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راپۆرت لەسەر ئەو

نەخۆشیانەی ئۆمیکرۆن

دەب�تە هۆکاریان

لەدوای دوو ساڵ و مردنی 5.5 ملیۆن کەس، کۆڤید-19 بەردەوامە لەوەیلەم ب�وکراوەیە

بب�تە هۆکاری بەرەنگارییەکی گەورە بۆ تەندروستی گشتی جیهانی. بەرزترین

ژمارەی ر�ژەی کەیسی هەفتانە وەک لە راپۆرتەکاندا هاتووە لەکاتی

پەیدابوونی نەخۆشیەکەوە تا ئ�ستا، لە یەکەم هەفتەی سا�ی 2022 بووە. ئەم

ژمارەیە ه�شتا کەمترە وەک لەوەی لەڕاستیدا هەیە چونکە سیستەمی

چاود�ری بارگرانی زۆری لەسەرە و سەرەنجام کەیس هەیە تۆمار ناکر�ت و

ئەو پشکنینانەی کەسەکە خۆی دەیکات راپۆرت ناکر�ت. ڕ�کخراوی

تەندروستی جیهان ترۆپی بەرزبوونەوەی ژمارەکان دەخاتە ئەستۆی

ئۆمیکرۆن، پ�نجەمین جۆری ناسراوی ئەم مەترسییە، کە بەخ�رایی ج�گای

جۆری دەلتای گرتەوە و بووە جۆری با�ادەست لەجیهاندا.

 

زۆر شت هەیە دەب�ت دەربارەی ئۆمیکرۆن ل�ی ت�بگەین، لەن�وانیاندا ئەو

کاریگەرییەی لەسەر سیستمی بەرگری لەش دروستی دەکات و مانای

جیاوازی بۆ کوتان. بە�ام هەر لە ئ�ستاوە چەندین ت��وانین و چەواشەکردن

هەیە دەربارەی ئەم جۆرە تازەیە. هاوکات، داتای نوێ بە خ�راییەکی زۆر

سەرهە�دەدات. ئ�مە پ�ویستە ئەو داتایانە وەربگ��ینە سەر زانیاری نووسراو

بۆ ئەوەی بە ووردی ڕاپۆرت لەسەر ئەو هۆکارانە بدر�ن کە وا دەکات

ئۆمیکرۆن ناوازەب�ت، چەند بە خ�رایی ب�ودەب�تەوە، چەند بە توندی

کاردەکاتە سەر تەندروستی و چۆن خە�ک باشتر بتوانن خۆیان بپار�زن

لەدژی نەخۆشیەکە. 

 

1

2

3

4



www.internews.org 

راپۆرت لەسەر جیناتی ئۆمیکرۆن: 

ئۆمیکرۆن زیاد لە 30 جۆر گۆڕینی گواستەنی هەیە لە بەشی جیناتی ڤایرۆسەکەدا کە پ�کهاتەی

کیمیایی لەخۆدەگر�ت بۆ بەرهەمه�نانی پرۆتینی سپایک، کە بەکاریدەه�ن�ت بۆ ژەهراوی کردنی

خانەکانی مرۆڤ. پرۆتینی سپایک ئامانجە بۆ کوتانەکانی کۆڤید-19. ئەم جۆرە گەورەترین ژمارەی

.SARS-CoV-2 گۆڕانی گواستەنیت�دا بینراوە تاکو ئ�ستا لە ترۆپی ژمارەی سەرجەم جۆرەکانی

 

کرۆکی تەواوی گۆڕینی گواستەکی ئۆمیکرۆن و چۆنیەتی کارکردنیان پ�کەوە

چاوەڕ�دەکر�ت باشتر روون بب�تەوە بەپ�ی دەرخستەی زیاتری نەخۆشییەکە. بۆ

ناسینی جیناتەکان بە ووردی، بەردەوامبە لە بەدواداچوونی زانست و ئاخافتن لەگەڵ

پسپۆڕان بکە بۆ روونکردنەوەی ئەو بابەتانەی دەیدۆزنەوە.

 

چیرۆکە میدیاییەکان بەخ�رایی ناوی “سوپەر-ڤایرۆس” یان بۆ ئۆمیکرۆن دانا. راپۆرتەکان دواتر

روویان کردە پەڕگرەکەی دیکە، بە “نەرم و نیان” ناویان دەبرد، بەپشت بەستن بەچەند

تو�ژینەوەیەک کە ت�یدا دەرکەوتبوو ئەو کەسانەی تووشی نەخۆشیەکە هاتوون نیشانەکانیان بە

توندی ت�دا دەرنەدەکەوت. ئ�ستا، حا�ەتەکە دووبارە بەرەو ناڕوونی دەچ�تەوە بەوپ�یەی ڕ�ژەی

رەوانەکردنی نەخۆشخانە و مردن بەهۆی کۆڤید-19 لە بەرزبوونەوەدان. 

 

لەدوای دوو ساڵ و مردنی 5.5 ملیۆن

کەس، کۆڤید-19 بەردەوامە لەوەی بب�تە

هۆکاری بەرەنگارییەکی گەورە بۆ

تەندروستی گشتی جیهانی. بەرزترین

ژمارەی ر�ژەی کەیسی هەفتانە وەک لە

راپۆرتەکاندا هاتووە لەکاتی پەیدابوونی

نەخۆشیەکەوە تا ئ�ستا، لە یەکەم هەفتەی

سا�ی 2022 بووە. ئەم ژمارەیە ه�شتا

کەمترە وەک لەوەی لەڕاستیدا هەیە چونکە

سیستەمی چاود�ری بارگرانی زۆری لەسەرە

و سەرەنجام کەیس هەیە تۆمار ناکر�ت و

ئەو پشکنینانەی کەسەکە خۆی دەیکات

راپۆرت ناکر�ت. ڕ�کخراوی تەندروستی

جیهان ترۆپی بەرزبوونەوەی ژمارەکان

دەخاتە ئەستۆی ئۆمیکرۆن، پ�نجەمین

جۆری ناسراوی ئەم مەترسییە، کە بەخ�رایی

ج�گای جۆری دەلتای گرتەوە و بووە جۆری

با�ادەست لەجیهاندا.

 

زۆر شت هەیە دەب�ت دەربارەی ئۆمیکرۆن

ل�ی ت�بگەین، لەن�وانیاندا ئەو کاریگەرییەی

لەسەر سیستمی بەرگری لەش دروستی

دەکات و مانای جیاوازی بۆ کوتان. بە�ام

هەر لە ئ�ستاوە چەندین ت��وانین و

چەواشەکردن هەیە دەربارەی ئەم جۆرە

تازەیە. هاوکات، داتای نوێ بە خ�راییەکی

زۆر سەرهە�دەدات. ئ�مە پ�ویستە ئەو

داتایانە وەربگ��ینە سەر زانیاری نووسراو بۆ

ئەوەی بە ووردی راپۆرت لەسەر ئەو

هۆکارانە بدر�ن کە وا دەکات ئۆمیکرۆن

ناوازەب�ت، چەند بە خ�رایی ب�ودەب�تەوە،

چەند بە توندی کاردەکاتە سەر تەندروستی

و چۆن خە�ک باشتر بتوانن خۆیان بپار�زن

لەدژی نەخۆشیەکە. 

کەی و چۆن ئۆمیکرۆن رووی لە زیادبوون کرد

و تاچەند بەخ�رایی ب�ودەب�تەوە؟ 

راپۆرت لەسەر جۆرەکانی ئۆمیکرۆن

-کە ئۆمیکرۆن زۆر بە خیرایی

ب�ودەب�تەوە 

-کە ئەو کەسانەی نیشانەی

نەخۆشییەکە دەردەخەن خۆیان

جودابکەنەوە، تەنانەت ئەگەر

نیشانەکان ئاسایی دیار بوون

(وەک نیشانەکانی سەرمابوون،

پژمین، سەرئ�شە، شەکەتی،

هەستیاری گەروو، کۆکە و

لەحا�ەتی دەگمەن تردا: تا)

-کە تەنانەت ئەو کەسانەی

کوتانیان وەرگرتووە یان پ�شتر

تووشی نەخۆشیەکە هاتوون

دەب�ت خۆیان جودابکەنەوە گەر

نیشانەی نەخۆشیەکەیان پ�وە

دیاربوو
 

لەن�و راپۆرتەکانتدا،
گرنگی بدە بەوەی:

تو�ژینەوەکان پ�شنیار دەکەن کە ئۆمیکرۆن لە سووڕانەوەدابووە - لەن�وان ئەو کەسانەشدا کە

گەشتی و�اتانی خوار بیابانی سەحەرای ئەفریقایان نەکردووە - لە ناوەڕاستی تشرینی یەکەمی

2021 ەوە. زاناکان سەرقا�ی ل�کۆ�ینەوەبوون لەسەر ئەگەری ئەوەی کە ڤایرۆسەکەتوانای زۆری

گۆڕانی گواستەنی هەب�ت لەڕ�گەی ژەهراویبوون�کی در�ژخایەنی چاالکەوە لەکەس�کدا کە خاوەنی

سیستمی بەرگری-الوازە بۆ ماوەیەکی در�ژی نائاسایی. پاشان، تو�ژینەوەیان کردووە لەسەر

ئەگەری پەیوەندی ن�وان ئەم جۆرە نو�یە لەگەڵ سیستمی بەرگری الواز لەن�و ئەو نەخۆشانەدا کە

بەدەست نەخۆشی ش�رپەنجە دەنا��نن، یان چاوەڕ�ی گۆڕینی ئەندام�کی جەستەن، یاخود

هە�گری ئایدزن بەب� چارەسەر.

 

ئۆمیکرۆن لەبەر چەندین هۆکار بەخ�رایی ب�ودەب�تەوە. ماوەی دەرکەوتنی نەخۆشییەکە دەکر�ت

تەنها 3 رۆژ ب�ت، وادەکات کەسانی تووشبوو زووتر نەخۆشیەکە بگوازنەوە و بب�تە درم�ک ر�گری

کردنی قورستر ب�ت. هۆکار�کی دیکەی ژەهراوی بوون و نەخۆشی ئۆمیکرۆن کە بووە بە دوو

ه�ندە لەن�و ئەو کەسانەی پ�شتر تووشی کۆرۆنا ببوون ئەوەیە کە سیستمی بەرگری لەدوای

ئاشنابوونی بە نەخۆشییەکە ناتوان�ت بەرگری تەواو پ�شکەشی جەستە بکات. تو�ژینەوەیەک

نیشانی دەدات کە ئۆمیکرۆن چوار ه�ندە زووتر ب�ودەب�تەوە بە بەراورد بە جۆری دەلتا لەن�و ئەو

کەسانەدا کە کوتان و بەه�زکەری کوتانیان وەرگرتووە. بە�ام هەردوو جۆر بەهەمان خرایی لەن�و ئەو

کەسانەدا ب�ودەبنەوەکە کوتانیان وەرنەگرتووە. ئۆمیکرۆن لە توانایدایە لە خانەکانی بەرگری لەش

خۆی رزگار بکات و ئەمەش وادەکات ئاسانتر بگو�زر�تەوە لەن�وان ئەو کەسانەدا کە پ�شتر

تووشی نەخۆشیەکە هاتوون یان کوتانیان وەرگرتووە. بەپ�ی تو�ژینەوەیەک لە هۆنگ کۆنگ لە

کانونی دووەم - کە ه�شتا پ�داچوونەوەی زانستی بۆ نەکراوە - دەرکەوتووەکە ئۆمیکرۆن 70 جار

خ�راتر لە دەلتا زیاد دەکات لەن�و شانەکانی ناو بۆریچەی هەناسە، ئەو لوولە هەوایانەیکە بۆری

هەناسە پەیوەست دەکات بە سییەکانەوە. ئەم ه�زە زۆرەی ئۆمیکرۆن بۆ ئەوەی بەشی سەرەوەی

رشتەی هەناسەدان بگر�تەوە لەوانەیە هۆکار ب�ت بۆ ب�وبوونەوە خ�راکەی. 
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راپۆرت لەسەر بەرگەگری و کوتان

گۆڕینی گواستەنی چەندجارەی ئۆمیکرۆن پ�دەچ�ت مانای ئەوەب�ت کە

بەرپەرچی بەرگری کە لە کوتانەکەوە سەرهە�دەدات یان لە تووشبوونی

پ�شوو لەوانەیە زۆر بەباشی ڤایرۆسەکە نەکاتە ئامانج. ئۆمیکرۆن

وادەردەکەو�ت توانای خۆدەربازکردنی هەب�ت لە خانە بەرگرییەکان کە

لەڕ�ی تووشىوونی پ�شوو یان کوتانەوە بەرهەم هاتوون. بەرپەرچی

خانەکانی بەرگری گرنگن، بە�ام بەرپەرچی سیستمی بەرگریمان گەورەتر

و ئا�ۆزترە. لە بەرگری فرەتو�ژی دا لەن�وانیاندا بەرپەرچی ئەو خانە

بەرگریانەی مۆخی ئ�سک بەرهەمیاند�ن�ت، دەستەبەری ئەوەدەکات کە

هەموو پاراستنەکەلەدەست نەچووە. 

 

تو�ژینەوەیەکی یابانی پ�شنیار دەکات کە کات�ک خە�ک تووشی

نەخۆشیەکە دەبن چەندین مانگ دوای خۆکوتان، خانەکانی بەرگری

دەکەونەکار لەڕ�ی یادەوەری خانە بەرگری مۆخی ئ�سکەوە کە کاتی

ئەوەیان هەبووە کوال�تی خانە بەرگریەکان باشتر بکەن و ئەمەش دەب�تە

هۆکاری بەرگرییەکی باشتر لەدژی نەخۆشی. 

تو�ژینەوەی گرنگ کە شایەنی بەدواداچوونە ئەوانەن کە لەسەر کاریگەری

کوتانەکانی ئ�ستا لەدژی نەخۆشی ئۆمیکرۆن ئەنجام دراون.

تو�ژینەوەیەک لەالیەن دەزگایەکی تەندروستی بەریتانی ئەنجام دراوە

دەریدەخات کە تەنانەت لەن�و کەسانی تەمەن 65 ساڵ یان زیاتر،

کاریگەری هەموو ئەو ڤاکسینانەی بەردەستن لەدژی تووشبوونی

نەخۆشیەکە بە هەموو جۆرەکانیەوە، ر�ژەی %95 پ�کد�ن�ت بۆ ماوەی

2 بۆ 9 هەفتە دوای س�هەم ژەمی کوتان، ئەم ڕ�ژەیە نزم دەب�تەوە بۆ

تەنها %90 لەدوای 10 هەفتە یان زیاتر. ئەمە ه�شتا بەرگرییەکی

زۆرباشە لەدژی نەخۆشی سەخت. 

راپۆرت لەسەر جۆرەکانی ئۆمیکرۆن

ئەوەی زۆر گرنگە بۆ ئاماژەپ�دان لە راپۆرتدا

ئەوەیە کە ژمارەی مردن لەن�و ئەو کەسانەی

تووشی ئۆمیکرۆن دەبن و کوتانیان وەرنەگرتووە

زۆر لەوانە زیاترن کە کوتانیان وەرگرتووە.

ئەمەش بە ووتەی ڕ�كخراوی WHO بەپشت

بەستن بە داتای جیهانی. 

 

کوتان وەک کەرەستەیەکی گرنگ دەم�ن�تەوە لە

سەرکەوتن بەسەر ئەم درمە جیهانگیرە. لەسا�ی

2021، سەرچاوەی کوتان بەش�وەیەکی نایەکسان

لەالیەن و�اتانی خاوەن داهاتی گەورە بەدەست

دەه�نران. بە�ام ئەگەر تەنانەت دانیشتوانی و�اتانی

خاوەن داهاتی زۆر دوو یان س� ژەمی کوتان

وەربگرن، مەترسی رووبەڕووبوونەوەی جۆر�کی تری

نەخۆشیەکە لە ئاست�کی بەرزدایە ئەگەر ه�شتا 70%

جیهان بەب� خۆکوتان ماب�تنەوە. هەتا زیاتر جۆرە

جیاوازەکان بەرب�وبن، مەترسی سەرهە�دانەوەی

جۆر�کی نوێ و ئەگەری ئەوەی بەش�وەیەکی خراپتر

ب�تە ئاراوە زیاد دەکات. 

 

راپۆت لەسەر رەوتی بەرەوپ�شچوونی کوتان

بەتایبەتی لە و�اتانی خاوەنی داهاتی کەم گرنگە چونکە

بەپ�ی ئەم خ�راییەی ئ�ستا بۆ دابەشکردنیان، 109

و�ات ناتوانن بەتەواوی کوتان بۆ %70 دانیشتوانیان

دابین بکەن تا کۆتایی مانگی تەمووزی 2022. 
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دەستەواژەکانی وەک ئاسایی و توند لەالیەن شارەزایانی

تەندروستی بەکارد�ت بۆ پۆل�ن کردنی ئەو نەخۆشیانەی

نەخۆشەکانیان تووشی هاتوون، ب� گو�دانە ئەو جۆرەی بۆتە

هۆکاریان. ئەو نیشانانەی بەهۆی ئۆمیکرۆنەوە دەردەکەون

وادیارە کەمتر توند بن، بە�ام ئەمە تەنها بە بەراود لەگەڵ

نیشانەکانی دەلتا. ئەو کەسانەی تووشی ئۆمیکرۆن دەبن

ه�شتا دوچاری رەوانەکردنی نەخۆشخانە دەبن و هەند�کیان

گیان لەدەست دەدەن. نیشانەکان دەکر�ت لەن�وان ئاسایی و

توند بن، ئەمەش دەکەو�تەسەر الوازی ئەو کەسەی تووشبووە

بەپ�ی تەمەن و حا�ەتی تەندروستی دیکەی پ�شتریان.

پ�دەچ�ت ژمارەیەکی کەمتر لە خە�ک هەب�ت کە پ�ویستیان

بە چاود�ری وورد هەب�ت کە هە�گری ئۆمیکرۆنن چونکە ئەم

جۆرە کەمتر کاریگەرە لە ه�رشکردنەسەر شانەکانی سی، بە�ام

بارگرانی چاود�ری کردن بە ش�واز�کی بەرچاو دەگۆڕ�ت بۆ

نەخۆشی دەرەوەی نەخۆشخانە و چاود�ری-ناوماڵ. لەگەڵ

ئەوەشدا، شەپۆلی تووشبوون ر�گرە لە کارمەندانی چاود�ری

تەندروستی تا بتوانن کاتی پ�ویست بدەن بە کەسانی دیکە

کە نەخۆشی و زامی جیاوازیان هەیە. 

 

راپۆرت لەسەر ئەو نەخۆشیانەی ئۆمیکرۆن دەب�تە هۆکاریان

  

خۆت بەدووربگرە لەوەی بە جۆری ئۆمیکرۆن ب��یت ئاسایی

چونکە ئەمە پ�شنیاری ئەوە دەکات کە سەرکەوتن بەسەر

نەخۆشیەکە ئاسانە، وە خە�ک لە بەکاره�نانی ر�کاری گرنگ بۆ

خۆپاراستن دەوەستن. لەگەڵ شارەزایانی خزمەتگوزاری

تەندروستی گفتوگۆ بکە بۆ باسکردنی توندی نەخۆشیەکە لەن�و

نەخۆشە جیاوازەکاندا، بەتایبەتی جیاوازی لەن�وان ئەو کەسانەی

کوتانیان وەرگرتووەو ئەوانەش کە وەریان نەگرتووە. یەکەم

وەچەی ڤاکسینەکان پ�ناچ�ت هەموو تووشبوون و

گواستنەوەکان بوەست�ن�ت، بە�ام دەتوانن زۆر کاریگەر بن لە

کەم کردنەوەی ر�ژەی رەوانەکردنی نەخۆشخانە و مردن لە

هەموو جۆرەکانداب ە ئۆمیکرۆنیشەوە. وەبیر بینەرانی به�نەوە

کە، لەگەڵ خۆکوتان، بەکاره�نانی ماسکی گونجاو لەڕووی

قەبارەوە، خۆبەدوورگرتن، دوورکەوتنەوە لە قەرەبا�غی و

هەواگۆڕک� دەکر�ت هاوکار بن لە ه�واشکردنەوەی گواستنەوە.

بە ئەنجامدانی ئەم خا�انە، بوار�کی باشتر دەڕەخس�ت بۆ

سیستمی تەندروستی تا ئاگاداری نەخۆشیەکانی دیکە بن و

ر�ژەی ئەو مردنانەی کە دەتواندر�ت ڕ�گری ل� بکر�ت کەم

دەب�تەوە. 

 

گفتوگۆ بکە لەگەڵ ئەو پزیشکانەی کەسانی تووشبووی ئۆمیکرۆن
چارەسەر دەکەن بۆ ت�گەیشتن لە مەودای نەخۆشیەکە و ر�ژەی

رەوانەکردنی نەخۆشخانە لەن�و ئەوانەدا کە کوتانیان وەرگرتووە. 

 
بەدواداچوون بۆ دەرخستە نو�یەکانی زانست بکە لەسەر چۆنیەتی

خۆدەرباز کردنی ئۆمیکرۆن لە بەرپەرچدانەوەکانی سیستمی بەرگریمان
وە چۆن بەرهەمه�نەرانی ڤاکسین وەچەی دووەمی ڤاکسین دروست
دەکەن بۆ سەرکەوتن بەسەر حا�ەتی دەربازبوون لە سیستمی بەرگری. 

 

راپۆرت لەسەر جۆرەکانی ئۆمیکرۆن
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