هەوکردنی پەردەی مێشک و
سەپسیس(بۆگەنبوونی خوێن)
باو نییە بەاڵم جیددییە

مندااڵنی ساوا و تازەپێهەڵگرتوو بێبەرگەترینی ئەو کەسانن چونکە ناتوانن بەئاسانی بەرەنگاری ئیلتیهاب ببنەوە لەبەرئەوەی سیستەمی
بەرگری ئەوان هێستاش بەتەواوەتی گەشەی نەکردووە .ئەوان ناتوانن هەستیان دەربڕن و لەوانەیە بەخێرایی دۆخیان زۆر خراپ بێت.
بەردەوام کۆنتڕۆڵی منداڵەکەت بکە.
هەوکردنی پەردەی مێشک ئاوسانی دەوروبەری مێشکە .ئەمە نەخۆشییەکی زۆر جیدی و پەتاییە ،بەاڵم گەر زوو چارەسەر بکرێت
زۆربەی مندااڵن بەتەواوەتی چاک دەبنەوە.
سەپسیس (زۆرجار پێی دەوترێت سەپسی ژەهراوی یان ژەهراویبوونی خوێن) نەخۆشییەکە بە هۆی ئیلتیهابێکی میکڕۆبییە کە هەڕەشە
دەکاتە سەر ژیانی مرۆڤ .هەروەها لەوانەیە سوورهەڵگەڕانی خاڵ خاڵ یان ناوچەی ئەرخەوانی لەسەر پێستدا دروست بێت کە گەر
پەرداخێک ئاوی بەسەردا بێنی ڕەنگەکەی ناگۆڕدرێت .ئەمە نیشانەی باوی سەپتی ژەهراوی مەنینگۆکۆکاڵە ،جۆرێک ژەهراویبوونی
خوێن کە لە الیەن باکتریای مەنینگۆکۆکاڵەوە دروست بووە و هەروەها دەتوانێت بێتە هۆی هەوکردنی پەردەی مێشک.
دەبێ بەردەوام وەک بارودۆخێکی فریاگوزاری هەڵسووکەوت بکەیت لەگەڵ هەر جۆرە بابەتێکی گوماناوی بە هەوکردنی مێشک یان
سەپتی ژەهراوی.
نێشانە سەرەتاییەکان لەوانەیە وەک هەاڵمەت و ئەنفلۆنزا بێت .مندااڵنی تووشبوو بە هەوکردنی مێشک دەتوانن زۆر خێرا بەتوندی
نەخۆش کەون ،کەوایە دڵنیا بە دەتوانی نیشانەکان دەستنیشان بکەیت .مندآلەکەت لەوانەیە خاوەنی هیشوویەک پەڵەی سوور یان
ئەرخەوانی بێت .تاقیکردنەوەی پەرداخ جێبەجێ بکە .توانایی بینینی لیر لەوانەیە لە پێستی تۆختردا دژوارتر بێت ،کەوایە پشکنینی ئەم
پەاڵنە بکە لەسەر لەشی منداڵە ساواکەت یان هەموو لەشی بپشکنە چونکە دەکرێ لە شوێنەکدا دەست پێبکات (سەرەتا پشکنینی کاڵترین
ناوچەکان بکە) .لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوام لێر دروست نابێت  -ئاگادری هەموو نیشانەکان بە.
بوونی هەر جۆرە تا یان هەر جۆرێکی تر لە نیشانەکانی سەرەوە دەبێ بە جیدی بزانرێت .هەموو مندااڵن گشت نیشانە ناوبراوەکان
لە خۆیان پێشان نادەن.

پزیشکی گشتی دەڵێت
لە کاتی سەرهەڵدانی هەرکام لە نیشانەکانی خوارەوە پەیوەندی بکە بە دکتۆرەوە.
تا ،ساردبوونی دەست و قاچ
شلی و بێ مەیلی
هەست بە بێتاقەتیکردن و بە زەحمەت لە خەو هەستان
پەڵە /لیر .تاقیکردنەوەی پەرداخ جێبەجێ بکە.

هەناسەدانی خێرا یان خیزەخیزکردن
تووڕەیی ،بێزارە لەمەکە دەستی لێبدەیت.
گریان یان نااڵندنی نائاسایی

تاقیکردنەوەی پەرداخ
تاقیکردنەوەی پەرداخ ڕێگەیەکی زۆر بەکەڵکە بۆ دەستنیشانکردنی پلەڵەی گومانلێکراو بە هەوکردنی پەردەی مێشک .گەر
منداڵەکەت خاوەنی هێشووە بە پەڵەی سوور یان ئەرخەوانییەوە ،الیەکی پەرداخێکی ڕوون بەتوندی لەسەر لیرەکە دابنێ.
دەستبەجێ سەردانی بەشی ڕووداو و فریاگوزاری بکە.

لەم وێنەیەدا پەڵەکان هەروا لەسەر پەرداخەکەوە دیارن .بەم لیرە دەوترێت لێرێکی ناوهاوسەنگ – ئەم پەاڵنە الناچن .دەستبەجێ
پەیوەندی بکە بە پزیشک (بۆ نموونە پزیشکی نەشتەرگەری خۆت یان بنکەی چاودێری خێرا /یان سەرپێی) .گەر ناکرێ یارمەتی
وەربگریت دەستبەجێ سەردانی بەشی ڕووداو و فریاگوزاری بکە.

لەم نموونەیەدا لەڕاستیدا پەڵەکانی ژێر پەرداخەکە بزر بوون .بەدوورە کە هەوکردنی مێشک بێت بەاڵم گەر هێستاش هەر
نیگەرانی پەیوەندی بکە بە  ،NHS 111پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی خۆتەوە یان سەردانی بەشی ڕووداو و فریا گوزاری
بکە.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر سەردانی ماڵپەڕی  www.meningitisnow.orgبکە.

