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Rooted in Trust 2.0 پــ�ۆژەیــ�کى ڕ�کــخراوی
ئینت�رنیوزە کــ� لــ� الیــ�ن نوســینگ�ى کاروبـــــارى
مــــرۆیى ســـــ�ر ب� دامــــــ�زراوەى ئـــ�مـــریــــکى بۆ
پـــ�رەپـ�ـــدانى ن�ـــودەو�ـــــ�تی کـــۆمـ�ک دەکر�ت و
ئامـــانـج�ک�ى ب�رەنگاربوون�وەى ئ�و ب�وبوون�وە
خ�ـرا و زۆرەى دەنگۆ و چ�واش�کاریان�ی� ل�بارەى
ڕ�کارە ت�ندروستیی�کانى کۆڤید-١٩ و ڤاکسینی
کۆڤید-١٩ ەوە ک� پ�شتر و�ن�ى ن�بووە ل� ن�و ئ�و
دانیشــتــــووان� دۆخ ه�ســـتــیـــاران�ی زەرەرمـ�ندى
Rooted in ،ق�یــران� مرۆیــیـــ�کانن. ل� ع�ــــراقدا
Trust ل�گ�ڵ میدیا و ڕ�کخراوە کۆم��ی�تیی�کان
و کارەکت�رەکانى بــــوارى ت�ندروســـتى و مرۆیـیـدا
کــــاردەکات بــۆ ئــــ�وەى ژیــنــگــ�ی�کى زانــیــارىی
تـــ�نـــدروســـتتر بــنـــیــــات بــنــ�ـــــــن کـــــ� تـــوانـــــاى
ب�دەمــــ�وەهــــاتــنــى پـ�ــداویســـتیی�کـــانى ئـــاوارە
ن�ــوخۆییـــ�کانى ل� بــاکــورى ع�ـــراقدا ه�ب�ــــــت ب�
ئامــــانجى ڕ�گــــریکردن و ک�مــــکردن�وەى

زانیارىی چ�واش�کار و نادروست.

ل�بارەى ئ�م بو�ت�ن�وە: 
ئ�م بو�ت�ن� داتاى کۆکراوە ل�بارەى نو�ترین ئ�و دەنگۆ و زانیاریی� چ�واشان�ی ل� ن�و ئاوارە ن�وخۆیی�کاندا

ل� باکوری ع�راق ب�وبوون�ت�وە، دەخات� ب�ردەستى کارم�ندانی ت�ندروستى و الی�ن� ت�ندروستیی�کان.

ئامانجیش ل�م� بریتیی� ل� ڕ�نو�نیکردن و باسکردنى ئ�و ه�و�ن� ى بۆ هۆشیارکردن�وە ل�بارەى

م�ترسیی�کان و ب�شداریپ�کردنى کۆم��گا دەدر�ن ل� چوارچ�وەى ب�دەم�وەچوونى کۆڤید-١٩دا. ه�روەها

ه��دەست�ت ب� نیشاندانى پ�ۆپاگ�ندە ب�رب�وەکانى ن�و تۆڕە کۆم��ی�تیی�کان ل� مانگى ت�مموزى 2022 دا

ه�ی� ل� ف�یسبووک و ت�ل�گرام و تویت�ر و ئینستاگرام و تۆڕە کۆم��ی�تیی�کانى تردا کۆکراون�ت�وە.

گـرنگـترین بـابـ�تـ�کـان:

س�رچاوەی دەنگۆکان:

میــتــۆد
Rooted in Trust 2.0 ل� ع�ــراقــدا ه��ــدەست�ت
ب� کــۆکـــردن�وە و بـ�ڕ�ـوەبردن و چارەس�رکردنى
ه�ر دەنـــگۆی ئۆنـ�ین یــــان دەرەوەى ســـــ�کۆ
ئۆن�یـنـ�کان ل� بـــارەى کۆڤید-١٩وە ل� کۆمـ��گا
ب�ئامانجگــیــراوەکـــان و ئـــ�و گـــروپان�ی ج�گ�ی
زیـــاتر بای�خـپـ�ــدانن وەک (ئافـــرەتان و ک�سـانی
خــــــــــــــــــاوەن پ�ـداویـســــتی تایــبـــ�ت و ئــــــــاوارە
ن�وخــۆیی�کان و ... هتد) ب� دوو زمـــانى ع�رەبى و
کوردى. پاش د�ـنـیـابـــوون�وە لـــ� ڕاســتـیـیـ�کان،
دەنگـــــۆکــــان بـــــــ� پــ�ۆســـــ�ى پـــۆ�ــ�ــنــکـــردن و
ه��ســــ�نگــاندنى چــ�نــد�ـــتــــى و جـــۆر�تى داتادا
ت�دەپ�ڕن. پاشــــان ه��دەســتــیــن بــ� دەرکـردنى
ه�ند�ک ب�وکراوە وەک ئ�م بۆ�ت�ن�ی کۆم��گا
بۆ ئـــ�وەى بـــــ�و بــکـــر�ـــتــ�وە و لــ� الیـــــ�ن ئ�و

کۆم��گایان�ى ب�ئامانجگیراون ب�کاربه�نر�ن. 

18,904,252
ژەم� ڤاکسین وەرگیراوە

97,879
ک�یسى تووشبوون

ل� ت�مموزى 2022 دا، 97,879 ک�یسى ڤایرۆسى کۆڤید-١٩ ل� ع�راقدا تۆمارکراوە و ڕ�ژەک� ب�ب�راورد ل�گ�ڵ مانگى
حوزەیرانى ٢٠٢٢دا %447 زیادى کردووە. ه�روەها ژمارەى مردووانیش ل� 20 ک�س�وە ل� مانگى حوزەیران ب�رز بووەت�وە
بۆ 74 ک�س ل� مانگى ت�مموزدا. تاکو ئ�ستا ڕ�ژەى وەرگرتنى پ�کوت� ک�م� ب�شیوەی�ک ت�نها %19.2ى دانیشتووان
ت�واوى پ�کوت�کانیان وەرگرتووە. ب� گو�رەى زانیاریی�کانى ما�پ�ڕى ڕ�کخراوى ت�ندروستى جیهانى ل� ع�راق، تاکو
ب�روارى ٣١ى حوزەیران، ژمارەى توشبووانى کۆڤید-١٩ ک� پشت�استکراوەت�وە گ�یشتووەت�  2,443,772ک�س. گوت�ب�ژى
وەزارەتى ت�ندروستى، سیف البدر، ڕایگ�یاند ک� ع�راق ڕووب�ڕووى چ�ندین پ�تا بووەت�وە و ل�ن�ویاندا ش�پۆ�ى پ�نج�مى

کۆڤید-١٩ ل� ئ�ستادا ب�ش�وەی�کى م�ترسیدار ب�رزدەب�ت�وە. 
ه�روەها، 1,062 حا��ت ک� گومان دەکر�ت پ�تاى تاى خو�نب�ربوونى قرمى کۆنگۆیی ب�ت تاکو ب�روارى ٣١ ى ت�مموز
تۆمارکراوە و ل�وان� 269یان پشت�است کراون�ت�وە و ل� ن�و ئ�م ک�یس� پشت�استکراوان�شدا 48 ک�س گیانیان
ل�دەستداوە. ئ�و ک�یسان�ى پشت�استکراون�ت�وە ل�س�رانس�رى پار�زگاکاندا تۆمار کراون، ب�جگ� ل� سل�مانى. ل�
ه�فت�ى دووەمى حوزەیران�وە، پ�تاى کۆل�را ل� زۆرب�ى پار�زگاکاندا ل� ب�وبوون�وەدای� و 449 ک�یسى کۆل�را
پشت�استکراون�ت�وە، و تاکو 24ى ت�مموزى 2022، س� ک�س گیانیان ل�دەستداوە. ک�رکوک ب� 225 ک�یسى تووشبوون

و دوو گیانل�دەستدان ل� ڕیزى پ�ش�وەى پار�زگاکان د�ت. 
ل� کۆتایى ت�مموزدا، خۆپ�شاندان�کى گ�ورە ل� ب�غدا ب�ڕ�وەچوو و تیایدا ه�زاران شو�نک�وتووانى موقت�داس�در چوون�
ن�و ناوچ�ى س�وزەوە ک� زۆرین�ى دام�زراوە س�رەکیی�کانى حکوم�ت و نووسینگ�کانى ن�ردە بیانیی�کانى ت�دای�.
وەزارەتى ت�ندروستى ڕایگ�یاند ل� ب�روارى 31ى ت�مموزدا زیاتر ل� 120 ک�س بریندا بوون. خۆپیشاندان�کان تاکو ئ�ستا
ب�ردەوام� و ڕۆژان� خ��کى ل� شارەکانى ترەوە د�ن� ن�و خۆپ�شاندان�ک�وە و ئ�م�ش ژمارەى تووشبووان ب� کۆڤید-١٩

زیاتر دەکات[1].

دۆخــى گـشــتـیـی کـۆڤید-١٩ لـــ� عــ�ــــــراق:
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دەنــــگــــۆی  

دکتۆر ئ�حمد سامی کمال دە��ت: ئ�و ک�سان�ى

ڤاکسین وەردەگرن دەتوانن خو�ن بب�خشن.

ڤاکسین�کان کاریگ�رى پ�چ�وان�یان ب�س�ر خو�نى

مرۆڤ�وە نیی�. پسپۆڕ�کى بوارى چارەس�رى ش�رپ�نج�

ل�ڕ�گ�ى تیشک�وە ک� ل� ن�خۆشخان� حکومى و

تایب�ت�کاندا کاردەکات، ج�ختى کردەوە ک� خ��کى

دەتوانن ب�ش�وەی�کى س�الم�ت خو�ن ل� ک�س�کى

ترەوە وەربگرن ک� ڤاکسینی کۆڤید-١٩ ى وەرگرتووە.

ڤاکسین�کانیکۆڤید-١٩ هیچ ب�کتریا و ڤایرۆس�کیان

ت�دا نیی� ببن� هۆى ه�وکردن.

پ�ـشــنـیـارەکــان: 

ســـــ�رچــاوەکــان:

ئ�وک�سان�ى ڤاکسین وەردەگرن ناب�ت ب�هیچ

جۆر�ک خو�ن بب�خشن چونک� ڤاکسین کاریگ�رى

الوەکى ب�س�ر ج�ست�وە ج�دەه���ت.

دەرخستنی ڕاستیی�ک�: 

ڕەنگ� ڕ�نمایی�کانى ئاژانسى FDA بۆ شیاوى

خو�نب�خشین بۆ ئ�و ک�سان�ى پ�کوت�ى کۆڤید-١٩یان

وەرگرتووە ل�کاتى جیاجیادا ب�گو�رەى جۆرى ئ�و

پ�کوت�ی�ى ک�س�ک� وەریدەگر�ت بگۆڕ�ت.[2]

دەب�ت ئ�و ک�سان�ى توشى کۆڤید-١٩ بوون یاخود

گومان دەکر�ت توش بووبن و ئ�وان�ش ک�

نیشان�کانى ن�خۆشیی�ک�یان تیادا دەک�وتووە

ب�الی�نى ک�م�وە بۆ ماوەى 10 ڕۆژ پاش چاکبوون�وەى

تـــ�واوەتى ل� نیشـــــان�کـــــان خۆیــــان ل� خو�نب�خشــین

ب�دوور بگرن.[3] 

1.   https://www.bbc.com/news/world-62361737

2.    What to know about the Coronavirus and Blood Donation |
American Red Cross (redcrossblood.org)

3.    Updated Information for Blood Establishments Regarding the
COVID-19 Pandemic and Blood Donation | FDA
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دەرخستنی ڕاستیی�ک�: 

پ�ویست� ئ�وان�ى خزم�تگوزارى ت�ندروستى پ�شک�ش دەک�ن ل�ڕ�گ�ى ئ�و

ناوەندە ت�ندروستییان�ى ل� کۆم��گاى ئاوارە ن�وخۆیی�کاندان پ�یوەندى ب�

وەزارەتى ت�ندروستیی�وە بک�ن بۆئ�وەى ه�ستن ب� ڕ�کخستنى چ�ند

وان�ی�ک بۆ ب�رزکردن�وەى هۆشیارى ل�بارەى ڤاکسین و کاریگ�ریی�

الوەکیی�کانى بۆ س�ر ئ�ندامانى کۆم��گاک�.

پ�ویست� کارم�ندانی ت�ندروستى  و ئ�وان�ی ڕاست�وخۆ ل�گ�ڵ کۆم��گا
کاردەک�ن گفتوگۆی�کى کراوە ل�بارەى پ�ۆس�ى کوتان ل� ناوەندە
ت�ندروستیی�کان و ل� ناوەوە و دەرەوەى ک�مپ�کانى ئاوارە ن�وخۆیی�کاندا
ب�گو�رەى چا�کى ب�شدارىکردن ڕ�کبخ�ن و ل�گ�ڵ ئ�وەشدا زانیارى
دروستیان ل�بارەى پ�ۆس�ى وەرگرتنى پ�کوت� و ب�وکردن�وەى زانیارى

باوەڕپ�کراو و ل�ن�ویاندا زانیارى ل�بارەى دەنگۆکان�وە پ�بدەن.

دەب�ت پزیشکى پسپۆڕ ل�ڕ�گ�ى هاوب�شان�وە بانگه�شت بکر�ن بۆ ئ�وەی

ل�بارەى دەنگۆی�کی تایب�ت�وە ل�س�ر پ�ۆس�ى خو�نب�خشین ب�ر ل� وەرگرتنى

ڤاکسین و پاش توشبوون ب� ڤایرۆس�ک� هۆشیاری پ�شک�ش بک�ن.

https://www.bbc.com/news/world-62361737
https://www.redcrossblood.org/donate-blood/dlp/coronavirus--covid-19--and-blood-donation.html
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/updated-information-blood-establishments-regarding-covid-19-pandemic-and-blood-donation
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دەنــــگــــۆی  

ب�ڕ�وەب�رى ب�شى کوتان ل� وەزارەتى ت�ندروستى
ع�راقى، دکتۆر فراس جبار الموسوی، دووپاتى کردەوە ک�
تووشبووانى ن�خۆشى ش�رپ�نج� ی�ک�م کۆم���ن ک� ل�

الی�ن وەزارەتى ت�ندروستیی�وە دەستنیشان کراون بۆ

وەرگرتنى ڤاکسینی دژ ب� کۆڤید-١٩ چونک� ئ�م جۆرە

ن�خۆشان� دۆخیان ه�ستیارە و ه�ربۆی� ئ�گ�ر تووشى

ڤایرۆسى کۆرۆنا ببن ژیانیان دەک�و�ت� م�ترسیی�وە.[4]
پ�ـشــنـیـارەکــان: 

ئ�گ�ر توشبووى ن�خۆشى ش�رپ�نج�یت، ئ�وا

ب�هــۆى وەرگـرتنى ڤاکســـین�وە ن�خۆشــیی�ک�ت

زیاد دەکات.
دەرخستنی ڕاستیی�ک�: 

دکتۆر احمد سامی کمال، پسپۆڕى چارەس�رى ن�خۆشیی�
ل�ڕیگ�ى تیشک�وە، ئاماژە ب�وە دەدات ک� ڤاکسین
قۆناغ�کانى پ�رەس�ندنى ن�خۆشیی�ک� ب�رەوپ�ش�وە نابات.

ل�گ�ڵ ئ�وەشدا، تووشبووانى ش�رپ�نج� دۆخیان زۆرترین

م�ترسی ل�س�رە وەک ن�خۆشیی�کانى تر وەک (ن�خۆشى

دڵ یاخود ن�خۆشى داب�زینى ب�رگرى ل�ش)، بۆی� دەب�ت ه�ر

ن�خۆش�کى ش�رپ�نج� یاخود ئ�وان�ى ل� ش�رپ�نج�

چاکبوون�ت�وە ڤاکسینی کۆڤید-١٩ وەربگرن. ه�روەک

دەزانین ن�خۆشانى ش�رپ�نج� چارەس�رى کیمیایى یاخود

چارەس�رى تیشکى وەردەگرن و ئ�م چارەس�ران�ش زۆرب�ى

کات دەبن� هۆى ژەهراویبوونى خو�ن و گ�ل�ک ک�ش�ى تر

وەک ک�مبوون�وەى ب�رگرى ل�شى ن�خۆش�کان، ڕ�نوینییان

دەک�ین ڤاکسین وەربگرن بۆئ�وەى کاریگ�ریی�کانى

کۆڤید-١٩ و م�ترسى گیانل�دەستدان ک�م بب�ت�وە. 

ب�ڕ�وەب�رى ب�شى کوتان ل� وەزارەتى ت�ندروستى
ع�راقى، دکتۆر فراس جبار الموسوی ج�ختى کردەوە
ل�وەى وەرگرتنى پ�کوت� خ�واندنى ن�خۆش ل� ن�خۆشخان� و

مردن ک�مدەکات�وە ت�نان�ت ل� ن�و توشبووانى

کۆڤید-١٩شدا.

#2

دەرخستنی ڕاستیی�ک�: 

پ�ویست� هاوب�شان و ئ�و ڕ�کخراوان�ی ک� ل�ناو کۆم��گا کاردەک�ن و خاوەنى

ناوەندى کۆم��ی�تین ه�ستن ب� ڕ�کخستنى کۆم��یک چا�کى تایب�تى

پ�یوەندیکردن بۆ ن�خۆشانى ش�رپ�نج� ب�م�ب�ستى ج�ختکردن�وەی گرینگى و

س�الم�تى وەرگرتنى ڤاکسین. 

پ�ویست� ئ�وان�ى خزم�تگوزارى ت�ندروستى پ�شک�ش دەک�ن زانیارى نو�یان ل�الی�ن
س�رچاوە ف�رمى و باوەڕپ�کراوەکان�وە بۆ ب�ت وەک وەزارەتى ت�ندروستى و
ڕ�کخراوەى ت�ندروستى جیهانى ل� ع�راق بۆ ئ�وەى ئ�ندامانى کۆم��گا ل� بارەى
دەنگۆی ه��� و خۆپاراستن ل� ن�خۆشى و پ�ۆس�کانى کوتان�وە ئاگادار بک�ن�وە ل�
برى پشتب�ستن ب�و س�رچاوان�ى زانیاری�کانیان پشت�است ن�کراوەت�وە وەک تۆڕە

کۆم��ی�تیی�کان. 

ڕاپۆرتى سا�ن�ى تۆمارى ش�رپ�نج� بۆ سا�ى 2016 ل� الی�ن ئ�نجوم�نى ش�رپ�نج�ى

عیراقیی�وە ب�وکراوەت�وە و دەریخستووە ک� ژمارەى سا�ن�ى تووشبووان ل� ن�وان

سا�ى 2005 و 2016 ب�رزبووەت�وە و زیادبوون�کى ب�رچاو ل� توشبوونى ئافرەتان ب�

ش�رپ�نج� ب�ب�راورد ل�گ�ڵ پیاواندا ب�دیدەکر�ت. ل� سا�ى 2005دا، ڕ�ژەى ئافرەتانى

توشبوو %2 ل� ڕ�ژەى پیاوان زیاتربووە، ب��م جیاوازى تووشبوون ل�ن�وان ه�ردوو

ڕەگ�زدا ل� سا�ى 2016دا بۆ %28 ب�رزبووەت�وە. ل�ب�ر ئ�م�، پ�شنیاردەکر�ت ک�

کۆم���ک چاالکی بۆ ب�رزکردن�وەى هۆشیارى ل�ڕ�گ�ى ڕ�کخراوى تواناسازى

ئافرەت�وە ڕ�کبخر�ت، ک� ل� کۆم��گاى ئاوارە نیوخۆیی�کاندا چا�ک�، ل�س�ر دەنگۆ

ه��� ل�بارەى پ�یوەندی ن�وان ش�رپ�نج� و ڤاکسینی کۆڤید-١٩وە.[5]

ســـــ�رچــاوەکــان:

(t4p.co) ما حقيقة خطر لقاح فيروس كورونا للمصابين بمرض السرطان؟    .4

5.    https://bit.ly/3ADKBy2
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وەزارەتی ت�ندروستی حکوم�تی ه�ر�می کوردستان

www.gov.krd/moh/
لینکی ناو تۆمارکردن بۆ وەرگرتنی ڤاکسینی کۆڕۆنا:

vac.health.digital.gov.krd
ه�لی گ�رمی س�ر ب� وەزارەتی ت�ندروستی: 

لیـنـک و ه�ــ�� گـرنـگ�کــانی یـارمـ�تـی
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https://t4p.co/article/2022-07-22-corona-vaccine-cancer

