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Pêşgotin
Xwendevanên hêja
Gelekî giring e, ku mirovên bi HIV, AIDS an jî bi êşa iltîhaba
kezebê be, bikaribin jiyaneke bêzilimandin bijîn.
Pêdivî ye, em hemî zanibin, ka çawa ev virusê vedigrin û em
çawa bikaribin xwe û civaka xwe biparêzin. Digel wê jî giring
e, ku em cudahiya ziman û paşmayê kulturan liber çav deynin.
Di wan salên minî dirêj de, ku min digel mirovan karkirî, yên
ew jî mîna min, paşmayê penaberiyê hene, gelên koçber û
kêmnetewe ne, ez fêrbûm, ku zanîn baştir ji tirsê ye û agahî bi
zimanê me, kilît e. Ji ber wê me navê belavoka xwe kir „Em
li ser HIV- bi zimanê xwe bipeyivin“.
Jibo zanebûna bêhtir li ser seks, rewşenbîriya seksî, stendina dermanên bêhişkirinê
di rêka derzîlêdanê de, û bizanibe caran zor e, ta bigihin qûnaxa li ser biaxivin, ku êdî
jiyana me bêhtir tête parastin.
Komîsyona Ewrûpa alîkariya rêxistina AIDS & Mobility Europe (A&M), bo hewldanên
wan dike, xwe digihîne mirovên genc, malbatên wan û civaka wan. Ev belavok ji
toreya AIDS & Mobility tête pêşkêşkirin.
Pêdivî ye bo we alîkar be, ku pêzanînên we li ser van babetên jêrîn çêbibin: Çawa
HIV, iltîhaba kezebê û pêketina bi virusî di rêka seksê re tête veguhestin? Çawa
mirov dikare xwe û yên din biparêze? Çawa mirov tê der tîne, ku vegirtî ye û çi rêkê
çareseriyê ye? Armanc ew e, agahiyên nû bo we amade bike
û hijmarek ji cihên alîkariyê yên pispor pêşanî we bikin, eger we pêdiviyek bi şîretan
hebe.
AIDS & Mobility dixwazin we têvedin, ku hun agahiyan bo xwe peyda bikin û
bizanibin, ka HIV an jî iltîhaba kezebê heye an na. Bikaranîna lixwepirsînê, gava
yekem di xwedermankirineke bibandor û guhpêdan de ye. Em pêşniyar dikin, ku
hun têkiliyên xwe bi van yên ev rênasîn derxistine re bikin. Negiring e bi têkiliya
yekem tu navê xwe bidî.
Ez serbilind im û bextewer im, ku vê belavokê pêşniyazî we dikim, û dixwazim
hevpişk û alîkaran ji AIDS & Mobility bo vî kar û amadakirina wan ji dil spas bikim.

Ramazan Salman, rêvebirê projektê A&M
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Destpêk
Xweparastina ji HIV bo her kesekî giring e. Digel wan yên neliber in seks bikin an jî
dermanê bêhişkirinê bibin: „zanebûn desthilat e“ her rojek wê bêt, ku tu pêzanînên
xwe bi hineke din re parve bikî.
Ev rênasîn agahiyan li ser HIV û AIDS hildigire û digel xweparastina pê ve girêdayî,
ezmûn, tedawî, şîretmendî û alîkarî. Jibilî wê jî, agahiyên li ser iltîhaba kezebê ya
virusî, êşa zirav û vegirtina di rêya têkiliyên seksî re tê de hene.
Ev hemî nexweşiyên bi rêya vegirtinê dibin. dema bûnewerekî gelekî biçûk êrîşê
bike, vegirtin dibe, sedema wê jî virus an jî baktêriyayek di laş de ye, ku guhertinan
çêdike û mirovî nexweş dike.
Bûnewerên vegirtinê xwe dighînin cihên cuda ji laş î. Dibe ku alavek bi serê xwe be,
mîna iltîhaba kezebê ya virusî, an jî alavê berxwedanê be, di rewşa HIV (Virusê ku
berxwedana li hember nexweşiyan kêm dike).
HIV, iltîhaba kezebê û êşên vegirtinê di rêya têkiliyên seksî re, ji xwe ji mirovekî
xwe vediguhêze mirovekî din. Hinek corelevên mirov, mîna seks û kêşan û stendina
dermanê bêhişkirinê (esrar), rêka van virus û bakteriyan re hêsan dikin, ku derbasî
laş bibin.
Wisa hunê tendurustiya xwe biparêzin
■

Dema we seks kir, bi parastin bikin

■

Dema we esrar kişand, rêbaza bikaranîna bi parastî bikar bînin

■

Derziyên li dijî iltîhaba kezebê ya A û B li xwe bidin

■

Birêkûpêk fehsa nexweşiyên di rêya seksê re tên bike û fehsên HIV jî di pey re

■

Ka em birêkûpêk fehsa êşa zirav bikin, eger tu texmîn bikî, ku metirsiyek
ji vegirtinê wê êşê heye.

Ev belavok ÇAWA û ÇIMA şirove dike.
Ev belavok bo kesên ji ziman û kultûrên cuda ne, bi taybetî bo alîkariya gencan û
malbatên wan e, ku xwe baştir biparêzin.
Ji bilî wê pêdiviye tirs nemîne, diyalogê veke û alîkariye bike jibo wan kesên bi
nexweşiyên HIV, AIDS an jî iltîhaba kezebê ne, ku li wan çavekî biçûk neyête nerîn.
Projektê AIDS & Mobility Europe, gelek kesan ji kultûrên cuda cuda tîne ba hev. Di
naveroka vê rênasiyê de, gelek serpêhatiyên ji gelek welatan hene.
Ev rênasî ji bo kesên beşdarî çalakiyê HIV bibûn, di çarçoveya AIDS & Mobility hatiye
danîn, ku ji wan yên hatibûn rahênan û dîplem wergirtibûn di biwarê HIV û AIDS de.
Ev rênasî bo we bêpere ye. Bi hêviya ku bikaribe bo we bibe alîkar.
Ji bo agahiyên bêhtir, ji kerema xwe têkiliyên xwe bi wan rêxistinên navhatî
deynin.
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Mafên te
Mafê her mirovekî ji bo tendurustiyê,
mafê mirovan yê bingehîn e, û mafê
her yekî ye, negirêdayî statuya mana
wî an jî hevwelatiya wî ye. Bi sedema
serpêhatiya penaberiyê, an jî kêm agahî
digihin, tevdîrên tendurustiyê kêm in û
metirsîna bipêketina êşa HIV, iltîhaba
kezebê û êşên di rêya têkiliyên seksî
re têne vegirtin û êşa zirav pirtir dibe.

Yasa û biryarên li ser asteya yekîtiya
Ewrûpayê, pêdiviye maf bidin penaber
û gelên koçber an jî kêmnetewe ku
bikaribin ji hêla tendurustiyê ve bi
wekhevî bêne tedawîkirin. Eger hindek
ji wan mirovan li welatekî bê mafê
rûniştinê bin jî, mafê wan heye, ku
xizmeta tendurustiyê bigihe wan.
Digel ku welatan gavên pêşkeftî
di vî warî de avêtine, ku xizmeta
tendurustiyê bêcudahî bo herkesekî
be, lê hîn penaber û miletên koçber
zehmetiyê dikişînin ta ku xizmeta
tendurustiyê bo wan tête kirin.
Diyar e agahî bi zimanê wan yê
dayikê nînin, an jî wergerekî zîrek bo
wan peyda nebûye. Pêdiviye ji bo
xizmetê, hinek pere bêne dan, an jî
cihê xizmeta tendurustiyê dûr be.

Tev welatên yekîtiya Ewrûpayê, li ser
komek ji yasayên navnetewî li biwarê
mafê aborî, civakî û çandeyî (pakêta
civakî) imze kirine û pêdiviye dûvçûnekê
bikin, ka xizmeta tendurustiyê bo her
kesekî ji hêla çawa û çilotiya xwe ve
ye. Gihandina xizmetê tê wateya, ku
pêdiviye paşmayên çandeyî cuda yên
nexweşan li ber çavan bête girtin.
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Ji bo agahiyên bêhtir, ka xizmeta
tendurustiyê li nêzîkî cihnişîna
te li ku heye, berê xwe bide
rêxistineke nêzîkî te, ku şêwir û
şîretên penaberiyê dike. Cih û
navnîşanên van rêxistinan li dawiya
vê rênasiyê ye, dê bo te bibe alîkar.

Laşê mirov
Anatomiya laşê mirov
Gewrî

Mejî

Ximximk
Dil
Damar
Masûl
Cîger
Malka Tehlikê
Gurçik =
Gurçîle
Wersel =
hestiyê piştê
Rihvik, Doran

Tişta di vê belavokê de, nexweşiyên
ku têne vegirtin û li gelek parçeyên
laşê mirovî belav dibin, şirove dike.

Girêkê lemfawî
Kezeba spî
Fişik
Mêjûk
Mîde
Rihê zirav
Pankriyas
Malka mîzê

Ev wêne hinek parçe û organên
giring ji mirovî berçav dike.
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Li ser HIV û AIDS
■

HIV (Virusê kêmbûna berxwedana
mirovî) virusek e, ku dibe sedema
peydakirina AIDS (nemakarîna
peydakirina hêza berxwedanê),
ku tedawî zû pêk neyê.

■

Di qonaxê destpêkê de yên
vegirtina HIV, çu şop li wan diyar
nabin. Mirovek dikare demeke
dirêj bi HIV ketibe û şop lê
nediyar be, lê virus her heye.

■

Tedawiyên nû yên ji bo vegirtina
HIV gelekî serketî ne. Di rêka
wan rêbazên tedawiyê re, mirov
dikare saxlem be, ta ku bijî. Dibe
ku dermanê pê tê tedawîkirin
hin kartêkirinên xwe hebin.

■

Eger tedawî neyête kirin, virus
êrîşî sîstema berxwedanê dike, ku
êdî laşê mirovî gelekî li ber virus
û êşên din qels û bêtaqet dibe
û rê ji virus û êşan re vedibe.

■

■
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Eger tedawî bibe, dikare bibe
sedema ku êdî bi êşa AIDS nekeve.
Ev êş peyda dibe, dema sîstema
berxwedana laş î bêhêz dibe, laş li
ber virus û êşên giran hêsan dibe
û dikare bibe sedema mirinê.
Ta niha çi aşlav bo parastina
ji HIV peyda nebûne.

HIV û Terrbûna laş

Ev virus hemî şilava laşê vegirtî yê her
mirovekî heye, lê ji hêla veguhestinê
ve di va tiştan tenê de heye:
■ Xwîn, ava mêr, ava 

jinê û şîrê dayikê
Çawa virus xwe berdide laşê mirovî,
pêdiviye hijmarek mezin ji virusan
derbasî laş bibe: di rêka xwînê,
betanê çilmê (yên şil, zirav û hestiyar
di rêka dev, quz, qûn, bizmik û
devê xertûma mîzê di kîrî de).

HIV dikare bête veguhestin

Çawa HIV nayête veguhestin

■

bikaranîna seksê ji pêş an
ji paş ve bê kondom

Eger hun mirovekî bi HIV
bibînin metirsiyan nîne:

■

Bikaranîna hevpişk ji derzî û tiştên
din ji hêla yên esrarê dikêşin

■

bikaranîna piyala, tepsiya,
eynî text an jî tuvaletê.

■

Deqandin an jî kunkirina laşî

■

Xwêhdan an jî hêstir bihingivin hev

■

Digel ku metirsiyan kêm jî heye,
lê alastin bê kondom, an jî
destmalekê, dikare bibe sedema
iltîhaba tevna dev û dev birîndar
bike, eger avik bikeve dev.

■

Desthejandin

■

Hingivtin an jî hev maçî bikin

■

Sekskirin bêderbaskirina kîr

■

Kirina seks ji pêş an jî paş bi kondom
yan jî bi dermanekî şahîkkirinê (gêl)

■

Vegirtina ji dayikê dema ducanî,
jidayikbûn / an jî şîrdanê. Ev
dikare bi rêka dermanan bi
rengekî hêja bête tedawîkirin.

■

Dema ku xwîn bêçavdêrî
derbasî laş bibe an jî regezên
din di laş de bêne çandin.

Eger tu bawer bikî, ku tu bi nexweşiya
HIV ketiye, fehsa xwe ya HIV bike.
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Fehsa HIV
■

■
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Bi fehsa xwînê anj jî tifê, tête
naskirin eger virusa HIV bi mirovî
re heye. Hinek nexweşxane
„fehsên zû” dikin, ku encama
fehsê di cih de dertê. Lê ya
bêhtir, divêt mirov bendewarê
encamê çend rojan bimîne.
Dema virusê HIV bikeve laşê
mirovekî, proteîn wek bersiva laş
li dijî vegirtinê tête damezirandin.
Navê antî-laş lê tête kirin. Ev fehs
hinek erkên wê hene, HIV-antîlaş
di nava xwînê de diyar bibe.

■

Laş pêdivî 3 ta 12 heftiyan e, ta
antîlaş bête avakirin. Ew dema di
navbera vegirtin û çêbûna antîlaş
de, jê re wek nîşan (dirk) tê gotin.
Di teşxîskirina vê dirkê de, hin
mirov bi Virusê HIV ketin, lê hîn
antîlaş di fehsa xwîna wan de
derketiye. Digel wê jî dikare virusa
HIV bi hebûnek bilind di xwînê
de be, ava mêr an jî şêlava jinê
an jî di şîrê dayikê de, ev jî dikare
hineke din bi vê nexweşiyê bixe.

■

Tê wateya, ku fehsa HIV tîtala HIV ji
12 heftiyan berya fehsê diyar dibe.

■

Xwe hîn jî biparêzin, dema hun
bendewarê encama fehsê bin.
Fehs we ji vegirtinê naparêze.

■

Eger Antîlaş di xwîna mirovekî de
hebe, wate, ew mirov bi HIV ketiye.

■

Dema encama fehsê pozîtîv be,
normal fehsê dubare dikin, daku
fehsa yekem teqez bikin.

Encama neyênî tê wateya
■

Dema HIV-antîlaş di xwînê
de nehatibe dîtin, diyare ku
ew mirov bi HIV neketiye

Encama erênî tê wateya
■

Li fehsa HIV-antîlaş hate dîtin.
Wate, vegirtin çêbûye û fehsa
HIV li ba wan mirovan ji niha
û pêve pozîtîv derdikeve.

Nîşan

Hinek ji mirovan pê ketine, rasterast
piştî pêketin dibêjin, nîşanên grîpê diyar
bûn. Ev wek êşa serbinbûna sêromî
tête nîşandan. Di pey re, dikare demeke
dirêj bimîne, taku nîşanên wê diyar
bibin, mirovekî bi HIV ketibe, dikare di
wê demê de hineke din pê bixe. Her
mirovek li dijî vegirtina HIV bi rengekî
bersiv dide, lê ev nîşanên jêr dikarin
reng vedin: Vegera herpes- û virusê
fetriyatan, tim çavlixewî, xwêhdana
êvaran, germbûn, kîlokêmkirineke
gelek, zikêşî, pirzikê sor/xemrî/qehweyî,
deqên li ser çerim an jî dev. Ev nîşan
yên êşên din jî ne û tenê di fehsa
xwînê de HIV dikare bête diyarkirin.
HIV dikare bi dermanên Antîretrovial
bête dermankirin. Ew mirovê ku pêketî,
dikare saxlem bimîne û jiyana xwe
bi ser ve bibe, lê ji êşê qurtal nabe.
Bêli xwepirsîn û dermankirin, êş cortir
dike û hijmara mezin ji nexweşên
HIV-pozîtîv li wan dibe AIDS.

Dermankirin

Dermanê Antiviral bandora wan ji
bo başkirina rewşa tendurustiyê ya
mirovên bi HIV ketine heye, hemen
hemen jiyaneke normal dikarin bijîn.
Bêhtirîn mirovên bi HIV ketin û bi wî
dermanî tedawî dibin bi AIDS neketine.
Raste heta niha dermankirinek nîne ku
mirov ji HIV bi yekcarî qurtal bike, lê bi
stendina antiviral hun dikarin saxlem
bijîn û bi AIDS nekevin.
Ev derman dihêle ku ew virus di
sîstema berxwedana laş de zêdetir
nebe û ziyanê jî bêhtir neke. Divêt ev
derman her roj bête stendin, divêt bête
zanîn, ku kartêkirina wê jî heye û li ber
çav bête danîn.
Ne her kesek tehemula dermanê
antiviral baş dike, ne her kes dixwaze
bi antiviral bête dermankirin. Mirovên
bi HIV, pêdiviye bi rêkûpêk seredana
doxtorekî pispor bikin, ji bo sîstema
berxwedanê ya xwe fehs bikin û
di dema guncayî de dermankirina
pêdivî bo wan bête kirin.
Xweparastin piştî vegirtina bi Virus

Xweparastin piştî pêketinê lêpirsînek
û dermankirinek lezgîn e, dikare bibe
alîkar, ji bo rê nede ku HIV peyda bibe,
vegirtina Virus, bo nimûne di rêya
têkiliyên seksî yên bêparastin, dirîna
kondom an jî bikaranîna derziyekê
bi hev re. Dermankirin heyvekê bi
birina dermanê antiviral dirêj dike
û ev derman jî pêdiviye piştî 72
saetan ji derbasbûna virus di laş de
bête bikaranîn û dest pê bibe.

Berya dermankirinê doxtorê
pirsiyara rewşa metirsî ji te dike.
Ji ber kartêkirina dermanî dikare
piştî birinê hebe, dibe pirsiyar bête
kirin, eger metirsiyek bilind hebe.
Hun çawa dikarin dermankirina
PEP werbigrin, ji cihekî bo yê din
cuda ye. Ji bo bêhtir agahiyan,
têkiliyê digel cihê şîret û zaniyariyê
li ser HIV/AIDS an jî rêxistinên
tendurustiyê yên nêzîk xwe bike.
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Seksa parastî
Kondom

Seksa parastî ew karên seksî ne, yên
imkana veguhestina êşan nehêle,
veguhestina şilavê pêkneyê an jî
rêbazên rêgirtinê mîna bikaranîna
kondoman. Bikaranîna seksa parastî
baştirîn rêga û biryar e bo her kesî.
Eger hun bixwazin bihemle(ducanî)
bibin, ya baş ew e, ku tu û hevjînê/a
xwe biçin nik doxtorî û fehsa
xwe ya HIV, berahîka hun êdî
kondom bi kar neînin, bikin.
Dema mirov alkoholê vexwe an jî
esraran bikêşê zor e ku karibe seksa
parastî bike. Ya baş ewe ye, hun biryara
xwe bidin, ka hun ê seksa parastî
berya hun vexwin û bikêşin bikin, her
dem bila kondom bi we re hebin, daku
xwe ji kartêkirinên nêgatîv biparêzin.
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Kondom mêr û jinan ji êşên di rêka
têkiliyên seksî ve têne vegirtin diparêze,
di nav wan de jî HIV. Kondomê mêr
wek boriyekê ji latêks e (an jî satan),
kîr derbasî wî dikin û ew rê li ber
veguhstina virusan digre, nahêle avik
derbasî quz an jî qûnê bibe. Avik di
kondom de dimîne. Li ba jinan dibe
sedema ku jin zarokê jêre çênebin
kondom jibo jinan baştir e, yên ku
dixwazin seksa parastî baş kontrol
bikin, bo wan mêran yên kondoman
bo mêran nikarin bikar bînin.
Kondom bi gelek rengan hene, bihêz,
mezin, gelekform, gelekreng û li gor
her çêjekê, daku bo her kîrekî û her
rewşekê bigunce. Lê ya herî giring
nîşana baş ya kondoman e (b.n. „CE”)
û dema nemana kartêkirina wan.
Her yek li gor iyalet û devera xwe
dikarin li cihê xwe kondoman ji
supermarkt, dikan an jî dermanxana
bikirrin, her wisa li otomatan hene
an jî ji internêtê dikare bête xwestin.
Dezgehên genc, civak û tendurustiyê
jî, gelek caran kondoman belav
dikin, hinek caran bêpere jî.

Bikaranîna rêkûpêkî ya kondoman, te
û hevjîna/ê te ji HIV û gelek êşên di
rêga seksê re peyda dibin diparêze.
■

Li dema seksa ji paş an jî pêş
herdem kondoman bikar bînin

■

Eger kîr biçûk be, hun dikarin
kondomên biçûk (teng) peyda
bikin, daku zû neyête xwarê.

■

Eger kîr mezin be hun dikarin
kondomekî mezin (fereh) peyda
bikin, daku xwîn nerije û bi
hêsanî neyête çirandin.

■

Dema seks di dev de bikin, rahêjin
kondomekî bi bêhinxweş, (daku tama
lastîkê winda bike), an jî yekî bê gêl.

Bi taybetî seksa ji paş ve, divêt
gêl bikar bêt, ji bo seks xweştir
be, xweşî bilindtir bibe û tirs ji
qetan û birîndarkirinê kêm bibe.
Çu caran du kondoman li ser hev
li xwe nekin: hekandina wan bi
hev re wan bi hêsanî didirîne.
Eger kondomek qetiya, neasê bû
an jî di dema seksê de şemitî û di
baweriya te de tirsa ji HIV heye, berê
xwe bide doxtorekî, ji bo tedawî
pêdivî û di cih de PEP bike (ev tedawî
di navbera 72 saetan de piştî seksê
divêt bibe û çiqas zû be hîn baştir e).
Eger tu ji ducaniyê ditirsî, dikarî
hebekê piştî karê seksê bibî.
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Gêl

Şîret ji bo kondoman
Dema kirrîna kondoman
■
■
■
■

Wan kondomên ku nîşana
CE li ser heye bikirrin.
Tenê kondomên ji latex û satên
(polyurethan) bo seksa parastî baş in.
Baş lê temaşe bike, ka zirar
giha ye wan an na.
Baş temaşe bike ka dema wan bi ser
ve çûye. Eger dem bi ser ve çûbe,
kondom bi hêsan tête dirandin.

Çi divê li dema bikaranîna
kondomê bê kirin:
■
■

Bikaranîna gêlê li ser avê dihêla
xweşiya seks bêhtir bibe û çêjê bilind
dike. Ji bilî wê jî nahêle lastîk biçire,
eger qûn yan jî quz zuha bin. Her
dem gêlê bikar bîne, di dema seksa
ji paş ve, ji ber avşile ya qûnê nîne.
Hinek gêl hene ku dermanê li dijî
ducaniyê himbêz dike. Lêkolîn diyar
dikin, dema dermanê Nonoxynol
bi kar tê, metirsiya vegirtina HIV
zêde dibe, lewra divê dermanê ku
Nonxynol tê de hebe bikar neînin.
Têkiliyên bi wan rêkxistinan re
deynin, yên navê wan di dawiya vê
belavokê de hatiye. Ew dikarin ji were
bibêjin, ka hun dikarin kondom û
gêlê ji kû bînin û çawa li devera xwe
heb û di pey re PEP (rêbaza li dijî
ducaniyê) têne stendin û nivîsandin.
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■
■
■

Kondomên bi nîşanên baş berya
dema wan bi ser ve çûbe bikar bînin.
Kondoman di cihekî de veşêrin,
ku gerim nediyê de.
Her careke tu têkiliyên seksê
bikî kondomekî nû bikar bîne.
Tenê gêlê ji bo kondomên xwe
bikar bîne, yê li ser bingeha avê.
Bi haydarî bi tiliyan pakêtê
veke. Hay jê hebe, ku neynûka
te tûj an jî şikestî be.

Çi divê li dema bikaranîna
kondomê neyête kirin:
■

■

■

Eger hun kondomê bi latex bikar
bînin, zeyta zarokan, vaseline û gêlên
zeyîtî bi kar neînin, çimkî kondomê
latex kunkunî dibin û diqetin.
Çu caran pakêta kondoman bi diran
an jî meqes nebirin. Ew bêhemd
dikarin zirarê bigihînin wan.
Kondom veneke û nehevciqîne.
Dibe ku êdî ba bikive serê wê.

Şêweyê rast ji bikaranîna
kondoman

Dema têkiliyên seksî
■

Kengî dikare bête lixwekirin
■

Pêdiviye kîr baş req bibe,
berya kondom lê bête kirin.

■

Ji banî ve kondom siwar bikin.

Çawa kondom li xwe dikin
■

Rahêje serê kondomî û bixe
nav tiliya xwe ya navê û
şehdebûnê û baş lê temaşe
bike, ka ji ba vala bûye.  

■

Kondom dene ser zompik û
li ser kîrî gundor bike, ta tu
bigihî serî û bête zeftkirin.

■

Lê temaşe bike, ka kondom
giha ye qurmê kîr.

Çavdêr be, ka hîn kondom li cihê
xwe ye. Dema kirinê de, tu dikarî
hêla wê li qurmê kîr bişidînî, ji bo
nexijiqe û bi xwar ve neşemite/
an jî hevjîna te pê nelîze.

Piştî verihtinê
■

Kîr derxe derve berya pûç bibe.

■

Dema tu kîr bikişînî kondom
ji hêlê ve zeft bike, daku di
quz an jî qûnê de nemîne.

■

Dema kîr derkete derve, tu dikarî
kondom li hev bipêçî û bavêjî selika
gilêşê (kondom nehavêje tuwaletêew borî û ehrêzan dixitimînin).

■

Cihê xwe paqij bikin û gilêşê nehêlin
û bi taybetî li deverên vekirî.
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Bikaranîna parastî
Ya herî tenahî, esrarê nebin an jî
nekêşin. Lê eger hun esrarê bibin,
derfet hene hun metirsiyan kêm bikin.
Tu an jî hevalê te esrarê bibin,
giring e, li ser çawaniya (bikaranîna
parastî) agahiyan werbigirin.
Hemen hemî welatên yekîtiya Ewrûpa
ji bo esrarkêşan alîkariyê dikin, bêyî
ku li cira we an jî paqijiya we bipirsin.
Berevajî wê, esrarkêşan ji kolanan tînin
û bi derziyên paqij û alavên din yên
berdest dikin. Alîkarî dibe jî, dema tu li
cihê manê an jî dermankirinê bipirsî û
bixwazî û eger tu biryarê bidî wê dest
bi dermankirinê bikin. Di hinek welatan
de, xanî bo esrarkêşan hene, di wan de
derziyên esrarê bi rêjeyeke kêm dikarin
bêne danê. Armanca sereke ya van
rêxistinan ew e, ku ziyan û pirsgirêkên
ji esrarê derdikevin kêm bibin.
Ger tu esrarkêş bî, ji xwe re bifikre û li
wan saziyan yên nêzîkî rûniştina xwe
bipirse û têkiliyê bi wan re deyne, ji bo
tu agahî û alîkariyê ji wan werbigrî.
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Esrar kişandin gelek pirsgirêk
û metirsiyê çêdike
■

ccûreyê esrarê,

■

Cûreyê esrarkêşanê

■

Derdora ku esrar lê tête kêşan

Esrarkêşan dikare zîrekî û biryarstendina
te biguhre, dibe kartêkirinekê li ser
biryara te ji bo seksa parastî. Hinek
esrar b.n. Amphetamine dikare
daxwaza te bo seksê zêde bike,
dikare kîr li def mêran rep bike, ku
kartêkirinê li bikaranîna kondom bike.
Mebesta vê belavokê ew e, çawa
gelek cûreyên metirsiyê yên ji
esrarkêşanê tên, kêm bibin.
Esrar bi derzîlêdanê ya herî metirsîdar e.

Derzîlêdana durust

■

Derziyê ji hêla bimeyl bigre û hêla
tûj berbi jor ve, bi sêçikekê dor 45°
grad be, ji bo ziyaneke mezin li
tevinê neyêt. Herdem derziyê li wê
derê bixe, ku xwîn berbi dil ve diçe.

■

Piçekî kundar bi paş ve bikişêne,
da bibînî, gelo xwîn di derziyê
de diçe. Weha tu dikarî bizanibî,
ka derzî di reh de ye.

■

Lastîkê vekin.

■

Bi derziyê hêdî hêdî derman
derbasî reh bikin.

1. Bizavê bike ku xwarindankê
te paqij be
■

Derzî û huqnên bêmikrob bikar bînin.

■

Xwarindankê xwe yê paqij filtera
xwe bikar bîne û ava xwe ya
paqij (ava ji şûşê an jî av, ew
ya 5 deqan tête kelandin).

■

Bi xwarindankan digel
kesekî din nexwe.

2. Berya derzîlêdanê
■

Destên xwe bişon!

4. Piştî derzîlêdanê

■

Li cihê rehdiyar bigere.

■

■

Cihê wê kunê biguhere,
eger tu hercar li wî rehî bidî,
dibe ku êdî xerab bibe.

■

Cihê kunê bi paçekî şil bi
alkoholê an jî bi kêmanî bi
avê û sabûn paqij bikin.

Dema te derzî ji reh kişand, bi
paçekî zuha an jî bi destmalek
bêrîka ji kaxezê û paqij (ne bi
tiliyan, tiliyên nepaqij an jî destmal
dikarin mikroban veguhêzin) li
ser cihê derziyê deyne. Weha
dikare nezîfa xwînê pêk neyê.

■

Pişt re cihê derzî lêketî neprixîne bi
paçekî bi alkoholê şil (ev nahêle xwîn
tîr bibe û rêhtin peyda dibe, metirsiya
bi vegirtinê bêhtir dibe û saxlemî bi
derengî dikeve) û nealîse ( tif dikare
bibe sedema vegirtina virus î).

■

Dema xwîn raweste, dikare ev
baş be, „merhemeke rehan“
(Aloe Vera, Vitamîn E. o. Ä.)
bikar bînin, ji bo werm çênebe
û alîkar be û zû saxlem bibe.

■

Û ji bîr neke: cihê derzîlêdanê
biguhere û di navbera dem û
demekê de bêhinvedanekê bide
rehan, esrarên xwe bibin, bikêşin an
jî di rêka devî re ji dêvla derzîlêdanê.

3. Derzîlêdan
■

Rewşeke rehet werbigre. Metirsî
kêmtir e ku hevalên te li ba
te bin, dema tu derziyê dibî,
ji dema tu bitinê bî (bitaybetî
ku çiqasbûn gelek be).

■

Lastîkekê bikar bîne bo reh pê
girêbidî. Ev hêsan dike, ku reh
diyar bibe û dihêle ziyana cihê
derziyê kêm û bisînor bike.

■

Cihê derzî lê dikeve bi alkoholê
paqij bike.
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Xweparastin ji birina zêde ya
dermanî
■

Gelek giring e, ku tu bizanî ka tu
çi esrarê bi derziyan li xwe dixî.

■

Pediviye tu bizanî giraniya esrara tu
dibî çend e. Dermanê wî fehs bike.
Eger we demekê esrar nebiribe
(du heftî jî bin) an jî esrarfiroşekî
nû we dît, barekî biçûk bikar bîne.

■

Çu caran bitinê an jî li cihê kesek
nebîne derziya li xwe nexin.

■

Agahiyan werbigre, ka dê çawa
be, dema rêje gelek be.

Divê çi bibe eger gelek
bête stendin (Efiyon)?

Di bêhtirîn pergalan de, alîkariya
yekem nebes e. Ji bo jiyanê giring
e, telfona doxtorê hawarhatinê bikî.
Taximê hawarhatinê dikare ewa
rêjeya zêde ya te birî bi dermanekî
rewşê berbi normaliyê ve bibe.
Dema mirov li ser hişê xwe be
■

bi mirov re bipeyive

■

bila ew mirov hişyar bimîne

Ew mirov ne li ser hişê
xwe ye lê nefes heye

Bizavê bike wî hişiyar bikî, ku
Nîşanên gelekbirinê
■

şînewiya lêvan an neynûkên tiliyan

■

ji nişkave amadebûna bersivdanê
gelekî kêm be

■

mirov kêm hilmê dikişîne an
jî nema qet hilmê dikişîne

■

hêdî li dêmên wî bixî

■

destê xwe bihêz deyne
ser rayê navrehna wî

■

neynûka xwe ya tiliya mezin têxe
neynûka tiliyekê û bişidîne

■

ava sar û tezî bi ser ruyê wî da bike

Mirov bêhişe û hilmê nade û nastîne
■

Telefona nemra hawarhatinê bike

■

Li nik mirovê bêhiş bimîne;
wî bitenê nehêle

■

Eger bikarî, alîkariya yekem bikar bîne

Her kesek dikare fêr bibe, alîkariya
yekem di dema bêhişiyê de bike.
Ji kerema xwe têkiliyê bi wan
navnîşanên di vê rênasê de hene
bikin, ji bo pêzanînên zêdetir li
ser alîkariya yekem werbigrin.
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Bêhinkirin, qurtandin, kişandin
an jî bêhinkişandin
Bêhinkirin, qurtandin, kişandin an jî
bêhinkişandin tenahîtir e ji derzîlêdanê,
lê ew jî nebêmetirsî ne. Eger carekê
hilimkin, biqurtênin, kêşan an jî
hilmkêşanê bikin, kartêkirina wê ta du
saetan dewam dike û rewşeke xerab
dest pêdike, ku mirov nebendewar bû.

Bêhinkirin ji daqurtandin û
kêşanê metirsîdartir e, ji ber
■

bihêsanî mirov dikare
çiqasiyeke zêde bikişîne

■

Metirsî di wê de ye, ku bi hev
re bikar bînin, bi êşa Hepatitis
B û C û HIV bikeve, tevna
çermê bêvilê „difin, kepî“ zû
birîndar dibe û xwîn jê têt.

şîret bo kêşaneke bitenahî
Pîvana metirsiyê, ya bi
êmnetiyeke baş bi birinê re dest
pêdike, weha dê diyar bibe:

■

Derman hûr bikin ta bibe bodra û
bi du kevçîkên çayê li hev bixin,
weha hun dikarin bodrayeke baş
çêkin û li gor xwe bikar bînin.

■

Tucarî zilik an jî borîkok bi kesekî
re bi kar neînin: dibe, ku bikaranîna
pêk ve hinek xwîn hebe û hun
bi HIV an jî Hepatitis bikevin.

■

Li ser pereyên kaxez hûr nekin, dibe
ku mikrob hebin û bêne veguhestin.

1. Nebirina esrarê
2. Qurtandin
3. Kêşan
4. Hilmkêşan
5. Bêhinkirin
6. Derzîlêdan
Derzîlêdan ya herî bitirs e, ji
ber bi rastî diyar dibe, ku:
■

gelek metiryal bi derziyê li xwe daye

■

dema mirov pêk ve bi derziyekê
li xwe dê tê wê wateyê, ku bi
HIV, Hepatitis B û C ketiye

■

dibe ku birîndar bibe an
jî rehan bidirîne

■

dibe xwîntîrbûn, jehriya di
xwînê de û gagarîna çêbibe
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Li ser iltîhaba virusî ya kezebê (Hepatitis)
Hepatitis êşa iltîhaba kezebê ye.
Virusên cuda -yên A, B, C, D û
E- dikarin bibin sedema peydabûna
Hepatitis. Daku em li ser Hepatitis
ya C, B û A tiştekî bizanin, ji ber
giring e bo parastina tendurustiya te.
Negirêdayî bi curê hepatitis ve, ev
êş dikare ji nişka ve êşê peyda bike
an jî kevnar be. Êşketina ji nişka ve
tê wateya, ku mirov dikare zû, an
jî para bêhtir di hundur hefte an jî
heyvan de qurtal bibe. Êşa kevnar
ku jê re Kronîk dibêjin, tedawîkirin
gelekî dirêj dike, dibe heta hetayê
ku mirovê nexweş bijî. Nîşanên wê
dikarin herin û bên û dikarin kujer bin.

Hepatitis C
Veguhestin

Hepatitis ya virusa C ew bêhtir
mîna HIV di rêka xwînê re,
bitaybetî dema derziyekê li xwe
bixe, ku hin din bikar anîne, tête
veguhestin. Çendî xwîn hindik jî be,
bese ku bibe sedema pêketin.
Veguhestin dikare di rêya
xwedeqandinê re an jî dema Piercing
(dema alavê deqê ne paqijkirî be), an jî
dana xwînê mîna di dema ducaniyê û
zayinê re, dikare ji dayikê bigihê zarokê.
Veguhestin di rêka têkiliyênseksî re
kêm e lê dibe, dema ku xwîn hebe.
Ji gişt ¾ ji mirovan, yên ew virus
bi wan re heye, êş li wan cor dike
û dibe hepatitisa kronîk C, yê mayî
dikare di rewşeke normal de be.
■
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Dermanê aşlekirinê bo
Hepatitis C nîne.

Parastin
■

Çu caran derzî, xewlî, filter û
xertûman pêkve bikar neînin.

■

Dema hun xwe deq bikin, alavê
deqandinê tenê bo carekê ye, an
jî wek ku yasa û zagon dibêjin,
bête taqîm û paqijkirin.

■

Dema deqê xwînê hebin, lepika
bo paqijkirin û şuştinê bikar
bînin û bi derman paqij bikin.

Êşnasîn
■

Ji bo fehsa laşên biyan di xwînê
de, bête kirin, ka gelo tu berê bi
virusa C ya hepatitis ketibûyî.

■

Eger encam posîtiv be (wate, ku
yek ji kevin ve virus pê re hebe),
divê fehsa xwînê ya diwem
çêbibe – jêre tê gotin – PCR 
(= bikaranîna gelek û li peyhev ji
bo DAN zêde bibe û enzîm bi kar
bên), ji bo bizanin, ka Virus ketiye
nav xwînê û êşa Hepatitis C heye.

■

Eger we Hepatitis C ya kronîk
hebîtin, birêkûpêkî her fehsên
pêdivî bikin û xwe derman bikin.

Nîşan

Di gelek caran de, bi salan nîşanên
hepatitis C ya kronîk diyar nabin û
gelek mirov ji ber wê yekê tê dernaxin,
ka pê ketine an na. Dema nîşan diyar
bibin, ne gelekî zelal in, an jî diçin
û ten. Hinek mirov xwe westiyayî
û çavlixew dibînin û hest dikin
Hinek iltîhabên biçûk yên kezebê bi
wan re çêdibe, dibe ku negelekî lêpêş
be. Di rewşnan de ziyan li kezebê tê,
ku piştî 20 ta 30 sal ji pêketinê dibe
dorpêçkirina kezebê an jî penceşêr.
Dermankirin

Di dema niha de, dermankirina Hepatitis
C (HCV), bi dermanê dijî virusan dibe.
Yên 50 salî ne ji sedî 80 sax dibin- li
ser corê Virus dimîne. Lê ew reng
dermankirin ne bo her kesekî ye. Hinek
tenê çavdêriyeke rêkûpêk pêdivî wan
e, bo fehs bikin, ka kezeb telifî ye an jî
êş pêşdetir bûye. Rêbaza dermankirina
li dijî virus ji 6–12 mehan didome û
dikare encamên neyên tehmulkirin
peyda bikin. Dermankirina bi vê rêbazê
dikare nehêle kezeb bêhtir xera bibe.

Her yekî derziya esrarê li we dabe, xwe
deqandibe an jî xwîn li welatê xwe
bê kontrol derbasî laşê xwe kiribe (ev
bêhtir berya salê 1990î ne), pêdiviye
biçe fehsa Hepatitis bo xwe çê bike.
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Hepatitis B
Veguhestin

Hepatitis B dikare gelekî bête
veguhestin bêhtir ji HIV û di rêya
têkiliyê bi rêka aveşilê tête veguhestin
(Xwîn, avikamêr, ya jinê û tifê). Têkilî
bi rêya mîzê dikare bibe sedema
veguhestinê. Behtirîn pergalên li
Ewrûpa yên Hepatitis B di rêya seksê
de peyda dibin û bi taybetî seksa ji
paş ve û di rêya bikaranîna hevpişk ji
derziyên nepaqij. Bikaranîna hevpişk
firça diranan, di rêya deqandinê
re, yên bi alavê netaqîmkirî, an jî
veguhestina xwînê bêkontrol virus
dikare veguheze. Di welatên nû pêş
dikevin ji dê bo zarokê tête veguhestin,
gelek caran dema ducanî û zayînê re.
Berya çend nifşan êşa Hepatitis B
li gelek welatên Ewrûpa û bi taybet
welatên başûrî wê berbelav bû.
■

Dermanê luqahê (aşlekirin)
li dijî Hepatitis B heye.

■

Pêdiviye her yek li dijî Hepatitis B
luqahê bistîne. Li hinek welatan
programa li dijî Hepatitis B bo
yên nû çêdibin û zarokan heye.

■

Pirsiyarê ji doxtor an jî her
cihekî xizmeta tendurustiyê
bike li ser fehs û luqahê.

Parastin
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■

Luqahê li dijî Hepatitis B li xwe bixe

■

Bikaranîna alavê esraran bi
kesekî re parve neke

■

Seksa parastî bikar bîne: dema seksê
ji pêş û paş ve kondomê bikar bîne

■

Dema tu deqan li ser laşê xwe
çêbikî an jî kun bikî, baş hayedar
be, ku ew alav cara yekê têne
bikaranîn an jî baş hatine taqîmkirin.

Êşnasîn

Gelek coreyê fehsa xwînê diyar dikin,
ka te çu caran tiştek kiriye ku bibe
sedema biketina bi hepatitis B an jî hun
ji zû ve pêketine an jî di rêka luqahê re
an jî bi vegirtinê ku bûye desthilatdar
li ser sîstema berxwedana laşê te.
Nîşan û dermankirin

Nîşanê êşê diyar dibin di navbera
1 û 6 mehan de piştî vegirtinê.
Nîşanê giştî nêzîkî nîşanên persîvê
ne: çavlixewî, êş, gerim û/ an jî
dilneçûna xwarinê. Carnan kêm
pergal hene dikarin pirr êşdar bin.
Hepatitis B dikare bibe sedema êşeke
kronîk an jî demî. Bêhtirîn mirovên
gihayî yê jinişka ve bi Hepatitis B
ketibin pêdivî bi dermankirinê nînin,
ji ber li demek dirêj metirsinakê
li ser jiyana mirovî peyda nakin.
Dibe ku tu gelekî çavlixewî diyar
bibî û pêdivî bêhinvedanê hebî û
piştî bêhinvedanê dîsan baş dibî.
Kesên ji zû ve êşa Hepatitis B bi wan
re heye, dikarin bi alîkariyekê derman
bistînin. Divê bi rêkûpêkî xwe nîşanî
nojdarekî pispor bikin, da ku bizanibin
ziyan gihaye kezeba wan an na û eger
pêdivî bi dermankirinê hebe an na.

Dermankirin bo wê hindê ye, virus
bêhtir nebin, ku nehêl ziyaneke mezin
li kezebê neyê.
Hinek dermanên HIV hene, dikarin
bo Hepatitis B jî bikar bên.

Êşnasîn

Ji bo bête nasîn, ka Hepatitis A nemaye
û an jî di rêka luqahê de, hun hatine
parastin, divêt fehsa xwînê bête kirinê.  
Nîşan & dermankirin

Hepatitis A
Veguhestin

Virusê Hepatitis A di rêka ava
nepaqij û xwarinê an jî bi mîzê û
dema taqîm kêm be an jî dema
têkiliyên seksî peyda dibe. Hepatitis
A li welatên germ, Afrîka, Asiya,
Emerîka latînî, Rojhilata navîn, yên
wek başûr û rojhilatê Ewrûpa heye.
■

Dermanê luqahê dijî
Hepatitis A heye.

Parastin

Luqahên dijî Hepatitis A li xwe
bidin. Li nik doxtor yan jî navendên
xizmeta tendurustiyê, bihêlin hun
fehsê bikin û luqahêj li xwe bixin.
Taqîma laş ya bingehîn, destşuştin bi
rêkûpêkî, berya xwarinê taqîmê kêm
bikin ji bo metirsiya vegirtinê kêm bikin.
Bila pişkên mîzê li we nekevin û dema
seksa ji paş ve kondoma bikarbînin.
Dema hun bixwazin li welatekî geştekê
bikin, agahiyan ji wezareta derve an
jî navendên ji bo nojdariya geştan
werbigrin. Ka ew cihê hun biçinê
metirsî li ser tendurustiya we heye.

Nîşan ji 2–6 heftiyan piştî vegirtinê
diyar dibe. Nîşanên bi giştî xwe nêzîkî
nîşanên Hepatitis-B dikin. Hinek mirov
sivik nexweş dikevin û tê nayête der,
ku pêketine- ew dikarin yekî din bi
virus bixin. Kêm kes hene, ku bi rastî
biêşin û biçin nexweşxanê û tedawî
bibin. Dilxelênek, verîşan, êşa mîdê û/
an zikêş peyda dibe. Ev nîşan dikarin
heftiyekê yan bêhtir bimînin. Di pey
re dikare bibe zerik. Ev hindekî diyar
dibe, ji ber spîka çav rengzer dibe. Di
pergalên xeternaktir de, çermê laşî jî
zer dibe, mîz tarî dibe û destava mezin
vekirî dibe. Eger zerik peyda bû, dibe
hun di cîh de biçin nik doxtorî. Mîna
hemî nexweşiyên virusî, dermankirinek
taybet tune ye, lê derman dikarin
nîşanan kêmtir bike. Gelek nexweş xwe
çavlixew dibînin, pêdivî bêhinvedanê
bêhtir ji berê dibin û pêdivî ye xwarin û
vexwarinên tendurust bixwin û vexwin.
Pêdivî ye dûrî alkoholê bibin.
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Li ser êşa zirav (TB)
Êşa zirav (TB) êşeke vegirbir e û di
rêka bayî re tête veguhestin. Hemen
di hemî pergalan de yên pê dikevin
mirovên nûgihayî ne, di temenê dayînê
de. Ev êş bi belengaziyê ve girêdayî
ye, ji ber bêhtirîn kesên pê ji welatên
belengaz tên. Êşa zirav (TB) dibe
sedema mirinê li nik mirovên HIV bi
wan re heye. Di wan welatên ku rêjeya
nexweşên bi HIV ketine, piştî fehsê
derdikeve ku yên bi êşa zirav (TB)
HIV ji sedî 80î ba wan bûye posîtîv.
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Sedem: sedema wê bakteriyayek e
bi navê Mycobacterim Tuberculosis,
ku êşa zirav çêdike. Dikare li her
derî di nav laş de de çêbibe, lê
bêhtir li kezeba sipî dide.

Cudabûnek di navbera êşa zirav ya
çalak û neçalak de heye. TB ya çalak,
tê wateya, bakteriya di laş de aktîv e
û sîstema bervedêriya laş ne di wê
asteyê de ye li dijî sedemê raweste.
Mirovê ku bi êşa zirav ya aktîv bin,
dikarin zû yekî/e din pêbixin. TB ya
neçalak jî dikare were vegitin ji hêla
mirovan ve. Ev şêwe ji êşa zirav jê
re êşa zirav ya derengmayî tê gotin.
Mirovên bi TB ya derengmayî ne, xwe
nexweş nabînin û çu nîşanên êşê li wan
nediyar e. Mirovên ku bi HIV û êşa zirav
ya derengmayî ne, li hember yên ne
bi HIV pozîtîv bi rêjeya 800 carî bêhtir
metirsî heye, ku bibe êşa zirav ya çalak.

Nîşan: Ev şêwe nîşan bi wê ve girêdayî

ye, ka bakteriya li kîjan parçî di laş
de bi cîh bûye. TB di kezeba spî de
cih digre û kuxukek hişk, ku zêdeyî
du heftiya dewam dike û êşa singê
peyda dike û yê pêketî xwînê tavêje.
Nîşanên din hene, ku mirov xwe
bêtaqet û çavlixew dibîne, kîloyên
xwe kêm dike, dil naçê xwarinê,
gerim, tagirtin û xwêhdana êvaran.
Vegirtin û gihandina organên din
ji bilî kezeba spî, gelek nîşanên
din encam didin.
Ěşnasîn û dermankirin: antibiotik
didin nexweşan, ji bo bakteriya bête
kujtin. Ji ber ku hinek bakteriya
dikarin berxwedanê li hember hinek
antibiotika bikin, di hêl dermankirina
TB kêmencam bimîne û demek
dirêjtir dixwazin (dor 6–24 mehan).
Parastin: Ji bo TB belav nebe, pêdiviye
mirovên bi TB û yên têkiliyê bi wan
re dikin destnîşan bibin, tedawî bibin
û derziyê li dij li zarokan bidin. Çu
derman nîne bo mirovên gihayî ku
bitevayî piştrast be. Eger hun bawer
bikin, ku we têkilî bi yekî bi TB ketî
re kiriye, herin û xwe li nik nojdarî û
xizmetkarên tendurustiyê fehs bikin.
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Êşên di rêka seksê re têne vegirtin
Virusên (STI) di rêka seksê re tên, di
rêka têkiliyên seksî re tên veguhestin
dikarin bibin sedema iltîhaban, kêşeyên
cidî û carnan êşên xeternak peyda bikin.
Êşên di rêka seksê ve tên, dikarin
ihtîmala ketina bi HIV zêde bikin. Ji
ber ew çerim û parda li ser çerim xera
dike, hijmara virusa di HIV pir dike
û şanên sistema berxwedanê sist
dikin, hijmara virusan li nik yê HIVpozîtîv bi wan re heye, pirtir dike.
Bi giştî çu nîşanên van pêketinan tune
ne. Lê dema bêdermankirin bimînin,
ev virusên di rêya seks re tên û belav
dibin, dikarin kêşeyan peyda bikin
bo nimûne bizrê zarokan namîne. Bi
antibiotik gelek dikarin saxlem bibin.
Seksa parastî (bikaranîna kondom),
dikare gişt li dijî hemî êşên di
rêka seksê re tên wan bêencam
bihêle, lê ne li dijî hemî virusan.
Eger tu mirovekî gelekî seksê dikî,
bi berdewamî û rêkûpêk xwe nîşanî
nojdar an jî nexweşxanekê bike
bo fehsa STI (veşartî bimîne).

Klamîdiya
Pêketina klamîdiya êşa seksuel ya
herî berbelav e ku dikare bête vegirtin
û bi taybetî li nav mirovên genc.
Di gel ku çu nîşanên wê diyar nabin,
lê dikare bibe sedema bêdundetiyê.
Sedem: Bakteriya
Nîşan

Gelek mêr û jin hene, ku nîşanên
vê êşê li wan diyar nabin.
Hinek jin dikarin tiştek yan
çend tiştan encam bidin:
■

Rihtina zêde û nenormal ya
aveviliyê ji endama jinê

■

Êşhestbûn di dema mîzkirinê de

■

Rihtina nenormal ji xwînê piştî seksê

■

Êş di dema sekskirinê de

■

Êşa binzik

Hinek mêr ev bi wan re peyda dibe
■

Êş di dema mîzkirinê de

Êşnasîn û dermankirin

Pêketina klamîdiya dikare di rêya
fehsa xwînê re diyar bibe û bête
destnîşankirin û dikare di rêka
wergirtina dermanê Antibiotîk de
saxlem bibe. Lê divê yê nexweş
di dema bo hatiye terxankirin
de dermanê xwe bibe.
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Virxwîn (Herrikîn)

Pelqazên ginikî

Ev êşa Virxwîn jî ji êşên ku para
bêhtir sedemên wê ji têkiliya seksî
ne û di rêya wan têkiliyan re tête
vegirtin. Eger neyê dermankirin,
dikare bibe sedema bêdundetiyê.

Pelqazên ginik bigiştî di rêya
pêketina virusî berbelav dibe û
rehet nabe. Carnan li ser dev
derdikeve mîna pelqazên lêvê.
Sedem: Virus

Sedem: Bakteriya
Nîşan
Nîşan
■

Gelek mêr bi virxwînê dikevin û êş û
şewatê di dema mîzkirinê de dibînin.

■

Gelek jin nîşanên êşê li wan
diyar nabin. Lê hindek ji wan jî
nîşanek an jî bêhtir encam dide:

■

Gele û/an jî aveşile zer an jî
kesk ji endama wan tê

■

Êş di dema mîzkirinê de

■

Êş di binzik de

Êşnasîn û dermankirin

Virxwîn dikare bi hêsan di rêya fehsa
mîzê re an jî xwînê re diyar bibe û
bi dermanê antibiotik saxlem dibe.

■

Hinek êş an jî xweriha pelqazan
li quz, kîr, qûn an jî dev

■

şewat di dema mîzkirinê de

■

xwerih, werim(perçifî) û carnan
êşeke dijwar di telaxên Lymfawî de

Nîşan di hundurê du heftî an jî sê
heftiyan de nema diyar dibin lê di
demeke din de dîsan diyar dibin.
Êşnasîn û dermankirin

Ev pelqazên ginik, ew in dema pelqaz
diyar dibin, bi hêsanî di rêya birina
hinekî jê an jî çandina pejekê de
ku ji hêla nojdar ve fehs bibe tête
destnîşankirin. Di dema niha de derman
bo nîne, lê nojdar dikarin derman bikin,
daku ev êş berbelav nebe û sivik bibe.
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Siflîs
Siflîs êşeke bigiştî, di rêka têkiliyên
seksî de, dihate vegirtin û berbelav
bû, berya ku dermanê antibiotik peyda
bibe, ji bo nexweşan jê rehet bikin.
Di demên dawî de, li ba mêran peyda
dibe, yên seksê bi mêran re dikin.
Eger neyê tedawîkirin, dikare encamên
tendurustiyê xerab bi xwe re bîne û
encam mirin jî be. Siflîs dikare di dema
ducaniyê de, ji dayikê bo zarokî bête
veguhestin û bibe sedema şaşiyeke
jidayikbûnê an jî dayikbûneke bi şaşîtî.
Sedem: Bakteriya
Nîşan
Westegeha yekem (du heta danzdeh

heftiyan piştî vegirtina virus)
Pizkek an jî gelek pizikên bêêş
bi mezinahiya yek sentîmetrî li
ser kîr, di quzî de, ser devan jî,
di qûnê de çêdibe. Caran zore
ku tê bînin der, ji ber di nav
quzî an qûnê de derdikeve.

■

■

Wermahiya girêkê lemfawî
di qirikê an jî di rehn de.

Westegeha diwem (ji danzdeh heftiyan

û bi jor ve piştî vegirtina virus)
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■

Lêderketinek li hemî laşî, bi
taybetî li kefa dest de an jî
korta ling de derdikeve

■

Nîşanên girîpê, serêşan,
qirikêşan, çavlixewî, gerim

■

Weşyana porê, keçelî li
patik an jî li nava serî

Ev nîşan dikarin bi salan bikêşin,
biçin û bên.
Rawestgeha siyem (çend sal

piştî pêketinê)
■

Eger neyête dermankirin jı sedî 30
êş ji sinorê xwe berbelavtir dibe.

■

Dil û rehên xwînê, mêjokên
piştê û mejî zerar digihe wan û
dikare bibe sedema encamên
metirsîdar û seqetbûnê û di
encamê de bibe sedema mirinê.

Êşnasîn û dermankirin

Pêketina Siflîsê di rêya fehsa xwînê
li ba nojdarî diyar dibe. Dikare sê
mehan dewam bike ta ku virus di
fehsê de diyar bibe. Encama fehsê
heftiyekê divê. Siflîs dikare bi rêya
antîbiotîk wek derzî bête dermankirin.
Pirr giring e, ku birêkûpêkî serdana
doxtor bike, daku bizanibe, ka bi
temametî ji êşê saxlem bûye û virus
nemaye. Dema dermankirinê nebirin
û li pey jî herin fehsên taqîkirinê.

Bêlûka ginik
Sedem: Virus
Nîşan

Nîşanên vê êşê piştî çend heftiyan
heta 8 mehan ji pêketinê diyar dibin.
■

Bêlûk li nav quz, kîr an jî qûnê. Ji
belûkan êş nîne, lê di bin mercnan
de xwerih heye. Bêlûkên di quz,
malzarok an jî paşiyê de, ew jî
nîşan in. Bêlûkên ginik dikarin li nik
mêr û jinan li ser dêm, dev, qirik
û gewriyê (hefik) de peyda bibe.

Hinek tuxmên virusên mîna
virusên Pappilloma bi pêş
dikevin û dibin di malzarok an jî
qûnê de penceşêrê çêdikin.

kêmtir dike, ew ya ji bêlûka ginik
têt. Her welatek programekî wî cuda
li ser aşlekirinê li dijî HPV(werma
nerimok ya virusî) heye. Daxwazê
li nojdar an jî navendê xizmeta
nojdariyê bo agahiyên bêhtir bike.
Kondom dikarin metirsiya ji vegirtinê di
dema têkiliyên seksî de kêmtir bikin.

Trîkomoniyas
(êşeke alavê zayendî ye bi
mêr û jinan dikeve)
Sedem: Afête ne „parzaît“
(şaneke zindî tenane), pelqazê
di quz de û li ser kîr çêdibin.
Nîşan

Êşnasîn û dermankirin

Bêlûkên ginik yên dîtinbar in, di
fehseke nojdarî de, an jî di rêka
hinek ji xidika malzarokê de zû tên
naskirin. Doxtor dikare di rêya, birrîn,
hevgihandin, sotandin, an jî bûzkirinê
de wan bêlûkan bibe. Ya giring ku
berya wê hatibe dermankirin, ji ber
bêlûk dikarin berbelav bibin. Çendî di
dermankirinê de gîro bibin, hewqasî
dê bêlûk pirrtir bibin û hewqasî dê
dermankirin dirêj bike. Bêlûk dikarin
careke din diyar bibin û divêt tu herdem
çavdêr bî, ka dîsan dane der an na.
Parastin

Li ser aşlekirinê, li dijî virusên
Papilloma, bi doxtorê xwe re bipeyivin.
Aşlekirin metirsiyana bi êşa penceşêrê

■

Birîn û xwerih di zayendê jinê de
û aveke zer-kesk, kef û bêhnek
nenormal jê tê, dikare çêbibe.

■

Li mêr çu nîşan diyar nabin, lê
dikare iltîhabek li çermê kîr yê
pêş peyda bibe û av jê bihirike.

■

Li nik jin û mêran, dikare di dema
mîzkirinê de êş peyda bibe.

■

Carnan jî qet nîşan rû nadin.

Êşnasîn û dermankirin

Pêketina Tirîkomoniyas li dema
birina hinek şiliyê ji malzarokê
dikare hêsan bête naskirinê û hinek
dermanê antîbiotîk dikare saxlem
bike. Gelekî giring e, yê nexweş li
şîretê nojdarî miqate be û tişta bêje
bête kirin. Di roja dermankirinê de
nabe yê nexweş alkoholê vexwe.
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Parastin û ducanî
properly. You must not drink any
alcohol on the day of treatment.

gelek welatan dikarin zarokan ji ber
xwe bikin, normal heta ku zarok di
malzarokê bigihe heftiya 12 an.
Eger hun ducan bin û we biryar
bo ji berxwekirinê wergirt, ji wan
rêxistinan yên li dawiya vê rênasiyê
hene li gor mafê xwe pirs bikin.
Ducaniyê dilxwestî

Xwe û zaroka xwe biparêze

Eger hun dermanê xweparastinê an
jî kondoman bikar neanîbin, lê rê li
ducaniyê bigrin, êdî dibe tu tiştekî
bikî. Tu dikarî heta 72 saetan piştî
têkiliya seksê, xweparastineke hawarî
bikî ( hebekê li dijî ducaniyê), ji bo
rêjeya metirsiyê kêm bibe, ku ducanî
bibe. Hun dikarin vê xweparastina
bihawarhatinê ji ba navendên şêwrê
yên plandanîna xêzanî an jî ji ba
xizmetkarên tendurustiyê bînin.  
Ducaniya bi şaşî

Eger rojên te dereng bimînin, fehsa
ducaniyê bo xwe çêbike. Hun dikarin
alavên fehsa ducaniyê ji dermanxanê
bikirin an jî biçin nik doxtorî an jî li nik
navendeke şêwirdariyê bo plandanana
malbatî. Eger hun nexwazin zarokek
we çêbibe, gelekî giring e, hun
bizanin ka hun ducanî ne an na. Li
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Eger hun ducanî bin û bixwazin zarok
bo we çêbibe, adrêsên rêxistinan
yê di vê rênasiyê de dibînî, ku ji we
re mafê pîtepêdana tendurustî we
di dema ducaniyê û jidayikbûnê de
bo we diyar dikin, ka mafê we û
zaroka we, dema ji dayik bibe çi ye.
Di destê we de ye!

Ya giring, rêbazeke pêbawer bo
parastinê hilbijêrî, eger bixwazî
ducan nebî an jî zarok di demeke
pey re bixwazî. Her pêdivî ye,
kondom bête bikaranîn, ji bo xwe
ji HIV û êşên di rêya têkiliyên
seksî re têne vegirtin biparêzî.
Li ser derfetên parastinê bi doxtor
an jî navendeke şêwirdariyê ya
plandanana malbatî re bipeyive.

Hayedarî xwe bin!
Herdem kondoman bikar bînin
■

Bikaranîna kondom, ava ji metiryalê
gêlê, we ji HIV, Hepatitis B û
C û gelêk nexweşiyên di rêka
têkiliyên seksî ve têne vegirtin,
diparêzî û ducanî jî çênabe.

Herdem ta û derziyê nû bikar bînin
■

Eger we hercar ta û derziyek
taqîmkirî nû bikaranî û çucarî kevçiyê
kesekî bikar neanî, hun xwe ji
HIV, Hepatitis B û C diparêzin.

Pîte bi laşê xwe bidin
■

Fehsa HIV, Hepatitis B û C
bikin. Derziya aşlekirinê li dijî
Hepatitis B li xwe bidin.

■

Birêkûpêkî fehsa xwe bikin, ji
bo wan êşên di rêka têkiliyên
seksî re têne vegirtin, tevî ku
nîşanên wan li we diyar nînin.

■

Hemî şîretên doxtor bo saxlemiya
we, ku li we dike, ta dawî bişopînin.

■

Daxwaza xwe parastinê piştî ketina
bi êşê PEP, eger te seks bêparastin
kiribe, ta û derzî yên hindin bi kar
anîbe, an jî kondom diryayî be bike.

Em hêvî dikin, ku xwendina vê
belavokê sûd jê hatibe wergirtibin.
Bû baş bête zanîn ku seksa parastî
û bikaranîna parastî dikare jiyanê
qurtal bike. Niha, ji ber hun rastiyan
dizanin, ka çawa bikaribin xwe û
civata xwe biparêzin, hun di wê pileyê
de ne, xelkên din jî agahdar bikin.
Werin em li ser HIV bipeyvin:
bi zimanê xwe.
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Agahiyên bêhtir
Internêt gelek agahiyan li ser gelek
mijaran pêşkêş dike, di nav wan de
jî li ser HIV û AIDS, Hepatitis, êşên
di rêka têkiliyên seksî re, êşa zirav,
seksa parastî, bikaranîna parastî
ji seksê re. Li ser wê rêyê hun
dikarin, gelek agahiyan kom bikin.

■

Malperên, ku saziyên xizmeta
tendurustiyê an jî instîtutên fermî
mîna (nexweşxane, zanîngeh, saziyên
nedesthildariyê), ev in yên pêzanînên
pêbawer belav dikin.

■

Li wan rûpelan bigere yên
berjewendî û hewesên te tê de ne.
Birame ka çendî yê pêşkêşvanê van
malperan, hewesên xwe yê diravî,
îdiyolojî, siyasî, olî an jî çandî wek
pêzanîn belavkirine û çendî kartêkerî
di rêka vê weşan re kiriye.

■

Ji wan xizmetkarên tendurustiyê
yên li saziyên nêzîkî mana te ne, di
biwarê HIV/AIDS de daxwaz bike,
daku lîsteyeke nû û xwedî xizmetî
baş bidin te.

■

Eger biguman bî, seredana gelek
malperan bike, da ku bikaribî
agahiyan bidî berhev û wan ji hev
vewejêrî.

■

Binêre ew çavkanî ya agahiyên
tendurustî ji kû derketine: kî nivîsî?
Ew mirov pispor e, ku wan agahiyan,
di wî warî de bide? Eger ew mirov
nepispor be, ew agahiyên dane bi
jêder in?

■

Hayedar bin li jêderên malperan
„Website“.

Lê agahiyên hun ji internêt, pirtûkan,
belavokan werdigirin, cihê şêwira
nojdariyê nagire. Tenê tu dikarî li def
yekî pispor di warê nojdariyê de,
şêwrê bistînî, piştî ku te fehs bike
û kesayetiya te bixwe binase.
Mirov nikare baş bizanibe, ka ev agahî
bi tevayî rast û durust in. Hinek ji
wan agahiyan nexwedî jêderên zanistî
ne û dikarin tevlîheviyekê çêbikin.
Ev têbîniyên bihên, li ser bingeha
„HONcode“, ya „Health on the
net Foundition“ bo etnîk û texlîtên
çilotiya agahiyên li biwarê tendurustî
û nojdariyê di Internêt de ne.
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■
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Hayedar bin, ka ew pêzanînên
kesayetî yên te di malperê de, ji bo
çi parastine û bo çi armancê dê bikar
bîne.
Gelek malperên pêbawer, ji saziyên
pêbawer mîna „Health On the Net
Foundation’ „Weqfa tendurustiyê di
Internêtê de“ bawername wergirtine.
Bawername tê wateya ku vekirî
di gel nehênî, rastiyan, daner û
mewdanî re danûstendinê dike, ku
di asteya xwe ya nû de ne, raste bi
binavçêkirinê (propegenda), ku xwe ji
naverokên redaksiyonelê vê malperê
cuda dike. Li sîmbola sertifîkayê bixe,
bo bizanibî ka dema vê sertifîkê hîn
maye.
Hu dikarin pûtala malperê bibelge
bikin, dema hun malpera rêza kar
ya „HONcode“ bikar bînin, ku hun
karibin dabixin: http://www.hon.ch/
HONcode/Plugin/Plugins.html

Seranserî Ewrûpa
HIV Clearinghouse

Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org
TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

Li welatê we:
.

Eger we hîn gumanek biçûk hebe,
têkiliyê bi pisporên tendurustiyê
bikin.
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Têbînî
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Li ser weşanger
Ramazan Salman, xwediyê Diploma civaknasiyê ye û pisporê tendurustiyê ye, di sala 1960î
li Istanbul ê jidayik bûye û di sala 1966an de wek kurê karkerekî mêvan ji Tirkiya hatî, li
Elmaniya binecih bûye. Hêviya wî ya sereke ew bû, ku çareseriyan ji problemên tendurustiyê
yên penaberan re bibîne. Wî navenda tendurustiyê bo regezan EMZ damezirand, ku ta niha jî
serpereştiya wê dike û weke navbirekî di nav kulturan de bi pêş ve bir û ji xwe AIDS & Mobility
Projekt bicih anî.
Ew endamê komîsyona hevguncînê ya perlemanê Niedersachsen e û we pisporekî hate
vexwendin bo civîna hevguncînê ya hukumeta elmanî, endamê „Committee of Experts on
Mobility, Migration and Access to Health Care“ yê Konsîla Ewrûpaye, endamê World Economic
Forum und des European Scientific and Technical Network on Health, Migration and People
Living in Poverty (ENHMP) e.
Ramazan Salman gelek xelat wergirtine, ji wan xelatan ya „Social Entrepreneur of the Year“ ya
weqfa Schwab Stiftung li sala 2008 her wisa jî ya selîbê elmanî li sala 2009.
Ji bilî wê jî wek wanepêşkêşvanekî li zanîngeha Hannover, St. Gallen, Zürich, Rennen, Pécs
û Heidelberg e. Wî 7 pirtûk li dor Integration, siyasetapenaberiyê û pêdiviyên tendurustî yên
penaberan nivîsîne.
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Vekêşana ji berpirsiyariyê
„Ev rênas nêrînên nivîskaran diyar dike. Komîsyona ewrûpa narahêja berpirsiyariya rastî û
bikaranîna van agahiyan.“
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Bi piştgiriya Yekîtiya Ewrûpa di çarçewa çalakiya programa
civakî de, li beware ragehandina tendurustiyê 2003–2008

