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پرسیارە باوەکان سەبارەت بە وەرگرتنی 
پێکوتە دژ بە پەتای کۆڤید-19

چۆن پێکوتە دوای وەرگرتن کاردەکات؟
پێکوتەکان پەرەیانپێدراوە بۆ ئەوەی کۆئەندامی بەرگری جەستەت ڕابھێنیت، وە 

بتپارێزێت لە نەخۆشی و پەتا گوازراوەکان و دەرئەنجامە خراپەکانیان. کاتێک 
پێکوتە وەردەگریت، دەبێت توانای بەڕەنگاربوونەوەت لە کاتی بەرکەوتن لە گەڵ 
نەخۆشییەکە یان پەتاکە بۆت دروست بکات. ھەروەھا تا ئاستێک پارێزگاری یان 

بەرگریت دژ بە نەخۆشییەکە  بۆ دروست بکات. پێکوتە وەرگرتن خێراترین ڕێگەیە 
بۆ پەیداکردنی بەرگری جەستە دژ بە ھۆکارەکانی نەخۆشی وەکو بەکتریا یان 

ڤایرۆس پێش ئەوەی بەرجەستەت بکەون. پێکوتەکان شێوازی بێ زیانی خودی 
ئەو بەکتریا یان ڤایرۆسانەی تێدایە کە دەبنە ھۆی نەخۆشخستنی جەستەت. 
بۆیە بە ھۆی وەرگرتنی ئەو پێکوتانەوە بەرگری جەستەت بۆ دروست دەکات 

دژیان. لەگەڵ ئەوەشدا بەرگری جەستەت دەتوانێت شێوازی بێ زیانی بەکتریا یان 
ڤایرۆسەکان لە ناو پێکوتەکاندا بناسێتەوە و ھەروەھا ھەڵدەسێت بە 

دروستکردنی بەرگری تایبەت و بەرەنگاربوونەوەیان بە بێ ئەوەی ببێتە ھۆکاری 
نەخۆشخستنی جەستەت. لەپاش ئەوە، کۆئەندامی بەرگری جەستە ھەڵدەسێت 

بە ھەڵگرتنی یادگەی بەکتریا یان ڤایرۆسەکە، بەمەش ئەو کەسەی پێکوتەی 
وەرگرتووە بەرگری جەستەی، خۆی ئامادەکردووە ئەگەر لە داھاتوودا بەرکەوتنی 

ھەبێت لەگەڵ ئەو بەکتریایە یان ئەو ڤایرۆسە  زۆر بە خێرایی دەیپارێزیت لە 
گەشەسەندنی توشبوون. 

ئایە توشبوون بە پەتای کۆڤید-19 بە 
شێوەی سروشتی باشترە؟

نەخێر. چونکە تاکە ڕیگە بۆ توشبوون لە ڕێگەی 
ڤایرۆسی سارس-کۆڤ-2 دەبێت، کە ئەمەش دەبێتە 

ھۆی نەخۆشی بە پەتای کۆڤید-19. کاتێک تووش 
دەبیت، دەبیتە ھۆکاری بوەپێکردنی پەتاکە بۆ 
کەسانی دەوروبەرت وتوشبوونیان، بەوشیوەیە 
دەکرێت نەخۆشییەکە زیاتر بو ببێتەوە. لەگەڵ 

ئەوەشدا دەکرێت توشبوونت بە نەخۆشییەکە بە 
سەختی بێت و تەندروستیت بخاتە بەر مەترسییەکی 
گەورە، وە ببێتە ھۆکاری کاریگەری درێژخایەن لەسەر 
تەندروستیت. ئەوەش شایەنی باسکردنە، دەکرێت 
دەرئەنجامی کاریگەری درێژخایەنی پەتای کۆڤید-19 
درێژە بکێشێت بۆ ماوەیەکی زۆر. وەرگرتنی پێکوتە 
بنیادنانی بەرگریەکی سەالمەتی کۆنترۆڵکراوت بۆ 

دروست دەکات، بە بێ ئەوەی ببێتە ھۆی نەخۆش 
خستنت وگواستنەوەی بۆ کەسانی تر.

ئایە خێرایی لە پەرەپێدان  وبەرھەمھێنانی پێکوتەکانی
پەتای کۆڤید-19 مەترسی لەسەر سەالمەتی بەکارھێنانیان دروستکردوە؟

نەخێر. ھەموو ستاندەرەکانی تایبەت بە پرۆسەکانی سەالمەتی لەکاتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی کلینیکیدا 
لەسەر پێکوتەکانی کۆڤید-19، ھەروەھا ھەموو ڕێکارە توندەکانی پرۆسەکردن تیایاندا بەتەواوەتی 

جێبەجێکراوە ھەروەک چۆن بۆ ھەموو پێکوتەکانی تر لە بواری پزیشکیدا جێبەجێدەکرێت.

چەند دەزانرێت لەبارەی کاریگەرییە الوەکییە 
درێژخایەنەکانی پیکوتەی نوێ ؟

ھەرکاتێک ڕێگە بە بەکارھێنانی پێکوتە یان دەرمان درا ، ئەوا بە بەردەوامی و 
لە نزیکەوە چاودێری سەالمەتی و چاالکیان دەکرێت لە الیەن MHRA وە، ھەر 

کاریگەرییەکی الوەکی گوماناوی لە الیەن بنکە تەندروستییەکان یان لە الیەن 
نەخۆشەکانەوە ئاراستەی MHRA دەکرێت لە ڕێگەی "پرۆگرامی کارتی زەرد 
(yellow card scheme )" وە. حاڵەتەکانی کاریگەری الوەکی گۆماناوی بە 

تەواوەتی لێکۆڵینەوەی لەبارەوە دەکرێت، لە ھەمانکاتیشدا پێشنیازی 
پێشوەختە دەدرێت و ئەگەر پیویست بکات ڕێنماییەکان گۆڕانکارییان تێدا 

دەکرێت. پیکوتەکانی پەتای کۆڤید-19 لە بۆ ماوەی جەند مانگێک لە 
ژێرچاودیریدان، لە نێوان ژمارەیەکی زۆری کەسە بەشداربووەکان لە 

تاقیکردنەوەی کلینیکدا، لە کاتێکدا تاوەکو ئێستا کێشەی سەالمەتی گەورە کە 
شایەنی گرنگیپێدان بێ نەخراونەتە ڕوو. پێکوتەکانی پەتای کۆڤید-19 بۆ 

ماوەیەکی زۆر و پێویست لەژێر چاودێ MHRA دا بوون لە تاقیکردنەوەکانی 
کلینیکدا بۆ ئەوەی دڵنیا بن لە سەالمەتی پێکوتەکان. زۆربەی نیشانەکانی 

کاریگەرییە الوەکییەکانی پێکوتەکان لە کاتی وەرگرتنی یان بە خێرایی لە پاش 
وەرگرتنی پێکوتەکان دەردەکەون لە ماوەی چەند ڕۆژێک یان چەند 

ھەفتەیەکدا، وە ئەو نیشانانە  سووک و کاتین. نیشانە کورت خایەنەکانی 
کاریگەرییە الوەکییەکان بریتین لە ئازار و ھەڵئاوسانی شوێنی دەرزی پێکوتەکە، 
ماندووبوون یان تای سووک، بەم درێژخایەن نین. لە ڕاستیدا ئەو کاریگەرییە 

الوەکیانە بەڵگەن لەسەر وەالمدانەوەی بەرگری جەستە بۆ پێکوتەکان بەو 
جۆرەی کە پیویستە ببێت. وە نیشانەی کاریگەری الوەکی درێژخایەن زۆر بە 

دەگمەن دەردەکەوێت، بەم  زۆر بە وریاییەوە لە الیەن MHRA بە 
بەردەوامی چاودێری دەکرێن.
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چۆن بزانم پێکوتەکانی کۆڤید-19 
سەالمەتن؟

پێش ئەوەی پێکوتەکان بۆ تاکەکانی ھەر کۆمەڵگەیەک 
بەکاربھێنرێن، دەبێت بە ڕێکاری تاقیکردنەوەی توندا 
تێپەڕن، وەک ھەموو دەرمانەکانی تر، پێکوتەکان بە 
تاقیکردنەوەی کلینیکی چڕدا تێدەپەڕن، بەو شێوەیە 

پێکوتەکان بەکاردەھێنرێن و چاودێری دەکرێن لەسەر چەند 
گرۆپێکی خۆبەخش تاقیدەکرێنەوە. 

لە شانیشینی یەکگرتوو، دەرئەنجامی تاقیکرنەوەکانی 
کلینیک لە الیەن ئاژانسی رێکخەری بەرھەمە پزیشکی و 

تەندروستییەکان (MHRA)وە ھەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت.
بە ھیچ شێوەیەک ھیچ دەرمانێک نییە بە ڕێژەی 100٪ 
بەدەر بێت لە ھەموو مەترسییەک، لەکاتێکدا پرۆسەی 

ڕێگەپێدان و تاقیکردنەوەکانی سەالمەتی لە الیەن 
خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانی (NHS)   جەخت لە 

سوودی تەندروستی ئەو دەرمانانە دەکاتەوە کە 
وەردەگیرێن و ھەروەھا  سوورە لە جەختکردن لەسەر 

نەھێشتنی ھەرمەترسییەک.
چونکە پێکوتەکان دەدرێن بە مرۆڤە ساغ و تەندروستەکان، 

بۆیە ڕێکارە ڕێکخەرییەکانی زۆر توندترن، ئەمەش ئەوە 
دەگەیەنێت کە ئاستی "مەترسی پەسەندکراو" بۆ 

پێکوتەکان زۆر کەمترە  لە دەرمانەکانی تر.
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ھاوکاری دارایی
حکومەتەکان و دەزگاکانی ھاوکاری 
دارایی توانای ھاوبەشیان یەکخست 

بۆ الدانی بەربەستە  داراییەکان.

پیشەسازی
ژمارەیەکی زۆر لە پیشەسازی 

دروستکردنی پێکوتەکان دەرکەوتن، بە 
شێوەیەکی ھاوتەریب ھاوشانی 

ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی کلینیک، 
بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرھەمھێنان 

بە خێرایی.

زانست
پێشکەوتنی تەکنەلۆژیای پێکوتە لەسەر بنچینەی 

چەندەھا ساڵ لە توێژینەوە بنیادنراوە.

گرنگیدان و ھەماھەنگی
زاناکان و پزیشکان و بۆردی پەسەندکردنی 

ئاکاری پیشەیی، کارخانەکان و ئاژانسی 
رێکارەکان  ئەمانە ھەموو پێکەوە ھەماھەنگیان 

کرد بۆ کارکردنی زیاتر و خێرا تر. 

خۆبەخشەکان
10000 خۆبەخشی بەشداربووی دڵگەرم بۆ ئەنجامدانی 

تاقیکردەوەی کلینیک بوو بە ھۆی ئەوەی کە دەستکەوتنی 
ژمارەی پێویست لە خۆبەخش نەبێت بە کێشە. 


