ئایا تۆ شیاویت بۆ کوتانی ئەنفلۆنزا لەسەر ئێن ئێچ ئێس NHS؟
ئەنفلۆنزا بۆی هەیە سەخت بێت و بەوەی کە کوتانی ئەنفلۆنزات بۆ ئەنجام بدرێت باشترین
خۆپاراستنە لەدژی ئەوە .بەو هۆیەوەیە کە کوتانی ساڵانەی ئەنفلۆنزا بەباش دادەنرێت بۆ ئەو
کەسانەی کە زۆر لە مەترسی ئەوەدان کە دووچاری ئاڵۆزکاری ببن ئەگەر ئەنفلۆنزا بگرن.
کوتانی ئەنفلۆنزا خۆڕاییە بۆ هەموو ئەوانەی کە یەکێک لەم حاڵەتانەیان هەیە (لە تەمەنی شهش مانگییەوە):
• شەکرە
• حاڵەتێكی نەخۆشی درێژ خایەنی سنگ وەک نەخۆشی درێژ خایەنی گیرانی سییەکان ()COPD
•ڕەبووی مامناوەند یاخود سەخت
• کێشەی دڵ
•نەخۆشی جگەر
•نەخۆشی گورچیلە (لە ئاستی  3بەرەوژوور)
•توشی جەڵدەی دەماغ یان جەڵدەی سوکی دەماغ بووە یاخود کێشەیەکی دیکەی کۆئەندامی دەماری هەیە( ،بۆ نمونە ڕەقبوونی فرەلای ماسولکە)
•سیستەمی بەرگری بەباشی کار ناکات
•سپڵی دەرکراوە یاخود سپڵی زۆر بەباشی کار ناکات؛ یان
• کەسێکی گەورەیە کە کێشی زۆر زۆرە کە ( )BMIـی لەشی  40یان بەرەوژوورە)
هەروەها بۆ ئەم جۆرە کەسانە بەباش دادەنرێت و بێبەرانبەرە:
• کارمەندەکانی خەڵوەتگەی پیران کە بەشێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام چاویان بە نەفەرەکانیان دەکەوێت
•کەسانی دووگیان
•ئەوانەی کە تەمەنیان  65یان بەرەوژوورە
•لە خانەی سەرپەرشتی درێژخایەندا دەژین
• سەرپەرشتیارەکان (ئەوانەی کرێ وەرناگرن)
•وەڵامدەرەوەی یەکەم لە کۆمەڵگەدا؛ یان
•ئەندامانی ڕێکخراوە خۆبەخشییە ناسراوەکان کە فریاکەوتنی سەرەتایی کوتوپڕی پلان بۆ دانراو فەراهەم دەکەن لە بۆنە گشتییە ڕێکخراوەکاندا.
بۆ کارمەندانی تەندروستی و سەرپەرشتی کۆمەڵایەتی :ئەگەر ڕاستەوخۆ لەگەڵ نەخۆشەکان یەکتر دەبینن یان کوتانی ئەنفلۆنزا بۆ نەفەرەکان بەباش
دادەنرێت لەگەڵ خاوەنکارەکەت قسە بکە بۆ زانیاری زیاتر).

بۆ مناڵ :کوتانی ئەنفلۆنزای خۆڕایی لەڕێگەی سپرای لوتەوە بەباش دادەنرێت بۆ هەموو ئەو مناڵانەی کە تەمەنیان دوو یان سێ
ساڵ دەبێت لە  31-08-2019دا .تۆ دەتوانیت ئەوە لە نۆڕینگەی جی پی  GPمناڵەکەت بەدەست بهێنیت .هەموو ئەو مناڵانەی
کە لە خوێندنگەی سەرەتایین هەر لە پۆلی ڕیسێپشنەوە لە خوێندنگە کوتانیان بۆ پێشنیاز دەکرێت.
کوتانی ئەنفلۆنزا باشترین ڕێگەیە بۆ خۆپاراستن بۆئەوەی ئەنفلۆنزا نەگریت یان بڵاوی نەکەیەتەوە -
کەوابێت ئەو هەلە لەدەست خۆت مەدە .ئەگەر دڵنیا نیت لەوەی کە ئایا دەتوانیت کوتانی ئەنفلۆنزای
بێ بەرانبەرت بۆ ئەنجام بدرێت ،لە نۆڕینگەی جی پی خۆت یاخود دەرمانخانەی ناوچەکەی خۆت
داوای ڕێنمایی بکە.
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زانیاری زیاتر دەربارەی ئەنفلۆنزا و کوتانی ئەنفلۆنزا بەدەست بهێنە لە www.beatflu.org

