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  مرۆڤ بھ ئاسانی تووشی دەب�ت 
  ڤایرۆسھکھ لھ ڕ�گای کۆکھ و پژمینھوە ب�ودەب�تھوە  یان لھ ڕ�گای پھیوەندی نزیک . مرۆڤ بھ ئاسانی تووشی ئھنفلۆنزا دەب�ت

    سھر، ماسولکھ وینیشانھ ئاساییھکانی نھخۆشیھکھ بریتیھ لھ کۆکھ، تای قورس و ئازار. لھگھڵ نھخۆشھکھدا دەگو�زر�نھوە
  زوربھی کات مرۆڤ ھھفتھیھک نھخۆش دەکھو�ت، بھ�م ڕەنگھ نھخۆشھکھ پاش چھند ھھفتھیھکی تریش ھ�شتا . جومگھکاندا

  کھسانی تر ھھن کھ  بھ خراپی دەیگرن .  سامناک نیھنھخۆشیھکی ئھنفلۆنزا بۆ زوربھی خھ�کان  .ھھست بھ ماندووبوون بکات
  .  ن، وەک بۆ نموونھ نھخۆشیھکانی ھھوکردنی سی و ژاراویبوونی خو�نوە تووشی بارودۆخی مھترسیدار و کوشندە دەب

  
          :تۆ مھترسیھکی گھورەترت لھسھرە کھ بھ ش�وەیھکی سھخت نھخۆش کھویت و دەش�ت خۆت بکوتیت ئھگھر

65ساڵ یان زیاتربیت   
دووگیان بیت
 ت مانگ کھ ئھم نھخۆشیانھ یان بارودۆخانھی ھھب6گھورە یان مندا�ی سھرو� :  
   نھخۆشیھ در�ژخایھنھکانی سی، بۆ نموونھ - (KOL). نھخۆشیھ در�ژخایھنھکانی دڵ و ڕەبوی سھخت-      

        نھخۆشی بھ خھ�وزبوونی سی 
   ئھو بارودۆخانھی کھ مرۆڤ بھرەو الوازبوونی توانای سی یان خراپتربوونی کۆکھی توند دەبات، -      

  . ەر، نھخۆشیھ دەماریھ  ماسولکھییھکان و کۆمھ�ھ ناتواناییھک پ�کھوە      بۆ نموونھ  قھ�ھوی لھ ڕادەبھد
   نھخۆشی در�ژخایھنی الوازی جگھر یان الوازی گورچیلھ-      
   نھخۆشی شھکرە -      
    ئھو بارودۆخانھی کھ واتای دابھزین�کی زۆری بھرگری لھش دەگھیھن�ت بھھۆی نھخۆشی یان-      

  .       چارەسھر�کی پزیشکیھوە
  

  دەربارەی کوتان و کوتاندنھکھ 
  ئھگھر ئھنفلۆنزاش بگرن . ئھوانھی دژی ئھنفلۆنزا خۆیان دەکوتن پاراستن�کی باشتر لھ دژی نھخۆشیھکھ بھدەست دەھ�نن

  ر�ت کھ بتوان�ت ھھموو سا��ک کوتانھکھ وا دەگونج�ن. زوربھی کات نیشانھکانی نھخۆشیھکھیان سووکتر تیا دەردەکھو�ت
   بھم جۆرە لھ ھھموو جیھاندا کانھوە خھ�کان�کی زۆر 1970لھ سا�نی . بھرگھی ڤایرۆسی ئھنفلۆنزای وەرزەکھ  بگر�ت

  ھھندێ کھسیش سووکھ . پاش کوتانھکھ ڕەنگھ لھ دەورووبھری شو�نی کوتانھکھ با�ت ھھستیارب�ت و بئاوس�ت. کوتراون
  زۆر بھدەگمھن مرۆڤ تووشی کاردانھوەی بھھ�ز دژی . کھ پاش چھند ڕۆژ�ک نام�ن�تدژواریھکانی کوتانھ. تایھکی ل�د�ت

. دەب�ت کوتانھکھ
  

  ؟ دەتوانیت خۆت بکوتیتکوێ و   لھکھی و
  گھر تۆ سھر بھ . ەوە خۆت بکوتیت2017ی نۆڤھمبھرەوە 7تۆ دەتوانیت لھ بنکھ تھندروستیھکھی ناوچھکھی خۆت لھ 

  .  کرۆن دەدەیت60 بیت گروپ�ک لھو نھخۆشیانھی سھرەوە
  

  .  بۆ بنکھی ئامۆژگاریدان بھ نھخۆش1177ی خۆتھوە بکھ یان زەنگ ل�دە بۆ کھتکایھ پھیوەندی بھ بنکھ تھندروستیھ
  تۆ دەتوانیت لھ se.1177.www.  دا زیاتریشی لھسھر بخو�نیتھوە

ت بکوتھدژی ئھنفلۆنزا خۆ
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