااڵنه وه  )BVC(  یاخود به  
ڕێگایه کی تر.

ئه م كوتانه   چ  به رگرییه ك  ده به خشێت؟
كوتان ئه وه  مسۆگه ر ناكات كه  هه موو ئه وانه ی ده کوترێن 
پارێزراو  بن. ئه و مندااڵنه ی که  کوتانیش نایانپارێزێت 

تاڕاده یه کی زۆر پارێزراون به وه ی نزیكه ی هه موو مندااڵنی 
سوید ده کوترێن. ئه گه ر په تایه کیش بکه وێته وه،  به زوویی 

ڕێی پێ ده گیرێت  چونكه  زۆربه ی زۆری مندااڵن به رگرییه كی 
چاالكیان هه یه .

كوتان دژیپۆلته مه ن

دووشاخه ، ده رده كۆپان،  3 مانگان
 Hib ،كۆكه ڕه شه ، شه پڵه ی منداڵ

)هیمۆفیلوس ئه نفلوه نزا جۆری ب(، 
پنێموكۆكه كان

  ژه می 1

دووشاخه ، ده رده كۆپان، كۆكه ڕه شه ،  5 مانگان
شه پڵه ی منداڵ Hib، پنێموكۆكه كان

  ژه می 2

دووشاخه ، ده رده كۆپان، كۆكه ڕه شه ،  12 مانگان
شه پڵه ی منداڵ، Hib، پنێموكۆكه كان

  ژه می 3

سورێژه ، مله خڕێ و سورێژه ی  18 مانگان
ئه ڵمانی

 ژه می 1  

دووشاخه ، ده رده كۆپان، كۆكه ڕه شه   5 ـ 6 سااڵن
و شه پڵه ی منداڵ

  ژه می 4

سورێژه ، مله خڕێ و سورێژه ی 1 ـ 62 - 8  سااڵن
ئه ڵمانی

 ژه می 2 

14 ـ 16 
سااڵن

  ژه می 5  دووشاخه ، ده رده كۆپان و كۆكه ڕه شه 8 ـ 9

ئه و مندااڵنه ی پێش 2001 له  دایك بوون  له  ته مه نی 5 ـ 6 

ساڵییه وه   خشته یه كی تر ڕه چاو ده كه ن.

كوتان دژیپۆلته مه ن

 5-6
سااڵن

  ژه می 4 شه پڵه ی مندااڵن 

دووشاخه ، 104 سااڵن 
ده رده كۆپان و 

كۆكه ڕه شه 

  ژه می 4 

سورێژه ، مله خڕێ و 126 سااڵن
سورێژه ی ئه ڵمانی

 ژه می 2  

   بنکه ی چاودێریی ته ندروستی مندااڵن 
      بنکه ی ته ندرووستی فێرگه 

هه موو منداڵێك له  سوید دژ به  نۆ نه خۆشیی ترسناك له  بنکه ی چاودێریی ته ندروستی مندااڵن و بنکه ی 
ته ندرووستی فێرگه وه  مافی كوتا نیان هه یه 

سه ره ڕای ئه وه ش هه ندێك منداڵ هه لی كوتانی دژ به  هێپاتیت ب، سیل، ئه نفلوه نزا و نه خۆشیه كانی پنیومۆكۆك 
بۆ ده ڕه خسێندرێت. )بڕوانه  ڕووپه ڕی  جیای زانیاری(.

KurdisKa/sorani

كوتان له  ته مه نی 3 و 5 مانگیدا دژی دووشاخه ، ده رده كۆپان، 
كۆكه ڕه شه، شه پڵه ی منداڵ، HIB )هیمۆفیلوس ئه نفلوه نزا 
جۆری ب( و پنێموكۆك  پێكه وه  به رگرییه كی بنچینه یی به  
منداڵ ده به خشن. كوتانی داهاتوو له  12 مانگیدا ژه مێكی 

تازه یه  بۆ درێژ پێدانی توانای پاراستن. تازه ژه مێکی تریش دژ 
به  شه پڵه ی مندااڵن و دووشاخه  و ده رده كۆپان و كۆكه ڕه شه، 

دواتر ده درێت . ئیتر كوتانی تری دژ به  HIB و پنێموكۆك  
پێویست ناكات. 

 ژه مێك له  تێكه ڵه پێکوته ی دژ به  سورێژه  و مله خڕێ و 
سورێژه ی ئه ڵمانی به رگرییه كی باش دابین ده كات. ژه مێكی 

دیكه  پاشتر له  فێرگه  به  منداڵ ده درێت، له  الیه كه وه  بۆ 
ئه وه ی ئه وانه  بگرێته وه  كه  به رگریی له شیان به  هۆی 

كوتانه كه ی پێشووه وه  په ره ی نه سه ندووه ، له  الیه كی تریشه وه  
بۆ دڵنیابوون له  دابینکردنی به رگرییه كی درێژخایه ن.

ئه م به رنامه یه   كام  نه خۆشییانه  ده گرێته وه ؟
دووشاخه  نه خۆشییه کی گه لێك درمی گه رووی مه ترسیداره  
ده شێت ببێته  هۆی خنکاندنی منداڵ. به كتریای دووشاخه  
ژه هرێك ده رده دات كه  ڕه نگه  زیانی كوشنده به  مێشك و 

گورچیله  و کۆئه ندامی هه سته ده ماری منداڵ بگه ێنێت .

ده رده كۆپان به كتریایه ك ده ینێته وه  كه  له  خاكدا هه یه  و 
ده شێت چڵك به  برین بكات. ئه م به كتریایه  ژه هرێكی به هێز 

به رهه م ده هێنێت كه  ده مارگرژی و له  کارخستنی هه ناسه 
 كێشان ده نێته وه ، گه لێك جار به  مردن ته واو ده بێت. ئه م 
نه خۆشییه  درمی نییه  ، واته  له  كه سێكه وه  بۆ كه سێكی تر 

ناگوێزرێته وه .

كۆكه ڕه شه  نه خۆشییه کی گه لێك درمی بۆرێیه کانی هه ناسه یه  
که  هێرشه كۆكه ی كتوپڕی له گه ڵدایه   و ده شێت گه لێك مانگ 

درێژه  بكێشێت و ماکه نه خۆشی تری وه ك سییه سۆی لێ 
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بكه وێته وه  . ئه م په تایه  بۆ منداڵی ساوا یه كجار سه خته  و 
ته نانه ت کوشنده شه .

شه پڵه ی مندااڵن نه خۆشییه كی  ڤایرۆسییه  كه  له  ڕێێ ئاوه ڕۆ و 
ئاوی پیسه وه  باڵو ده بێته وه . به هۆی شه پڵه ی منداڵه وه کۆن 

ته نانه ت له  سویدیشدا زۆر که س پێی ده مردن، ئیفلیج ده بوون 
یان زه ره ری هه تاهه تاییان پێ ده گه شت. شه پڵه ی مندااڵن 

ئێستا هه ر له  چه ند  واڵتێکی که می ئه فریقا و ئاسیادا ماوه .

Hib به كتریایه كه  که  ده بێته  هۆی چڵككردنی پڕمه ترسی 
زووته شه نه که ر، به تایبه ت الی منداڵی ته مه ن خوار 5 سااڵن. 
ڕێژه ی مه ترسیی  مردن له  ئاکامی هه وكردنی په رده ی مێشك 

و خوێنژه هراوی بوون له  سه دا پێنج تا ده یه  و ئه وانه ش 
كه  نا مرن ڕه نگه  زیانی هه میشه یی وه كوو كه ڕی یان 

ماسولکه گرژبوونیان تووش ببێت.

پنێموكۆكه  كان ئه و به كتریایانه ن  كه ده کرێت  سووکه نه خۆشی 
درمی گوێ و بۆشاییه کانی ئێسكی ڕوو )جیوب( بخه نه وه ، 

به اڵم ئه مانه  ده بنه  هۆی نه خۆشیی گه لێك ترسناك و جاروبار 
كوشنده یشن، وه ك ژه هراویبوونی خوێن و هه وكردنی په رده ی 
مێشك. مه ترسیی  لێپیسكردنیش له  ئارادایه  بۆ نموونه  زیان 
به  بیستن یان شێوه ی جودای زیانپێگه یاندنی مێشك به رپا 

بكات كوتانه كه  به رگریی دژ به  حه وت له و  جۆره  پنێمكۆكانه ی  
زۆر باون الی منداڵی ساوا دابین ده كات و  نزیكه ی 70 له  

سه دی به رگرییه که  پێک ده هێنێت.

سورێژه  نه خۆشییه كی ڤایرۆسیی گه لێك درمیی  و زۆربه ی 
جار دژواره ، تاگرتنی به رز و كۆكه  و په ڵه ی له گه ڵدایه . 

سورێژه  ڕه نگه  نه خۆشیی تری  وه ك هه وكردنی مێشك و لووت 
و بۆڕیی هه ناسه ی لێ بكه وێته وه . هیچ چاره سه ریه ك دژ به  
نه خۆشییه كه  نییه  و مردنیش له نێو منداڵی نه كوتراودا ڕوو 

ده دات.

مله خڕێ نه خۆشییه كی ڤایرۆسیی درمییه   كه  لیكه لوو 
و ناوه ندی کۆئه ندانی هه سته ده مار ده گرێته وه . 

ماکه نه خۆشییه کی باوی مله خڕێ، هه وكردنی په رده ی مێشكه ، 
كه  ڕه نگه  زیانی هه میشه یی بیستن یان كه ڕی لێ بکه وێته وه . 
ئه و كوڕانه ی دوای باڵقبوون تووشی ئه م نه خۆشییه  ده بن ڕێی 

تێده چێت هه وكردنی گونیشیان تووش ببێت، كه  ده شێت له  
دۆخێكی نائاساییدا تووشی نه زۆکیان  بکات.

سورێژه ی ئه ڵمانی ناسراو به وه ی نه خۆشییه كی  ڤایرۆسیی 
که مئاکامبێت که  منداڵ و  گه وره ساڵ ده یگرن ، به اڵم ئه گه ر 

تووشی ژنێكی دووگیان ببێت ئه وا مه ترسیی  زیانپێگه یاندنی 
گه وره  به  مێشك و دڵ و بینایی و بیستنی ئاوله مه كه دروست 

بکات.

ئه م به رنامه یه  کام پێکوتانه  ده گرێته وه خۆ؟
 Hib ،دژی دووشاخه ، ده رده كۆپان، كۆكه ڕه شه، شه پڵه ی منداڵ

و تێكه ڵه پێكوته یه كی جۆربه جۆر لێ ده درێت. 
دژ به  سورێژه ، مله خڕێ و سورێژه ی ئه ڵمانی پێكوته ی تێكه ڵ 

لێ ده درێت.
دژ به  پنێمكۆكه كان یه ك تاكه پێكوته  لێ ده درێت. 

پێكوته ی تێكه ڵ وه ك تاکه پێكوته  كاریگه ره  و  تاكوو ئێستا 
هیچ به ڵگه یه ك نیه  بۆ ئه وه ی كه  جیاکردنه وه ی پێكوته ی دژ 
نه خۆشییه كان به سوودبێت . پێوه ندیی به  بنکه ی چاودێریی 

ته ندروستی مندااڵن یان به  بنکه ی ته ندروستی فێرگه وه  بکه   
بۆ ئه وه ی ده رباره ی ئه و ده رزییانه  كه  له وێ به  كاردێن، 

زانیاریت ده ست بكه وێت. 

گرنگه !

به ر له  كوتانه که  ـ ئه گه ر منداڵه كه ت هه سته وه ره  یان 
ئه گه ر دژ به  كوتانی پێشووتر كاردانه وه ی نائاسایی 

هه بووه ، باسی بکه .

دوای كوتانه که  ـ ئه گه ر له  ماوه یه کی که می دوای 
كوتانه كه  شتێكی نائاساییت له  منداڵه كه تدا تێبینی 

كرد، پێوه ندی به بنكه ی چاودێری مندااڵنه وه  یان بنکه ی 
ته ندروستی فێڕگه وه  بکه   .
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كام  كاریگه ریی الوه كی لێ  ده كه وێته وه  ؟ 
الیان  الوه كی  كاریگه رییه كی  هیچ  یان  مندااڵن  زۆری  زۆربه ی 
سه ر  ال  که میان  الوه كی  كاریگه ریییه كی  یان  ده رناکه وێت 
هه ڵده دات. كاریگه رییه  الوه كییه كان ئه گه ر سه ر هه ڵبده ن له  
باری ئاساییدا له  چه ند ڕۆژێكی كه مدا به سه ر ده چن. ئه گه ر 
باشتر  بكه وێت  نه خۆش  منداڵ  یاخود  بێت،  ئارادا  له   دوودڵی 
یان  مندااڵن  ته ندروستی  چاودێری  بنكه ی  به   پێوه ندی  وایه  

بنکه ی ته ندروستی فێرگه  یان نه خۆشه وانییه وه  بکه یت .

كوتان دژی دووشاخه ، ده رده كۆپان، كۆكه ڕه شه، 
شه پڵه ی منداڵ، Hib و پنێموكۆكه  كان

ئاساییه )به  الی كه مه وه   1 له  100 منداڵی كوتراو(: سووربوونه وه ، 
ئاوسان و ئێشی ئه و جێیه ی ده رزییه كه ی لێ ده درێت، تایه كی 

که م، سكچوون، ڕشانه وه.
نائاسایی یان  ده گمه نه  )منداڵی ساوا(: ژیرنه بوونه وه  و گریانی 
به رده وام به  چه ندین سه عات، تایه ك كه  درێژه  ده كێشێت یان 
سوور بوونه وه ،   / زۆر  ئاوسانێكی  ده به زێنێت.   C39° پله ی  به  

كرژی تاگرتن، سستی و ڕه نگپه ڕین و لیرده ر كردن.
درێژه   كه   تایه ك  گه وره تر(  ده گمه ن)منداڵی  به   یان  نائاسایی 
زۆر/  ئاوسانێكی  ده به زێنێت.   C 39° پله ی  یان  ده كێشێت 

سوور بوونه وه ، لیركردن و كاردانه وه ی هه سته وه رانه .

كوتانی دژ به  سورێژه  و مله خڕێ و سورێژه ی 
ئه ڵمانی

كوتراو(:  منداڵی   100 له    1 كه مه وه    الی  )به   ئاساییه  
لێ  ده رزییه كه ی  جێیه ی  ئه و  ئێشی  و  ئاوسان  سووربوونه وه ، 
ده درێت. كاردانه وه یه ك كه  له  شێوه یه کی سووکی نه خۆشییه كان  
ده چێت. ئاساییترینی تاگرتن و په ڵه یه  كه  1 ـ 2 هه فته ی دوای 
كوتانه كه  دیاری ده دات. ئه م نه خۆشییه  الی منداڵه کان درمیی 
دوای  ده چێت.  به سه ر  ڕۆژێكدا  چه ند  له   دژوارییه که ی  و  نیه   
دووه م ژه می كوتانه كه ، ئه م كاردانه وه یه  كه متر ده رده كه وێت.
جومگه ،  كورتخایه نی  سووكه ئازاری  ده گمه نه :  یان  نائاسایی 

كرژی تاگرتن و کاردانه وه ی هه ستوه ری. 

له  كاتی سه فه ری ده ره وه ی واڵت بیر له مانه  
بكه ره وه 

به ر له  سه فه ر بۆ ده ره وه ی واڵت ڕه نگه  پێویست بكات 
كوتانه كه  پێش بخرێت و ده شێت كوتانی تریش پێویست بکات. 
ڕاوێژ له گه ڵ  بنكه ی چاودێری ته ندروستی مندااڵن یان بنكه ی 

كوتاندا نه وه  بكه.

 ده ته وێت زیاتر بزانیت؟
یه که م هه نگاو ڕوو له  بنكه ی چاودێری ته ندروستی مندااڵن یان 
بنکه ی ته ندروستی فێڕگه وه  بکه،   ئه گه ر منداڵه كه ت ده ستی به  

چوونه  فێرگه  كردووه.


