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Hepatît C, agahdariyên ji bona nexweşan 1 Tîrmeh 2004  
Agahdariyên ji bona nexweşan û dîrektîfên gelemperî. Kurte-zanîna Dixtorê 
Nexweşiyên Jêkvegir.  
We bi virûsa hepatît Cyê hilgirtiye. Pirî caran, mirov vê virûsê çendîn salan li ser xwe 
digerine lê haja wan tuneye ko ev pê girtine ji bo ko tu nîşan bo vê virûsê nîne. Ango dibe ko 
ev çend sal e ko we ev hilgirtiye. Kula kronîk ya kezebê tesîr li piranî mirovên vê virûs 
hilgirtine dike. Heger ev kul ji zûva çêbûye, hepatît C dikare azar li cîgerê bide û dibe sedema 
sîroza kezebê; ji ber vê yekê divê hûn her têkiliyê bi dixtorê re daynin bo ko chech-upa xwe 
berdewam kin û agahiyan jê bistînin. Çendîn rê û awayên tedawiyê hene. Gelekî cûrê 
jêkvegira hepatît Cyê hene û zehmetiya tedawiyê li gor van cûreyan diguhere. Gava tedawiya 
wa baş be, hûn dê ji vê jêkvegir û nexweşiyê xelas dibin lê ev nayê vê maneyê ko hûn dê êdî 
hepatît Cya nû nestînin. Hepatît C bi xwîna pîs derbasî mirovan dibe. Derbasbûna vê 
nexweşiyê bi derziya gemarî va çê dibe an jî kêm caran bi xwîna pîs ya rijiyayî bi qaşgê lîçikî 
an çermê verenîn va têkilî bike ev nexweşî têye raguheztin. Li Swêdê raguheztina vê 
nexweşiyê bi xwînê an jî bi tiştên ji xwînê beriya sala 1991 pir bû, lê paşê hemî xwîn ji bona 
Hepatît Cyê hatin azmûnkirinê ko ev metirsiya derbasbûnê ji holê hema hema giştikî 
ditemirîne. Rîska nexweşî ji têkiliya cinsî stendin gelekî hindik e. Lê belê dereceya jêkvegirê 
zêde dibe gava hûn ketine nesaxiyên zayendî û zuhrewî an jî bikevine nexweşiyên zuhrewî. Ji 
bona vê yekê divê hûn kondoman bi kar bînin gava hûn bi keseke din va dikevin têkiliya 
cinsî. Pitik vê jêkvegirê gava ji dayika xwe têye dinyayê digire, lê ev tişt ewqas naqewime 
(nêz ji sedî 5). Pakî • Her tim kul û birîn -bi paçekî biçûk be jî- têye veşartinê. Heke kesek bo 
pêçandinê alîkariya we dike, divê ev kes lepikên ko paşê tên avêtin bi kar bîne. Her tiştên ko 
xwîn pê bûne bi baldarî û diqetî têne pêçandin û têne avêtin. Çilkên xwînê yên li erdê rijiyane, 
bi nimûne, bi bikaranîna Chlorine/Virkon an jî tiştên bi qasî wan têsîrdar têne pakkirin. 
Dîrektîfên Bingehîn • Divê hûn li ser soza xwe bimînin û dixtorê xwe bibînin û testên ko 
dixtorê we ji bo we pêwîst dibînin hilbigirin. • Her tim, kesên ko pê we mijûl dibe bi rewşa 
xwe va agahdar bikin gava hûn li lênêrîna tibî digerin an jî diçin dixtorê diranan. • Heke 
xwîna we biçilke ser çav, poz, an jî devên kesekî din, divê tavilê bi avê bêne şuştinê. Çermê ko 
xwîn çilkiyaye ser, piştî bi av şuştinê dikare bi chlorhexidine bêye pakkirinê. Divê hûn ji wan 
kesan ra bêjin ko xwîna we bi hepatît C ye û divê ew kes zû here navendeke tenduristiyê an jî 
nexweşxanê ko gelo hewce ye bêye aşî kirin û derzî were lêxistin. • Tiştên banyoyê weke jilêt, 
makîna kusandinê, firça diranan nehêlinin ko kesek wan bikar bîne û hûn jî tiştên wan bi kar 
nehînin.   
 
• Gava hûn derman û îlac li xwe dixin; derziya xwe bi kar bînin û nedin tu kesan ko 
bixebitîne. Tasa tevlihevê û derziya we ko tê da dimîne parve mekin ko bila nexweşî nêye 
belavkirinê. • Xal li xwe medin guhê xwe qul mekin û mehêlînin ko kesek bi alav û tiştekî tûj 
we tîmar û sax bike dibe ko xwîn ji we birije. Divê hûr her tim ji wan kesan ra bêjin ko we 
hepatît C heye. • Hûn nikarin xwîna xwe, ber û spermê xwe, endam û organê xwe bibexşînin. 
Bi Qanûna Nexweşiyên Gehînbar, jêkvegira ko hûn dikşînin bo civatê weke metirsî û 
xederiyek têye ditîn. Ji ber vê yekê hûn mecbûr in ko li pey ferman û gotinên dixtorê xwe 
herin. Bi daxwaza we, Dixtorê Nexweşiyên Jêkvegir yê li Devera we li ser van dîrektîfan 
cardin jî difikire.  
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