
تـاى خوێـنـبـەربـوون چـیـیـە؟
CCHF وى دەکاتەوە و مرۆڤەکان توشى دەبن. ڤایرۆسىوترین ڤایرۆسە کە گەنە ببەرب (CCHF) تاى خوێنبەربوونى قرم-کۆنگۆ

ئاژەڵى  ئەو  گۆشتى  یان  خوێن  لەگەڵ  بەریەککەوتن  لەڕێگەى  یاخود  دەگوازرێتەوە  مرۆڤ  بۆ  گەنەوە  پێوەدانى  بەهۆى  یان 
کاریان  پیشەسازى مەڕوماتدا  لە  کە  ئەو کەسانەدابووە  لەنێو  تووشبووان  زۆربەى  ڕاستەوخۆ دوای سەربڕینیان.  تووشبووەوە  
لەکاتى  تووشبوواندا  لەنێو  مردن  ڕێژەى  ئاژەن.  پزیشکی  و  سەربڕخانەکان  کارمەندانى  و  کشتوکاڵ  کارمەندانى  وەک  کردووە 

بوبوونەوەى ڤایرۆسى CCHF گەیشتووەتە ٪٤٠. تاکو ئێستا هیچ جۆرە پێکوتەیەک بۆ مرۆڤ یاخود ئاژەن بەردەست نییە[١].

لە بەروارى ١ ى کانوونى دووەم تاکو ٢٢ ى ئایارى ٢٠٢٢، ٢١٢ کەیسى توشبوون بە تاى 
CCHF لە الیەن دەسەتدارانى تەندروستى عێراقەوە تۆمارکراوە و ڕێکخراوى تەندروستى 
جیهانى لێ ئاگادارکراوەتەوە. کە لە نێویاندا ١٦٩ (٪٨٠) لەو کەیسانە تەنیا لە مانگى نیسان 
و ئایاردا تۆمارکراون، کە لەو ژمارەیەشدا ١١٥ کەیسیان گومانلێکراو بوون و ٩٧ کەیسى 
تریان لە ڕێگەى تاقیگەوە پشتڕاستکراونەتەوە. ٢٧ حاڵەتى گیانلەدەستدان هەبوون، کە ١٣

لەوانە لەڕێگەى پشکنینى تاقیگەییەوە توشبوونیان بە ڤیرۆسەکە پشتڕاست کرابووەوە. 
ئاژەندا  لەگەڵ  بەرکەوتنیان  کرابووەوە  پشتڕاست  ئەو کەسانەى کەیسەکانیان  زۆرینەى 

هەبوو و جا شوان بوون یاخود گۆشتفرۆش[٢]. 
توندترى  ستانداردى  کۆمەڵێک  عێراق  ڤایرۆسەکە،  بوبوونەوەى  بەرەنگاربوونەوەى  بۆ 
پاکوخاوێنى بۆ سەربڕخانەکان ڕاگەیاندن کە تیایدا سەربڕینى ئاژەڵ لە دەرەوەى سەربڕخانانە 
فەرمییەکان قەدەغە دەکات. سەرۆکوەزیرانى عێراق، موستەفا کازمى، یەک ملیار دینارى 
عێراقى تەرخان کرد بۆ بەرەنگاربوونەوەى تاى خوێنبەربوون، بەتایبەتى بۆ کڕینى قڕکەر و بۆ 
کەمکردنەوەى  و  خوێنبەربوون  تاى  ڕووبەڕووبوونەوەى  کەمپینى  پشتیوانیکردنى 

کاریگەرییەکانى[٣].

نوێترین زانیاری لە عێراق دەربارەی نەخۆشییەکە:

گێژخواردنئازارى ماسولکەتا و سەرئێشە
سەرسوڕان

خوێنبەربوون و سکچوونڕشانەوەئازارى چاوەکان
شینهەڵگەڕانی پێستە

جلى قۆڵدرێژ و پانتۆڵ و 
گۆرەوى  درێژ 

خۆبەدوورگرتن لە بەرکەوتن بە کەسانى
تووشبوو بە ڤایرۆسەکە

شووشتنى دەستەکان بەبەردەوامى پاش 
سەردانکردن یان خزمەتکردنى کەسانى نەخۆش

دەست نەدان لە گیانداران و 
گۆشتى خاو



تای خوێنبەربوون ڤایرۆسێکى دەستکردە هەر وەک ڤایرۆسى کۆرۆنا ( کۆڤید-١٩)، و کەواتا با بزانین 
کەى پێکوتەیەکى بۆ دەدۆزنەوە. بەهەرحاڵ، وریابن، کێشەکە تەنها لە گۆشتدا نییە، بڕوام پێ بهێنن 

بۆچى تەنها گۆشت ڤایرۆسەکە هەڵدەگرێت لەکاتێکدا شیریش لەهەمان مانگاوە سەرچاوە دەگرێت و 
ڤایرۆسى تێدا نییە. خۆت لە شیر و گۆشت و ماست بەدوور بگرە چونکە هەموویان ئەو ڤایرۆسە 

دەستکردە دەگوازنەوە تاکو چارەسەرێکمان بۆ دەدۆزنەوەلەڕێگە دووەم پێکوتەى ناچارییەوە.

زۆرێــــــک لــــــــــە زانـــــیــــــارى هـــەڵـــــە هــــــــەن کــــــە لــــــــە تـــــــۆڕە 
کۆمــــەیەتییەکـــــاندا لەبـــــارەى تای خوێنبەربوونەوە بو 
کراونەتەوە، هـەر لەبەر ئەمەشە کـــە پێویستە هاووتیان 
زانیــــــاری لـە سەرچاوەى باوەڕپێکراوەکانی وەک وەزارەتى 

تەندروستى و ڕێکخراوى تەندروستى جیهانى وەربگرن.

لە ئەگــەرى بـوونى هەر ترسێک یاخود گومانێک، پێویستە 
هاووتیان پەیـــوەنـــدى بە هێــــڵى گـــــەرمى ژمــــارە ١٢٢ ى 
وەزارەتــــــــى تەنـــــدروســــتــیــیــــەوە بـــــکـــــەن (لەگـەڵ کۆدى 

ناوچەکەیاندا، بۆ نموونە: هەولێر ٠٦٦١٢٢)

پێویسـتە کارمەندانى بوارى تەندروستى کۆمەڵگە زانیاری 
و هۆشیاری لە ناوەوە و دەرەوەى نۆرینگەکاندا لەبارەى 
چۆنیـــــەتى خۆپاراســــتــنـیــان لــــە ڤـــایـرۆسەکە پێشکەش بە 

کۆمەڵگە بکەن.

پێویســـتە ئەو کەسانەى بەرکەوتنی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ 
ئاژەنــدا هەیە بەتایبەتى لەگەڵ مانگا و گامێش و مەڕ و 
بزندا، یاسـا و ڕێنماییەکانى هەردوو وەزارەتى تەندروستى 
و کشــتوکاڵ جێبەجێ بکەن، بەتایبەتى لەکاتى سەربڕین و 

خاوێنکردنەوەی شیردا.

لە کاتێـکدا کە جەژنى قــوربــان نزیکـــە و لـە بــــەروارى ١٠ ى 
تەمـــــوزدایـــــە، پێــویســـــتـە خـــــەڵــــک، بــەتـــایـــبـــەتـــى ئــــــاوارە 
نێــوخۆیــیــەکانى نــــێـــــو کــــامــــپــەکان زیــــاتــــر وریــابن لەکاتى 
ئامــــادەکـــردنى گۆشــــتــــدا بەشــــێوەیەکى ســـــەالمـەت و 
هەڵگـرتنى گۆشت لە پلەى ٤-٨ ى سیلیزیدا بۆ ماوەى ٢٤

کاتژمـێــر پـــاش ســەربـڕیـنـى ئاژەڵەکە و هەمیشە گۆشت و 
پێکهاتەکانى جەستەى ئاژەن بەجوانى بکوڵێنن.   

لە  سەرەتا  و  هەیە  کۆنى  مێژوویەکى  خوێنبەربوون  تای 
قرم لە ساڵى ١٩٤٤ دۆزرایەوە و ناوى تاى خوێنبەربوونى 
وەک  کۆنگۆ  لە  داو   ١٩٦٩ ساڵى  لە  پاشان  لێنرا.  ى  قرم 
هۆیەک بۆ نەخۆشییەکە دەستنیشان کرا و ئەمەش هۆى 

ئەو ناوەى ئێستەى نەخۆشییەکەیە. 

لەڕیگەى گەنە و  ئەم ڤایرۆسە بە شێوەیەکى سەرەکى 
ئـــــــــــاژەڵ و مــــەڕومــــاتـــەوە بــۆ خـــەڵـــک دەگـــوازرێـــتــــەوە. 
گواستنەوەى ئەم ڤایرۆسە لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکى 
تر بەهۆى بەریەککەوتنى نزیکەوە دەبێت لەگەڵ خوێن و 
دەرهاویشتەکان و ئەندامەکان و یاخود شلەمەنى لەشى 

کەسى تووشبوو.

هەندێک تووشـبوون لەڕێگـەى خـواردنەوەى شیرى خاوێن 
نەکــــراوەوە یــاخـــود خـــواردنـــى گۆشـــتـى خاوى ئاژەڵى تازە 

سەربڕدراوەوە تۆمار کراون[٤].

هـــەردوو وەزارەتــــى تــەنـــدروســــتى عـــێـــــراق و هــەرێــــمــــى 
کوردســـــتانى عێـــراق یاداشــتى فەرمیـیــان لـەبـارەى یاســـا و 
ڕێنمـــاییەکانى بەرەنگــــاربوونەوەى تـاى خوێنبەربوون بەنێو 
گشـــت بەڕێوەبەرایەتـیـیـــە تەنــدروســتـییەکاندا لە ١٨ قەزاى 
عێـــراقدا بــــــــو کردەوە کە مەترسییەکانى ئەم ڤایرۆســــە 

نوێیە تیایاندا گەیشتووەتە ئاستێکى بەرز.

سەرچاوەکان
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimea
n-congo-haemorrhagic-fever

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2022-DON386#:~:text=Between%20%201January%20t
o%20%2022,13in%20laboratory%20confirmed%20cases.

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/28052022
  
https://www.ecdc.europa.eu/en/crimean-congo-haemorrh
agic-fever/facts/factsheet
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