کوتان دژی HPV

زانياری  /پ شنيار

 1کانونی دووەمی )جانيوەری(  ،2010کوتان دژی  HPVخراﯾە ناو پرۆگرامی سوﯾدی بﯚ کوتانەوە HPV .کورتکراوەﯾە بﯚ ﭬاﯾرۆسی
ھيومان پاپيلﯚم – ﭬاﯾرۆس کە کە دەکر ت بب تە ھﯚی گﯚڕانکاری لە خانەکانی گەرووی منا داندا )رەحمدا( و ئەمەش پاش ماوەﯾەکی
زۆر دەکر ت بب تە ماﯾەی ش رپەنجەی گەرووی منا دان .کوتان دژی  ،HPVبەرگری زﯾاتر لە  ٪70ی ھەموو ش رپەنجەکانی گەرووی
منا دان دەدات .ئەگەر مرۆڤ لە گەنجيدا خﯚی بکوت ت و کات کيش کە بانگ دەکر ت بچ ت بﯚ وەرگرتنی نموونەی خانە ،ئەوا
بەرگرﯾيەکی زۆر باشی دەب ت دژی ش رپەنجەی گەرووی منا دان.
کچانی لەداﯾکبووی سا ی  2002و دواتر ھەلی کوتانيان بﯚ دەڕەخس نر ت کات ک لە پﯚلی  6-5سەرەتاﯾين .بﯚ ئەوەی کارﯾگەرﯾی
تەواوی ھەب ت ،پ کوتەکە بە دوو جار دەدر ت و ماوەی ن وان جارەکانيش دەب ت النی کەم شەش مانگ ب ت و دوانزە مانگ زﯾاتر
نەب ت .کوتانەکە ئارەزوومەندانەﯾە .بەم فﯚرمە و لەڕ گای دانانی  Xلە ﯾەک ک لە خانەکاندا ،دەتوانيت ڕای بگەﯾەنيت کە ئەگەر
دەتەو ت مندا ەکەت بکوتر ت ﯾان نا .ئەگەر ڕەزامەندی دەرنەب ﯾت ئەوا مندا ەکەت ناتوانر ت بکوتر ت.
زانيارﯾەکان دەربارەی کوتان دژی  HPVلە  1کانونی دووەمی  2013و بەدواوە لە پەروەندەدا )مەلەف( دا دەپار زر ت .بەپ ی ﯾاسای
زانياری نھ نی و زانياری گشتی ) ،(2009:400زانيارﯾەکان بە نھ نی دەپار زر ن .ئەگەر ڕەزامەندی لەسەر ب ت ،ئەوا دەکر ت
زانيارﯾيەکان بەکاربھ نر ن لە ھە سەنگاندنی پرۆگرامەکەی کوتان دژی ) (HPVدا .لە ھە سەنگاندنەکەدا ،تﯚماری زانياری
تەندروستی بەراورد دەکر ت لەگەڵ ئەو شيکردنەوانەی بﯚ ﭬاﯾرۆسانە کراون لەو فەحسانەدا کە لە بنکە تەندروستيەکاندا پار زراون.
گەواھينامەکە بﯚ ھەر دوو ژەمی کوتانەکە دەخوات .داوات ل دەکەﯾن ،کە بەر لە کوتانەکە ،وە می ئەم پرسيارانەی خوارەوە،
دەربارەی زانيارﯾی تەندروستی ،بدەرەوە .ئەگەر زانيارﯾيەکان گﯚڕانيان بەسەردا ھات لە ن وان ژەمەکانی کوتانەکەدا ،ئاگادارمان
بکەرەوە .ئەگەر گومان ﯾان پرسيارت ھەﯾە ،پەﯾوەندی بکە بەوەی کە دەتکوت ت.
ئەم فﯚرمە ھەتا ڕۆژی __________________ دەگەڕ نر تەوە بﯚ پەرستاری خو ندنگە.
---------------ناوی کچهکه
 بە

------------ژمارەی کهسهکی

------پۆل

 ،من ڕەزامەندﯾم لەسەرە کە مندا ەکەم بکوتر ت.

 نەخ ر ،من نامەو ت کە مندا ەکەم بکوتر ت.
زانياری تەندروستی )ئەگەر بە نەخ ر وە می کوتانەکەت داوەتەوە ،ئەوا پ وﯾست ناکات وە م بدەﯾتەوە( ئاﯾا مندا ەکەت
-

حەساسيەتی )ھەستەوەری( سەختی ھەﯾە  .......................بە
پ شتر لەکاتی کوتندا کاردانەوەی حەساسيەتی سەختی ھەبووە  بە
 بە
ھيچ نەخﯚشيەکی سەختی در ژخاﯾەنی ھەﯾە...............

ئەگەر بە بە

 نەخ ر
 نەخ ر
 نەخ ر

وە مت داوەتەوە ،زانياری زﯾاتر لەسەر پشتی فﯚرمەکە دەستەبەر بکە.

ئيمزاکان
ڕۆژ..................................:

شو ن.....................................:
______________________

____________________

ئيمزای داﯾک/باوک/سەرپەرشتيار

ناو

______________________

____________________

ئيمزای داﯾک/باوک/سەرپەرشتيار

ناو

___________________
ژمارەی تەلەفﯚن )بە ڕۆژ(
___________________
ژمارەی تەلەفﯚن )بە ڕۆژ(

ئەو داﯾکوباوکانەی کە پ کەوە ئەرکی سەرپەرشتی مندا يان لەئەستﯚداﯾە ،دەب ت ھەردووکيان ئيمزای بکەن.
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