
کوشندەکەی  ڤایرۆسە  بوبوونەوەی  بەسەر  ساڵ  سێ 
لە  ڕێکارەکانیان  حکومەتەکان  زۆربەی  تێپەڕیوە،  کۆرۆنا 
بەرانبەر ڤایرۆسەکە هەڵگرتووە، زۆر کەس گەڕاوەنەتەوە 
کۆمەیەتی  دووری  و   دەمامک  کارەکانیان،  سەر 
گیرۆدەی   کەس  زۆر  ڕابردوو.  بوونەتە  و  کران  فەرامۆش 
ماندوویەتی پەتاکە بوون و لە زۆربەی جیهاندا تێڕوانینەکان 
بەم  ئاسایی.  دۆخی  بۆ  گەڕاوەتەوە  ژیان  کە  ئەوەن 
شارەزایانی تەندروستیی گشتی جەختیان لەوە کردەوە کە 
پەتاکە زۆر دوورە لە کۆتایی.  ئێستا بە وردی چاودێری ئەوە 
دەکەن کە چۆن زیادبوونی ژمارەی تووشبووان لە چین لە 
لەسەر  کاریگەری  دووەمدا  کانوونی  مانگی  کۆتایی 

بوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڤید-١٩ لە جیهاندا هەیە.



ئایا پەتاکە کۆتایی هاتووە؟ ئەگەر نا، ئەوا کەی؟

لێرەدا  داشبۆردەکەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کۆڤید-١٩ فەراهەم کراوە:

لە مانگی ئەیلولی ٢٠٢٢ جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا و تیدرۆس ئەدهانۆم گیبریسۆس بەڕێوەبەری گشتیی ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی هەردووکیان جەختیان 
لەسەر ئەم پرسیارە کردوو و گەشبینی خۆیان دەربڕی کە ڕەنگە قەیرانی کۆڤید-١٩ کۆتایی پێبێت. لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانیدا (١٨ی ئەیلول) سەرۆکی 
ئەمەریکا جۆ بایدن ڕایگەیاند، "هێشتا گرفتمان لەگەڵ کۆڤید هەیە. هێشتا زۆر کاری لەسەر دەکەین. بەم پەتا گەورەکە کۆتایی هاتوو.  ئەگەر تێبینیت کرد 

بێت کەس دەمامکی نەبەستووە.  پێدەچێت هەمووان لە دۆخێکی زۆر باشدا بن و بەم شێوەیە، پێموایە دەگۆڕێت." 
لێدوانەکانی جۆ بایدن بوونە هۆی ڕەخنەی خێرا و زەق لەالیەن پسپۆڕانی تەندروستیی گشتییەوە کە دەریانخستووە لەو کاتەدا  نزیکەی ٤٠٠ کەیسی مردنی 
ڕۆژانەی کۆڤید-١٩ و زیاتر لە ٥٧ هەزار کەیسی  نوێی تووشبوون لە ڕۆژێکدا بوونیان هەبووە. ئەمریکا هێشتا لەو مەترسیی و بەستەڵەکە دەربازییان نەبووە، 

دەڵێن کۆتاییهاتنی پەتاکە بەندە بە جۆرەکانی داهاتووی ڤایرۆسەکە و زیادکردنی کوتانەکان.
ڕۆژنامەوانی  لە کۆنگرەیەکی  دایەوە.  تێدرۆس وەمێکی گەشبینانەتر و هاوسەنگتری  جیهانی دکتۆر  تەندروستیی  ڕێکخراوی  پێشتر سەرۆکی  ڕۆژێک  چەند 
ئۆنالیندا و لە ١٥ی ئەیلول وتی: کۆتایی پەتای کۆڤید-١٩ "لە پێش چاودایە و دەبینرێت " بەم هۆشداری دا لەوەی کە "کاری قورستری" پێویستە بۆ دڵنیابوون 

لەوەی "بگەینە هێڵی کۆتایی و بیبڕین". ئاوڕێکی توند لە سیاسەتەکانیان بدەنەوە و بەهێزیان بکەن بۆ کۆڤید-١٩ و ڤایرۆسەکانی داهاتوو.
 تا ناوەڕاستی مانگی کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ڕێژەی مردنی هەفتانە لە ئەمریکا بە نزیکەیی لە هەمان ئاستی مانگی ئەیلولدا دەمێنێتەوە و ژمارەی ڕۆژانەی 
تووشبووانی نوێ بەرزبووەتەوە. هەر لەم دواییانەدا لە ١٢ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، سەرۆکی هاوپەیمانی جیهانی ڤاکسینی GAVI، دکتۆر سێث بێرکلی 

پێشنیاری کرد کە هێشتا زووە بانگەوازی کۆتاییهێنان بە باری نائاسایی کۆڤید-١٩ بکات، وتی دەشێت کە پەتاکە بەرەو خراپتر بڕوات.
وا  پەتاکان  کە  کردووە  بەوە  ئاماژەیان  درمیەکان  نەخۆشییە  پسپۆڕانی  بەم  نییە  پەتاکە"  بە  "کۆتاییهێنان  بۆ  پەتازانی  زانستی  ڕوونی  پێناسەیەکی  هیچ 
هەڵناسەنگێنرێت و  بە پشتبەستن بە ڕایگەیاندنی بڕیاری سیاسی کۆتایی بێت، بەڵکو بە کۆدەنگی زانستی دەبێت، لەسەر بنەمای گۆڕاوە نوێیەکان و گۆڕاوە 

الوەکییەکان دەبێت. گرنگە ڕاستگۆ بین کە زانایان نازانن داهاتوو چی بەدوای خۆیدا دەهێنێت. 
وادەی چاودێریکردن بەردەوام دەبێت تا لە کۆتایی مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٣کە ئەندامانی لیژنەی ڕاوێژکاری ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی گفتوگۆی دەکەن 
لەسەر ئەوەی کە ئایا باری نائاسایی تەندروستیی گشتی نیگەرانییە  نێودەوڵەتییەکان (PHEIC) کە لە مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٠ەوە کاری پێدەکرێت و کۆت و 

بەندی کۆڤید-١٩ی الدەبرێت یان نا. تێدرۆس ئەدهانۆم سەرۆکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پابەند نییە بە جێبەجێکردنی ڕاسپاردەی لیژنەکە.
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دۆزینەوەی گۆشەی نوێ بۆ چیرۆکەکانی کۆڤید-١٩

ڕۆژنامەنووسە ماندووەکانی پەتاکان، ناچارن چیرۆکی تەندروستی دیکە ڕووماڵ بکەن لەوانە ئاوڵەی مەیموون، ئیبۆال، ئیفلیجی مندان، و بوبوونەوەی 
سورێژە، لە هەمان کات لە ئاڵەنگاریدان بۆ دۆزینەوەی گۆشە و سەرەداوی نوێ لەسەر چیرۆکی کۆڤید-١٩.  ڕەنگە هەندێک لە سەرنووسەران هەست بکەن 
چاودێریکردنی  لە  بیت  بەردەوام  کە  باشە  بیرۆکەیەکی  سەرەتایەك،  وەک  وەربگرن.  ڕۆژنامەنووسان  لە  ناوەڕۆکەکان  نین  ئامادە  و  الوازن  چیرۆکەکان 
تووشبووانی نوێ و کەیسی مردن بەهۆی کۆڤید-١٩وە لەسەر ئاستی جیهانی و لەسەر ئاستی هەرێمی بۆ بەراوردکردنیان لەگەڵ ئەوەی ڕوودەدات لە وتی 
خۆتدا. هەروەها بەرواردکردنی بە داشبۆردەی کۆڤید-١٩ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی. شایانی بەسە کە  بەشی کۆڤید-١٩ ی  ماڵپەڕی (جیهانەکەمان لە 
داتاکان Our World In Data) سەرچاوەیەکی نایاب و ناوازەیە. وەك ڕۆژنامەوانێك  دەتەوێت  کۆڤید بکەیتە ناوەڕوكێك و بخەیتە ڕوو، بەم پێدەچێت کۆن 

و سواو بێت؟ لێرەدا چەند بیرۆکەیەك لەسەر بابەتەکان دەخەینەڕوو کە دەبێت پەیڕەوی بکەن بۆ ئەوەی چیرۆکەکە لە کارنامەی هەواڵەکاندا بمێنێتەوە.

جۆری جیاواز یان گۆڕاوەکان

زۆر گرنگە کە ڕۆژنامەنووسان زانستی پەرەسەندنی گۆڕاوەکان لە بەرچاو بگرن 
پێی  پێویستی  وەرگر   هەمیشە  کە  زانیاریانەیە  ئەو  ئەمە  بن.   وابەستەی  و 
دەبێت بۆ ئەوەی بڕیاڕ بدات لەسەر ڤاکسین و بووستەرەکان. لە کۆتایی ساڵی 
٢٠٢١ جۆری ئۆمیکرۆنی ڤایرۆسی سارس-کۆڤ-٢ دەستنیشانکرا و بوو بە جۆری 
لقە  بە  ئۆمیکرۆن   ٢٠٢٢ ساڵی  لە  جیهانیدا.  ئاستی  لە  بادەست 
ئێــســــــتاش   تا (BA.5) دەگـــــــرێتـــــەوە و    (B1) گۆڕاوەکــــانییەوە ناســــــرا، کە
بۆ  بەدواداچوون  جیهانی  تەندروستیی  ڕێکخراوی  زاڵـــــــە.  (BA.5)گۆڕاێکی 
کەم   (BA.4) لقی  کاتێکداکە  لە  (BA.4)دەکات،  گۆڕاوەی   24 النیکەم 

دەبێتەوە (BA.4.6) لە هەندێک وتدا زیاد دەکات. 
بەسەردا  گۆڕانی  و  پەرەسەندووەو  سارس-کۆڤ-٢  ٢٠٢١ەوە،  ساڵی  لە 
هاتووە، ئەمەش وایکردووە شارەزایانی تەندروستیی گشتی بە ئاستەم بتوانن 
لەگەڵ ڤایرۆسەکەدا  بەردەوام بن.  شارەزایان هۆشداری دەدەن لەوەی کە 
ناتوانرێت پێشبینی بۆ پەتاکە بکرێت و تا چەند دەخایەنێت، یان ڤایرۆسەکە چۆن 

پەرەدەسێنێت. 
چۆنیەتی پەرەسەندنی چیرۆکەکە لە چین کاریگەریی هەیە کە ڕەنگە لە ڕووی 
ئاستەوە جیهانی بن. لەگەڵ بوبوونەوەی ڤایرۆسەکە لە ناوخۆدا، ئەگەری 
ڕێگە  خێرایی  بە  و  زیادبووندایە   لە  بەردەوام  نوێیەکان  جۆرە  دەرکەوتنی 
دەکەنەوە لەجیهاندا. لە کۆتایی مانگی کانوونی دووەمدا ئەمریکا داوای لە 
نێگەتیڤ  کۆڤید-١٩  پشکنینی  ئەنجامی  کە  کرد  چین  گەشتیارانی  سەرجەم 

پیشان بدەن پێش ئەوەی گەشت بکەن بۆ ئەمریکا.

بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو قسە بێسەروبەرانەی کە دەڵێن 
پەتاکە کۆتایی هاتووە، ڕۆژنامەنووسان دەتوانن 

چاوپێکەوتن لەگەڵ پسپۆڕان و زانایانی تەندروستیی 
گشتی بکەن.  بزانە لە وتەکەتدا چ جۆرێك لەو 

گۆڕاوانە زاڵن و بۆ نوێترین زانیاری ڕاوێژ بە ڕێکخراوی 
تەندروستی جیهانی – بەدواداچوونی گۆڕاوەکان 

(Variant Tracker)بکە. هەروەها ڕاوێژ بە سەرچاوەی 
ئینتەرنیوز بکە سەبارەت بە جۆری ئۆمیکرۆن و لقە 

گۆڕاوەکان.

 Internews' resource on the Omicron
variant and its subvariants

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
https://healthjournalism.internews.org/resource/the-omicron-variant-and-its-subvariants-making-sense-of-them-for-your-audiences/


ڤــاکـســیـنـی نــــوێ 

کلینیکییە  تاقیکردنەوە  و  توێژینەوە  لەگەڵ  دەوڵەمەندە.  بابەتەکە  و  لەبەردەستە  زۆریان  بژاردەی  دەکەن  ڕووماڵ  بابەتە  ئەم  کە  ڕۆژنامەوانەی  ئەو 
دژە  و  پاراستن  بۆ  بێت  ئاڵۆز  ڤاکسین  زانستی  چەند  تا  بدۆزیتەوە.  سەرنجڕاکێش  و  نوێ  پێشکەوتنی  پێدەچێت  کۆڤید-١٩  نوێی  ڤاکسینی  بەردەوامەکانی  

هەوکردن و دووبارە توشبوونەوە بەم وەرگر هەمیشە دەیەوێت زانیاری لەم بارەیەوە بزانێت.  
بوکرایەوە.  و  تاقیکرایەوە  کاریگەر  زۆر  و  سەالمەت  بوو  ڤاکسینەکە  یەکەمی  نەوەی  کە   ،SARS-CoV-2 ڕەسەنی  جۆری  ڤاکسینی  داهێنانی  ئەنجامی 
سیستەمی بەرگری لەش دژی ئۆمیکرۆن و لقە گۆڕاوە کانی باشتر دەتوانن ڤایرۆسەکە سەرکوت بکەن و وەالی بنێن  کە ئەمەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی زۆر 

کەس دووبارە تووش ببنەوە. 
بۆ بەهێزکردنی وەمی سیستەمی  بەرگری لەش لە دژی گۆڕاوەکان ڤاکسینی بووستەر پەرەی پێدراوە و پەسەند کراوە و لە ئەمریکا، بەریتانیا و وتانی 
دیکەدا خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم ڤاکسینانە کە پێیان دەوترێت بووستەری  دوو هاوهێز Bivalent  (دوو جۆر و سواللەن) ، هەم جۆرە ڕەسەنەکەی 
 mRNA مۆدێرنا  و  تێک  ئێن  فایزەر-بایۆ  ڤاکسینەکانی  کە  هەیە  هیوایەك  دەگرێت.   لەخۆ   ((BA.4 و BA.5)) ئۆمیکرۆنی  دژە  جۆرێکی  هەم  و  جارە  یەکەم 
یارمەتیدەر بن بۆ دروستبوونی بەرگری لەش لە دوای وەرگرتنی پێکووتەی یەکەم و بووستەرەکان کە هەموو جۆرە گۆڕاوەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە خۆ 

دەگرێت. 
ڤاکسینەکانی ئێستای کۆڤید-١٩ دژەتەنی خوێن لە جەستەدا بەرهەم دەهێنن کە پارێزگاری دابین دەکەن  لە زۆربەی ئەندامەکانەندا بەم ئەوەندە دژەتەن 

دەرناکەن بۆ ناو لووت و بەشی سەرەوەی  بۆری هەوا کاتێك کە  ڤایرۆسەکە دەچێتە ناو جەستەتەوە.
توێژینەوەکان دەریانخستووە کە دژەتەنی ناو جەستە (چڵم) لەم ناوچانەدا پێویستە بۆ پاراستنی بەشی سەرەوەی بۆری هەوا و مێشک لە هەوکردن، ئەمەش 

هۆکارێکی دیکەیە کە ئەو ڤاکسینانەی لە ڕێی ماسولکەوە لێدەدرێن بە تەواوی هەوکردن ڕاناگرن.
ڤاکسینی نوێی نەوەی دووەمی سپرای لوتی کۆڤید١٩ کە لە سەر ناوپۆشی لووت (چڵم) کاردەکات پەرەی پێدەدرێت و ئێستا لە هەندێک وتی (هیندستان و 

چین) پەسەندکراوە کە ئەمە دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی دژەتەن لە ناوپۆشی لووت و چڵمدا.
 بیرکردنەوەکان بۆ پاشەڕۆژ  لەسەر بەڕێوەبردنی کۆڤید-١٩، داهێنانی ڤاکسینی درێژخایەنی نەوەی سێیەمی کۆڤید ١٩یە.   زانایان لە ماوەی سێ بۆ پێنج ساڵدا 
بێت،  تەنانەت دژی سەرجەم ڤایرۆسیەکانی کۆرۆنا  پەرەپێدانی ڤاکسینەکانە کە هەموو جۆرە گۆڕاوەکانی  سارس کۆڤی-٢ دەگرێتەوە و  چاویان لەسەر 
ڤاکسینێک کە بە ڤاکسینی (پان -کۆرۆنا ڤایرۆس ناودەبرێت). توێژینەوەکان بەردەوامن و هەندێک کۆمپانیا دەستیان بە تاقیکردنەوە کلینیکییەکان کردووە.

پەرەپێدانی ڤاکسینی نوێ چیرۆکێکی گرنگە کە دەبێت پەیڕەوی لێبکرێت چونکە بە گریمانەیەکی 
زۆرەوە وەرگرەکانت دەیانەوێت بزانن لە ئێستادا و لە داهاتوودا ژیانیان لە سەروبەندی گۆڕاوەکان 

پارێزراوە یان نا. زیاتر بخوێنەوە و ڕووماڵ و ڕاپۆڕت بکە لەسەر لێکۆڵینەوەکانی ئێستا، هەروەها 
چاوپێکەوتن ئەنجام بدە لەگەڵ پسپۆڕان و بەرپرسانی تەندروستیی گشتی لەسەر کاریگەرییەکانی 

ڤاکسینی نوێ و گەشەی داهاتووی ڤاکسین.

بزانە چ چارەسەرێک لە وتەکەتدا بەردەستە و ئایا نوێترین دەرمان و چارەسەر بەکاردەهێنرێت؟ 
ئەگەر نا، بۆچی؟

ڤــاکـســیـنـی نــــوێ 

زۆر گرنگە ئاگاداری نوێترین زانیاری بن لەسەر ئەو دەرمان و  چارەسەریانەی کە بۆ کۆڤید-١٩ بەکاردەهێنرێت. بەدواداچوون بۆ ئەم چیرۆکە یارمەتیت دەدات 
کە وەرگران ئاگادار بکەیتەوە لە بژاردەکانی چارەسەری بەردەست و ئەو شتانەی کە دەتوانن پێشبینی بکەن.

چارەسەرکاریی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و کۆڤید-١٩: نوێترین پێشنیارەکانی ڕێکخراوەکە لەخۆدەگرێت بۆ بەکارهێنانی چارەسەرەکان لە چارەسەرکردنی 
کۆڤید-١٩.

چــارەســەرکـــــاریــی

 Therapeutics and COVID-19: living guideline (who.int)

سەنتەری کۆنتڕۆڵکردن و خۆپاراستن لە نەخۆشییەکانی ئەفریقا:  زانیاری زۆر ورد و تایبەت و نوێی لە خۆ گرتووە.

 COVID-19 Test to Treat Guidelines for African Union Member States – Africa CDC

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.4
https://africacdc.org/download/covid-19-test-to-treat-guidelines-for-african-union-member-states/


بــارودۆخــی درێژخــایــەنی کـۆڤـیـد یــان پــۆســت کـۆڤـیـد

بارودۆخی درێژخایەنی کۆڤید یان پۆست کۆڤید زاراوەیەکە بۆ وەسفکردنی کاریگەرییەکانی دوای کۆڤید-١٩ کە بۆ چەند هەفتەیەك یان چەند مانگێك لەدوای 
نەخۆشییە سەرەتاییەکەوە بەردەوام دەبێت و بە ملیۆنان کەس لە سەرتاسەری جیهاندا تووش دەبن.  

لەوانەیە خزم، هاوڕێ، یان هاوکارەکانت هەبن کە گلەیییان لە هەناسە تەنگی، ماندوێتی، ئازاری ماسولکەکان، کێشەی زانین لەوانە تەمی مێشک، خەمۆکی 
و دڵەڕاوکێ، و نیشانە بەردەوامەکانی تر هەبووبێت چەند مانگێک دوای تووشبوونیان بە نەخۆشی سارس -کۆڤ ٢. 

لە بارە سەختەکاندا، مرۆڤ ناچار بووە دەستبەرداری کارەکانی بێت، خوێندن ڕابگرێت، نەتوانرا ئەندامی چاالکی کۆمەڵگا بن و تەنانەت هەندێکیشیان لە ناو 
بوارێکی  ئەمە  ئێستا  بدەن.  پشوو  هەندێک  کە  کرد  پێشنیاریان  و  ڕەتکردەوە  کەسانەیان  ئەم  تەندروستی  پزیشکانی  سەرەتا  گیرکران.   خۆیان  جێگاکانی 

لێکۆڵینەوەی چڕ و پڕە بەو پێیەی پۆست کۆڤید وەك حاڵەتێکی پزیشکی دانپێدانراوە.
هۆکاری  نییە،  کلینیکی  پشکنینێکی  هیچ  کۆڤید،  پۆست  بۆ  پێناسەیەك  لەسەر  نییە  کلینیکیدا  پزیشکانی  و  توێژەران  لەنێوان  جیهانی  کۆدەنگییەکی  هیچ 
تووشبوون بە نەخۆشانی پۆست کۆڤید هێشتا تیۆریین. بەم زاناکان بۆیان دەرکەوتووە کە مێشک و سییەکان و سوڕی خوێن و بەرگری لەش کاریگەرییان 

لەسەرە.

 Vaccinations (کۆڤیید-١٩) Coronavirus دەستڕاگەیشتن بە ڤاکسینەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە تا ئێستاش چیرۆکێکی گرنگی تایبەتە. بەپێی ئاماری
Our World in Data - تا ٢٦ی ئەیلول، ٦٧٫٩٪ی دانیشتوانی جیهان النی کەم یەك ژەمی ڤاکسینی کۆڤید-١٩یان وەرگرتووە.  بەم تەنها ٢٢،٣٪ی خەڵکی 
وتانی کەم داهات یەک ژەمە دەرمانیان وەرگرتووە.  هێشتا نایەکسانی جددی لە نێوان گەالنی دەوڵەمەند و هەژاردا هەیە.  ئەمەش لە کاتێکدایە کە 
دابینکردنی ڤاکسینی پێویست بۆ پاراستنی ٧٠٪ی دانیشتووان لە ٩١ وتی کەم داهاتدا هەیە.  بۆ پڕکردنەوەی کەلێنی یەکسانی، کۆڤاکس - هاوکارییەکی 
جیهانییە بۆ خێراکردنی پەرەپێدان و بەرهەمهێنان و دەستڕاگەیشتن بە ڤاکسینەکانی کۆڤید-١٩ بە شێوەیەکی یەکسان - بەپەلە داوای لە وتان کردووە پالنی 
لە  داوا  لەسەرە.   زۆریان  مەترسی  کە  گروپانەی  تەواوی  بە  بدرێت  ئەولەویەت  پێویستە  کە   دەکات  بەوە  ئاماژە  کوتان.   بۆ  دابنێنن  و گەورە  کۆنکرێتی 
هاوبەشەکان دەکات کە سەرچاوەی پێویست بۆ خێراکردن و فراوانکردنی ستراتیژییە نیشتمانییەکان فەراهەم بکەن و گوڕوتین بە داواکارییەکان بدەن و  زاڵببن 

بەسەر تەنگەبەری  پرۆسەی کار کردندا.

لە ڕێگەی خوێندنەوەی نوێترین توێژینەوە و زانیارییەوە دەربارەی ئەم بوارە توێژینەوەیە خۆت ساز بکە.  
چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگا  بکە کە نیشانە بەردەوامەکانیان هەیەلە دوای ماوەیەک 
دوای تووشبوونیان بە ڤایرۆسەکە.  چۆن ڕووبەڕوو دەبنەوە؟ چی دەکرێت بۆ ئاگاداربوونیان؟ چاک 

بوویتەوە؟ چاوپێکەوتن لەگەڵ زانایان و بەرپرسانی تەندروستی گشتی و پزیشکانی وتەکەت بکە.  
ئەمە چیرۆکێکە بۆ سانی داهاتوو بەدەوری خۆیدا دەمێنێتەوە.

ئەم بوارە توێژینەوەیە بناسە بە خوێندنەوەی نوێترین توێژینەوە و زانیارییەکان.  چاوپێکەوتن لەگەڵ 
ئەندامانی کۆمەڵگا کە چەند مانگێک دوای تووشبوونیان نیشانەکانیان بەردەوامە.  چۆن دەگوزەرێن 

و خۆیان دەگونجێنن؟ چی دەکرێت بۆ گرنگیدانیان و بایەخپێدانیان؟ ئایا هیچیان چاکبوونەتەوە؟ 
چاوپێکەوتن لەگەڵ پسپۆڕ و بەرپرسانی تەندروستیی گشتی و پزیشکانی وتەکەت ئەنجام بدە.  ئەمە 

چیرۆکێکە بۆ سانی داهاتوو دەمێنێتەوە.

ئایا ڤاکسینی کۆڤید-١٩ بەپێی پێویست لە وتەکەتدا دابینکراوە؟ ئەگەر وایە ئایا ئەم ڤاکسینانە بۆ  
خەڵکە؟ ئەگەر وەرگرتن کەم بێت، حکومەت چی دەکات بۆ زیادکردنی خواست؟ حکومەتەکەت چی 

دەکات سەبارەت بە دوودڵی ڤاکسین؟ ئایا ڤاکسینەکان لە ماوەی بەسەرچوونیدا بەکاردەهێنرێن؟ ئایا 
ڤاکسینەکان ماوەیان بەسەرچووە، ئەگەر وایە بۆچی بەکارنەهێنراون؟ هەموو ئەم پرسیارانە و زۆر 

شتی تر وەرگران بە ئاگا دینێتەوە  هەروەها وا لە حکومەت دەکات بەرپرسیارێتی هەلگرێ  لە 
تەندروستی هاووتیان.

یـــەکــــســــانی و دادپـــــەروەری

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


mRNA گواستنەوەی تەکنەلۆژیای ڤاکسینی کۆڤید-١٩

بۆ چارەسەرکردنی کێشەی دەستڕاگەیشتن بە ڤاکسین لە وتانی کەم داهات و مامناوەند، ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە ڕێگەی بەرنامەی گواستنەوەی 
تەکنەلۆژیای RNA (mRNA) بەرهەمهێنانی ڤاکسین فراوانتر دەکات.

نەخۆشییە  بۆ  ڤاکسین  دۆزینەوەی  بۆ  تەکنەلۆجیایە  ئەم  ئێستا  بو  گۆڕیبوو   یارییەکانی  ڕێسای  کۆڤید-١٩دا  پەتای  لە سەردەمی  کۆڤید-١٩  ڤاکسینەکانی 
درمیەکانی تری وەک ئایدز، سیل، ئیبۆال، و نەخۆشییە مشەخۆرەکانی وەک مەالریا بەکاردەهێنرێت.

 وەک پاڵپشتییەك بۆ ئەفریقا، شەش وتی یەکەم کە تەکنەلۆژیای بەرهەمهێنانی ڤاکسینی mRNA یان بەدەستهێنا لە کیشوەرەکەدا بریتین لە میسر، کینیا، 
نەیجیریا، سەنیگال، ئەفریقای باشوور و تونس.

یەکەم ناوەندی تەکنەلۆژیای mRNA لە ساڵی ٢٠٢١ لە باشووری ئەفریقا دامەزراوە ئەرکیان ئاسانکارییە بۆ ڕاهێنانی بەرهەمهێنەرانی ناوخۆیی لە بەرهەمهێنان 
و بەدەستهێنانی ڤاکسین و مۆڵەتیان وەرگرتووە بۆ ئەوەی ئەو کارە بکەن. 

لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ٢٠٢٢ کۆمپانیای فایزەری ئەڵمانی کە بەرهەمهێنەری ڤاکسینە بوونە هاوبەشی  بایۆئێن تێکك لەگەڵ حکومەتی ڕواندا  و یەکەم 
کارگەی بەرهەمهێنانی ڤاکسینی mRNA لە ئەفریقا. دروستکرد،  کارگەکە دەکەوێتە کیگالی پایتەختی ڕوانداوە. 

 بانکی گەشەپێدانی ئەفریقا لە ماوەی ١٠ ساڵدا ٣ ملیار دۆالری پابەند کرد بۆ پەرەپێدانی بەرهەمهێنانی ڤاکسین و گەیشتن بە ئامانجی یەکێتی ئەوروپا بۆ 
دروستکردنی ٦٠٪ی ئەو ڤاکسینانەی کە لە ئەفریقا بەکاردەهێنرێن تا ساڵی ٢٠٤٠.

ئەمە چیرۆکێکی سەرەکییە بۆ ڕۆژنامەنووسانی ئەفریقا کە پەیڕەوی لێبکەن.  ئەو پرسیارانەی کە دەتوانرێت بکرێت بریتین لە:  
کەی کارگەی ڕواندا تەواو دەبێت؟

 بۆچی گرنگە؟
 بۆ ئەو ڕۆژنامەنووسانەی لە ڕواندان، دەتوانن گەشتێك بکەن لەسەر تەواوکردنی کارگەکە،  دەشێت چیرۆکێکی 

تایبەتمەندی سەرنجڕاکێش بێت. 
زۆرجار لێکۆڵینەوەی زانا نێودەوڵەتییەکان دەبنە سەنتەر. ئەو زانا بەئەزموونانەی کە لە چوارچێوەی ئەفریقادا کار دەکەن، 

شایەنی ئەوەیە بەدوایدا بگەڕێین.

بواری توێژینەوەی زۆنۆس بناسە.  تێگەیشتنت جۆش بکە لە زۆنۆسەکان و ئەو ڕێکارانەی کە پێویستن بۆ کەمکردنەوەی 
کاریگەرییەکانی، ئەمانە گرنگن بۆ خۆئامادەکاری.  چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو پسپۆڕ و زانایانە بکە کە لەو ناوچانە کاردەکەن 

کە نەخۆشییە زۆنۆتیکییەکان زۆر ڕوودەدەن.  ڕۆژنامەنووسان دەتوانن تیشک بخەنە سەر توێژینەوە پشتگوێخراوەکان لەسەر 
کیشوەرەکە و یارمەتی بەرزکردنەوەی دەنگی زانایانی ئەفریقی بدەن کە لەو ناوچانەدا کاردەکەن کە نەخۆشی ئاژەن زۆر 

ڕوودەدات.
زۆر کەس متمانەیان بە توانای حکومەتەکان نەماوە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری چاودێریی تەندروستی. ئایا سیستەمێکی 

تەندروستیی کاریگەرت هەیە لە وتەکەتدا؟ کەلێنەکان چین و چی دەکرێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان؟ ئایا کارمەندی 
تەندروستی ڕاهێنراو بەشی پێویست هەیە؟ ئایا کوتانی ڕۆتینی کاردەکات یان ڤاکسینەکان لە کۆگادا نەماوە؟ حکومەتەکەت 

چی دەکات بۆ ئامادەکاری بۆ پەتای داهاتوو؟

mRNA گواستنەوەی تەکنەلۆژیای ڤاکسینی کۆڤید-١٩

بۆ چارەسەرکردنی کێشەی دەستڕاگەیشتن بە ڤاکسین لە وتانی کەم داهات و مامناوەند، ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە ڕێگەی بەرنامەی گواستنەوەی 
تەکنەلۆژیای RNA (mRNA) بەرهەمهێنانی ڤاکسین فراوانتر دەکات.

نەخۆشییە  بۆ  ڤاکسین  دۆزینەوەی  بۆ  تەکنەلۆجیایە  ئەم  ئێستا  بو  گۆڕیبوو   یارییەکانی  ڕێسای  کۆڤید-١٩دا  پەتای  لە سەردەمی  کۆڤید-١٩  ڤاکسینەکانی 
درمیەکانی تری وەک ئایدز، سیل، ئیبۆال، و نەخۆشییە مشەخۆرەکانی وەک مەالریا بەکاردەهێنرێت.

 وەک پاڵپشتییەك بۆ ئەفریقا، شەش وتی یەکەم کە تەکنەلۆژیای بەرهەمهێنانی ڤاکسینی mRNA یان بەدەستهێنا لە کیشوەرەکەدا بریتین لە میسر، کینیا، 
نەیجیریا، سەنیگال، ئەفریقای باشوور و تونس.

یەکەم ناوەندی تەکنەلۆژیای mRNA لە ساڵی ٢٠٢١ لە باشووری ئەفریقا دامەزراوە ئەرکیان ئاسانکارییە بۆ ڕاهێنانی بەرهەمهێنەرانی ناوخۆیی لە بەرهەمهێنان 
و بەدەستهێنانی ڤاکسین و مۆڵەتیان وەرگرتووە بۆ ئەوەی ئەو کارە بکەن. 

لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ٢٠٢٢ کۆمپانیای فایزەری ئەڵمانی کە بەرهەمهێنەری ڤاکسینە بوونە هاوبەشی  بایۆئێن تێکك لەگەڵ حکومەتی ڕواندا  و یەکەم 
کارگەی بەرهەمهێنانی ڤاکسینی mRNA لە ئەفریقا. دروستکرد،  کارگەکە دەکەوێتە کیگالی پایتەختی ڕوانداوە. 

 بانکی گەشەپێدانی ئەفریقا لە ماوەی ١٠ ساڵدا ٣ ملیار دۆالری پابەند کرد بۆ پەرەپێدانی بەرهەمهێنانی ڤاکسین و گەیشتن بە ئامانجی یەکێتی ئەوروپا بۆ 
دروستکردنی ٦٠٪ی ئەو ڤاکسینانەی کە لە ئەفریقا بەکاردەهێنرێن تا ساڵی ٢٠٤٠.

ئامادەکاری بۆ پەتاکان و سیستەمی تەندروستی

پەتا جیهانییەکە زۆر وتی گرتووەتەوە، زۆرترین کاریگەری لەسەر ئەو کەسانە دەبێت کە خاوەنی الوازترین  سیستەمی تەندروستین. زۆرێک لە وتان لە بازنەی 
ترس و دڵەڕاوکێ و فەرامۆشیدا دەژین.  سەرچاوە کان بە پەلە فەراهەمکران لە وەمی بوبوونەوەی پەتایەك  و دوای ئەوەی نەخۆشییەکە کۆنترۆڵکرا ، 

دیسانەوە فەرامۆش دەکرێنەوە و پشتگوێ دەخرێن. 
و  درێژخایەنەکان  نەخۆشییە  دەرمانی  بە  دەستڕاگەیشتن  ڕۆتینیە،  بەرگرییەکی  دروستکردنی  مانای  بە  خۆپارێزی  تری  ڕێوشوێنی  و  هاتوچۆ   قەدەغەی 
دەرئەنجامە  کە  دەبنەوە،  ئاوەژوو  مەالریا  و  سیل  ئایدز،  دژی  لە  هاتوون  بەدەست  سەختی  بە  کە  دەستکەوتانەی  ئەو  دەپچڕێن.  دەستێوەردانەکان 
ئاوڵەی مەیموونمان  ئیبۆال و  ئیفلیجی مندان،  وێرانکەرەکانی بۆ هەژارترین و الوازترین کۆمەڵگاکان دەبێت. ئێمە بوبوونەوەی نەخۆشییەکانی سورێژە، 
بینیوە، کە لە چەند وتێك بوبوونەتەوە. لەسەرو ئەمەش، گۆڕانی کەشوهەوا و زیادبوونی ملمالنێکان و ئاوارەبوون کاریگەری لەسەر زانستی  پەتازانیی 

نەخۆشییە هەنووکەیەکان هەیە و ئاسانکاری دەکەن لە سەرهەڵدانی پەتا نوێیەکاندا.

پرسیارەکە ئەوە نییە کە ئایا ڕووبەڕووی پەتایەکی مەترسیداری داهاتوو دەبینەوە یان نا بەڵكو کەی؟ 
لە ئێستادا سێ لەسەر  چواری نەخۆشییە گوزراوەکان لە سروشتدا سەرچاوەکەی ئاژەڵییە و درێژبوونەتەوە ناو مرۆڤ واتا زوونەتیکە. ڕێکخراوی تەندروستیی 
جیهانی مەزەندە دەکات کە سانە نەخۆشییە ئاژەڵییەکان هۆکارن بۆ نزیکەی یەک ملیار نەخۆشی و مردن بە ملیۆنان کەس لە جیهاندا. ئامادەکاری بۆ پەتاکان 
واتە هەبوونی سیستەم لە شوێنی خۆیدا کە بتوانێت ڕێگری بکات هەروەها دۆزینەوە و  دەستنیشانی پەتاکان بکات  و بەرسڤی هەبێت  بۆ بوبوونەوە و 

مەترسییە تەندروستییەکان. 
بەرز  کوالیتی  و  پەیوەندیدار  تەندروستی  خزمەتگوزاری  خێرایی  بە  ئەوەی  بۆ  دەبێت  خۆڕاگر سەرچاوەی  تەندروستی  تردا، سیستەمێکی  لەنێو هەنگاوەکانی 
پێشکەش بکات لە وەمی بوبوونەوەی نەخۆشی یان پەتایەکدا. سیستەمەکە لە کاتی خۆیدا دەست بە وەمدانەوەیەکی هەماهەنگ دەکات لەگەڵ 
بوونی هێزی کاری ڕاهێنراو و شارەزا. سیستەمێکی چاودێری کارامەی دەبێت کە بەدواداچوون دەکات و زانیارییەکان دەگوازێتەوە لە کاتی خۆیدا بە بەردەوامی 

لە ناسینەوەی هۆکار و دەستنیشانکردنی نەخۆشی و چارەسەرکردن و خۆپاراستن تا کۆنترۆڵکردن.

A Journalist's Guide to Covering Zoonotic Diseases | Earth Journalism Network

One-Health Toolkit: Reporting on Monkeypox - Health Journalism Network (internews.org)

ســـــــەرچــاوەکــــان

https://earthjournalism.net/resources/a-journalists-guide-to-covering-zoonotic-diseases
https://healthjournalism.internews.org/resource/one-health-toolkit-reporting-on-monkeypox/


 A Journalist's Guide to Covering and Implementing the One Health Approach in Reporting | Earth
Journalism Network

Journalism for One Health: the Internews Approach - Health Journalism Network

ئەم سەرچاوانە ئامۆژگاری زیاتریان تێدایە:

بنیاتنانی خۆڕاگری و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی حاڵەتە فریاگوزارییە تەندروستییەکانی داهاتوو پێویستی بە ڕێبازێکی یەکگرتوو هەیە بۆ تەندروستی.  ئەمە 
چەمکی یەکتا تەندروستییە، کە دان بە وابەستەیی نێوان تەندروستیی مرۆڤ و ئاژەڵدا دەنێت و چۆن ژینگە کاریگەری لەسەر هەردووکیان هەیە. بوارێکە کە 

بەدەگمەن ڕاپۆرتی لەسەر کراوە.
ئێمە وەک ڕۆژنامەوانان مەیلی ئەوەمان هەیە لە قۆزاخەیەکدا بنووسین.  ئێمە نەخۆشییە ئاژەڵییەکان و تەندروستیی مرۆڤ و ژینگە بە جیا ڕاپۆرت دەکەین 

بەبێ ئەوەی لە پەیوەندییەکانی نێوانیان تێبگەین.
هۆکارە بزوێنەرەکانی مرۆڤ وەك گۆڕانی کەشوهەوا، شارنشینی، کۆچی ئاژەن، بازرگانی، سەفەر و گەشتیاری بەردەوامن لە کاریگەریکردن و زیادکردنی 

سەرهەڵدان و سەرهەڵدانەوە و دابەشبوون و شێوازەکانی زۆنۆسەکان.

یــەکـتا تـەنـدروسـتـی ڤــاکـســیـنـی نــــوێ 

بۆ ئەوەی باشتر لەم هۆکارانە تێبگەین لە هەرێمەکەت، سەیری وێنە گەورەکە بکە. چاوپێکەوتن 
لەگەڵ پزیشکانی پەتا، ڤێتێرنەری، مرۆڤناس و بەرپرسانی تەندروستی گشتی.  داوایان لێ بکە 

پەیوەندییەکی یەکتا تەندروستی بسازێنن.

ئەم ڕێنماییە لەالیەن ئادێل بالێتا ڕاهێنەری میدیایی پەتا لە  ئینتەرنیوز بەرهەم هاتووە

https://earthjournalism.net/resources/a-journalists-guide-to-covering-and-implementing-the-one-health-approach-in-reporting
https://healthjournalism.internews.org/resource/journalism-for-one-health-the-internews-approach/

