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ژمارەی کەیسەکانی سورێژە لە 
سەرتاسەری شانشینی یەکگرتوو و 

ئەوروپا، بە ئیرلەندای باکوریشەوە لە 
بەرزبوونەوەدایە، 

بۆئەوەی پارێزراو بیت دەبێت بکوترێیت 
.MMR بە ڤاکسینی ئێم ئێم ئاڕ

ئەوەت لەبیر بێت، هەرگیز درەنگ 
نییە بۆئەوەی پارێزراو بیت لەدژی 

سورێژە، تۆ هەروەها خۆت لە 
دوو نەخۆشی دیکەش دەپارێزیت - 
ملەخڕێ و سورێژەی ئەڵمانی - کە 

بۆیان هەیە لە کەسانی گەورەدا 
تاڕادەیەکی زۆر سەخت بن.

 MMR کوتان لەدژی
ئەوە تەنها بۆ مناڵ نییە جارێکی تر بەرهەم هێنراوەتەوە لەسەر ڕەزامەندی

تەندروستی گشتی لە ئینگلتەرە.

بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندەی بە نۆڕینگەی جی پی GP خۆتەوە 
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 خۆت بپارێزە، خەڵکی دیکە بپارێزە سورێژە



•  ژمارەیەک خەڵک لەم ماوەیەدا لە ئیرلەندای 
باکور سورێژەیان گرتووە. لە ڕابوردوودا ئاستی 

بەرزی ئەنجامدانی کوتان پاراستنی فەراهەم 
کردووە، بەاڵم ئەو کەسانەی کە نەکوتراون 

لەبەردەم مەترسیدان و دەتوانن سورێژە بگرن و 
باڵوی بکەنەوە. 

•  سورێژە بەهۆی ڤایرۆسێکەوە تووشی خەڵک 
دەبێت کە زۆر بەزوویی دەتەنێتەوە و دەبێتە 

هۆی لیرکردن و تایەکی بەر ز. ئەوە هەروەها 
بۆی هەیە زۆر سەخت بێت. کەسانی گەورە 
ئەگەری ئەوەیان هەیە کە لە مناڵ نەخۆشتر 

بن و ماوەیەکی دوورودرێژتریش بخایەنێت. 
کەسێک کە سورێژەی هەیە بەشێوەیەکی ئاسایی 

دەبێت ماوەی پێنج ڕۆژ لە جێگەدا بمێنێتەوە و بۆ 
ماوەی 10 ڕۆژیش نەچێت بۆ خوێندنگە یاخود 

کار کەسانی گەورە هەروەها زیاتر دەکەونە بەر 
مەترسی ئاڵۆزکاری.

ئاڵۆزکارییەکان بۆ سورێژە دەکرێت ئەمانە   •
بگرنەوە هەوکردنی گوێ و سنگ، بورانەوە، 

سکچوون، ئێنسێفەاڵیتس )هەوکردنی مێشک( و 
زیانگەیشتن بە مێشک. دەوروبەری 1 لە 2500 بۆ 
1 لە 5000 کەس کە سورێژەیانە ئەگەری ئەوەیان 

هەیە بمرن. 

•  سورێژە زۆر بە زوویی دەتەنێتەوە کۆکەیەک 
یاخود - پژمەیەک بۆی هەیە ڤایرۆسی سورێژە 
بە ناوچەیەکی فراواندا باڵو بکاتەوە. ئەگەر تۆ 
ئەو ڤایرۆسەت بەربکەوێت و پارێزراو نەبیت، 
ئەگەری ئەوە هەیە کە تۆ تووشی ئەو نەخۆشییە 

ببیت.

•  تۆ مەترسییەکی زیاترت لەسەرە ئەگەر بە 
دوو ژەمی کوتانی دژی سورێژە و ملەخڕێ و 

سورێژەی ئەڵمانی MMR نەکوترابیت.

 MMR ئەگەر تۆ یەکێک یان هەردوو کوتانی  •
 GP ت فەوتاوە پەیوەندی بە نۆڕینگەی جی پی

خۆتەوە بکە بۆ دانانی دیدارێک. 

•  بەوەی کە بکوترێیت تۆ نەک تەنها خۆت 
دەپارێزیت بەڵکو هەروەها ئەو کەسانەش 

دەپارێزیت، بەتایبەتی مناڵ، کە ناتوانرێت کوتانی 
MMR یان بۆ بکرێت بەهۆی ئەوەوە کە زۆر 

مناڵن یاخود نەخۆشییەکیان هەیە وەک لیۆکیمیا. 
ئەوانە پارێزراون ئەگەر ڕێژەیەکی باشی خەڵک 

کوترابێت بەو جۆرە سورێژە بنەبڕ دەکرێت.

•  شەپۆلی باڵوبوونەوەی سورێژە لە سەرتاسەری 
ئەوروپادا ڕوو دەدات،کەواتە بەرلەوەی گەشت 

بکەیت ئەوە دڵنیا بکە کە ماڵ و مناڵت پارێزراوە 
.MMR لەدژی

•  ئەگەر لەبیرت نییە کەهەردوو کوتانی MMR ت 
بۆ کراوە، دەتوانیت لەالی جی پی GP خۆت دڵنیا 

بکەیتەوە، بەاڵم وەرگرتنێکی ژەمێکی زیادەش هیچ 
مەترسییەکی تەندروستی نییە. ئەگەر پێویستیت بە 
دوو ژەم بێت ئەوانە لەباشترین باردا دەبێت یەک 

مانگیان لەنێواندا بێت.

•  کوتانی MMR دەشێت ببێتە هۆی کاریگەری 
الوەکی بۆ ماوەی هەتا ڕادەی دوو هەفتە دوای 
کوتانەکە. دەرکەوتەکان هاوشێوەی ئەوانەن کە 

بەهۆی نەخۆشییەکەوە توشت دەبن بەاڵم زۆر زۆر 
سووک و بێزیانن و لە کەسێکەوە ناگوێزرێنەوە بۆ 
کەسێکی تر. لەگەڵ پەرستار یاخود دوکتۆرەکەت 
قسە بکە ئەگەر هەر نیگەرانییەکت هەیە. ئەگەر 

تۆ چارەسەر وەردەگریت بۆ نەخۆشییەکی سەخت 
وەک چاندنی ئەندامی لەش یاخود شێرپەنجە، یاخود 

حاڵەتێکت هەیە کە کاریگەری لەسەر سیستەمی 
 HIV بەرگری لەشت دادەنێت وەک ئێچ ئای ڤی
ڕێنمایی لە پەرستار یان دوکتۆرەکەت وەربگرە.

•  ئەگەر سەرپەرشتی کەسانی دیکە یاخود مناڵی 
بچووک دەکەیت وەک بەشێک لە کارەکەت، 

 MMR زۆر گرنگە کە تۆبەتەواوی بە ڤاکسینی
کوترابیت. گواستنەوەی سورێژە بۆ ئەو منااڵنەی 

کە زۆر ساوان بۆئەوەی کوتانی MMR یان بۆ 
بکرێت یاخود بۆ کەسێک کە خۆی نەخۆشە، 

بۆی هەیە دەرەنجامی زۆر خراپی هەبێت لەسەر 
تەندروستییان.


