
 

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر شێرپەنجەی سی و پشکنینی تەندروستی سییەکان و ئامۆژگاری 

 سەبارەت بە جگەرەکێشان سەردانی ئێرە بکەن:

 

 NHSزانیاری تایبەت بە شێرپەنجەی سی 

www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/ 

 
 NHSبەبێ جگەرە 

www.nhs.uk/smokefree 

 
 (UKتوێژینەوەی شێرپەنجە بەریتانیا)

www.cruk.org/lunghealthchecks 

www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer  

www.cruk.org/smoking 

 
  (Roy Castleدامەزراوەی شێرپەنجەی سی ڕۆی کاستڵ )

www.roycastle.org/information 

www.roycastle.org/help-and-support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 000959ئینگلتەرا:  NHSچوونەژوورەوەی ژمارەی ڕێفرێنسی 

 
 

  پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی

 ئەو شتانە کە پێویستە بزانیت
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. تەنانەت NHSجیاوازە لە پشکنینی تەندروستی پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی 

 ت ئەنجام داوە، هێشتا پێویستە NHSئەگەر بەم دواییە پشکنینی تەندروستی 

 بڕۆی بۆ پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی.

 پاڵپشتیی زیاتر

ئەگەر بۆ خوێندنەوەی ئەم کتێبۆکە پێویستت بە پاڵپشتیە تکایە لە ڕێگەی ژمارە 

 پەیوەندیمان پێوە بکە 01293 363732تەلەفۆنی 

بڕیل و بە زمانەکانی  ئێمە دەتوانین ئەم کتێبۆکە بە فۆرماتێکی ئاسانتر بۆ خوێندنەو،
 تر دابین بکەین.

1 
  01293 363732بۆ زانیاریی و پاڵپشتی زۆرتر پەیوەندی بکەن بە 

 www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukیان سەردانی ئەم ئەدرەسە بکە 

 
 بۆچی ئێمە پشکنینی تەندروستی سی پێشکەش دەکەین

زۆربەی کاتەکان شێرپەنجەی سی لە قۆناغی سەرەتاییدا هیچ نیشانەیەکی نییە. لە 

دانەیان زۆر درەنگ  ٧ەی شێرپەنجەی سی نزیک ١٠ئەنجامدا، بەداخەوە لە هەر 

 دەستنیشان دەکرێن کە ئیدی درەنگە بۆ چارەسەرکردنیان.

 
پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی یارمەتی دەدات نەخۆشیەکە زوو 

دەسنیشان بکرێت )زۆرجار پێش ئەوەی خۆت پێی بزانیت( و لە قۆناغێکدا 

اییدا ژیانی لە کۆت -کە چارەسەرکردن دەتوانێت سادەتر و سەرکەوتووتر بێت 

 کەسانێکی زیاتر ڕزگار دەبێت.

 
زۆربەی شێرپەنجەکانی سی هێندە بە هێواشی گەشە دەکەن کە لە قۆناغێکی سەرەتاییدا 

 دەکرێ بە سی تی سکانی سی دەسنیشان بکرێن.
 

 پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی چیە؟

تێیدا تەندروستی پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی پرۆسەیەکی دوو قۆناغییە کە 

 سییەکانتان هەڵدەسەنگێنین.

بۆ هەڵسەنگاندنی ئەگەری تووشبوونت بە شێرپەنجەی سی 

پەیوەندییەکی تەلەفۆنی یان کۆبوونەوە لەگەڵ کەسێکی پسپۆڕی 

 تەندروستی ئەنجام دەدەیت.

ئەگەر وا دەستنیشانبکرێت کە ئەگەری تووشبوونت بە شێرپەنجەی 

بۆ ئەوەی سکانێکی خێرات بۆ  دەکرێیتسیی زۆرە، بانگهێشت 

بکرێت. سکانەکە وێنەیەکی وردی سییەکانت دەگرێت بۆ ئەوەی 

پێداچوونەوەی بۆ بکەین. ئەگەر کێشەیەک دەسنیشانبکرێت ئەوا 

 ڕەوانە دەکرێیت بۆ چارەسەرکردن.

 بۆچی بانگهێشت کراویت

ن پێشتر جگەرەیان ساڵە و جگەرە دەکێشن یا ٧٤تا  ٥٥ئەو کەسانەی کە تەمەنیان 

 دەکێشا، مەترسی تووشبوونیان بە شێرپەنجەی سی زیاترە. ئێمە دەمانەوێت بزانین ئایا

ئەگەر  سییەکانتان بە باشی کاردەکەن. زۆر دەگمەنە کێشەیەک دەسنیشان بکرێت بەاڵم

کێشەیەک دیاریبکرێت دەتوانین زوو دەسبەکاربین و چارەسەری بۆ دابین بکەین. 

 ئەگەر بتهەوێت پشکنینی تەندروستی سی ئەنجام بدەیت یان نا. بڕیاری بە خۆتە
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 لە پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی چی ڕوو دەدات؟

پشکنینی تەندروستی سی دوو بەش لەخۆدەگرێت بەاڵم هەموو کەسێک پێویستی بە سکانی 

بە دەرئەنجامەکانی هەڵسەنگاندنی سەرەتاییتەوە. بە سی نابێت. ئەمەش پەیوەندی هەیە 

درێژایی پرۆسەکە کاتی زۆرت دەبێت بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ پسپۆڕانی تەندروستی و بۆ 

 پرسینی هەر پرسیارێکت کە بۆت بێتە پێش.

 
 هەڵسەنگاندنی سەرەتایی (1

پەیوەندییەکی تەلەفۆنی یان کۆبوونەوەیەکت 

 بۆ لەگەڵ پسپۆڕێکی تەندروستیدەبێت 

تەندروستی l گفتوگۆکردن لەسەر هەناسەدان،

گشتی سییەکان، شێوازی ژیان و پێشینەی خێزان 

 پێشینەی پزیشکیت. و

 سێ دەرئەنجامی ئەگەری هەیە:

 
 پێشنیارکردنی سکانێکی سی.

ئەگەر ئەگەری ئەوە زۆر بێت کە لە ئێستا یان لە داهاتوودا تووشی شێرپەنجەی سی بیت، 

پێشنیار دەکرێت بۆ ئەوەی بزانن ئایا سییەکانت لە دۆخێکی باشدان یان نا. سی تی سکانت پێ 

 پسپۆڕی تەندروستی یارمەتیت دەدات بۆ ئەوەی بزانیت ئایا ئەم سکانە بۆ تۆ گونجاوە یان نا.

 
 هیچ کیشەیەک نەدۆزرایەتەوە.

ە. تۆ لەوانەیە پسپۆڕی تەندروستی هیچ شتێکی زیاتر نەدۆزێتەوە بۆ ئەوەی لێی بکۆڵێتەو

 پێویستت بە ئەنجامی سکانی سی نیە.

 
 ڕەوانەکردن بۆ الی پزیشکی گشتیت.

ئەگەر کێشە لە هەناسەدان یان سییەکانتدا بدۆزرێتەوە بەاڵم پێویستت بە سکان نەبێت، 

 لەوانەیە پسپۆڕی تەندروستی ڕەوانەی پزیشکی گشتی یان پسپۆڕێکی ترت بکات.

 
گشتی تۆ نامەیەک دەنوسین بۆ ئەوەی ئاگاداریان  لە هەر سێ حاڵەتەکەدا ئێمە بۆ پزیشکی

 بکەیتەوە.

 
 
 
 
 
 

 سکانکردنی سی (2

داوات لێ دەکرێت بۆ ئەوەی سکانێکی خێرا بۆ سییەکانت بکرێت. ئەمە سیتی )تۆرمۆلۆژی 

کۆمپیوتەری( سکانێکی تایبەتە کە تیشکێکی زۆر نزم بەکاردێنێت و کۆمپیوتەرێک پێویستە 

 سییەکانت.بۆ گرتنی وێنەیەکی وردی 

 
 لە ماوەی سکانکردنی سی چی ڕوودەدات؟

 بۆ ئامادەکاری بۆ سکانەکەت پێویست ناکات هیچ شتێک بکەیت.
 

لە کاتی سکانەکەدا، بە پشتا لەسەر تەختێک ڕادەکێشیت کە بە هێواشی لە ڕێگەی  1
سکانەرەکە وەکوو بازنەیەکە و کاتێک لێی تێپەڕ  سی تی سکانەرەوە دەجووڵێت.

 بە دەوری بەشێکی بچووکی جەستەتدا دەسوڕێتەوە.دەبێت 

 

ستافی ڕاهێنراوی تایبەت )کە پێیان دەوترێت ڕادیۆگرافر( لە پشت  2
شاشەیەکەوە لە ژووری سی تی دا سکانەرەکە کۆنتڕۆڵ دەکەن. لە کاتی 

 سکانەکەدا دەتوانیت بیانبینیت و قسەیان لەگەڵ بکەیت.

 
نی پاڵ بکەویت و ڕێنماییە کاتێک سکانێک دەکرێت، پێویستە بە هێم 3

چرکە جێبەجێ بکەیت. ئەم کارە  ١٠سادەکانی هەناسەدان بۆ ماوەی 
 دەبێتە هۆی ئەوە وێنەکان لێڵ نەبن.

 
 سکانەکە ئێشی نیە و دەتوانیت بە شێوەیەکی ئاسایی 4

 4 پێش و دوای سکانەکەت بخۆیت و بخۆیتەوە و ئۆتومبیل لێبخوڕیت.

یان سەردانی ئەم ئەدرەسە بکە  01293 363732ەیوەندی بکە بە بۆ زانیاریی و پاڵپشتی زۆرتر پ

www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk 
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 دەرەنجامە ئەگەریەکان -سکانکردنی سی 

 لە نێو چوار هەفتەدا ئەنجامەکانتان پێدەدرێتەوە. چوار ئەنجامی ئەگەری هەیە:

 

 هیچ کیشەیەک نەدۆزرایەتەوە.

ئەمە یانی هیچ نیشانەیەکی شێرپەنجەی سی، یان هیچ کێشەیەکی ترمان، لە سکانەکەدا 

وات لێدەکەین دوای دوو ساڵی تر بیتەوە بۆ نەبینیوە. ئێمە ئەنجامەکانت بۆ دەنوسین و دا

ئەنجامی سکانێکی تر. بەاڵم هێشتا ئەگەری ئەوە هەیە کە لە ماوەی نێوان ئەم سکانە تا 

سکانی داهاتوو شێرپەنجەی سی گەشە بکات یان لەوانەیە سکانەکە نیشانی نەدابێت. 

 شکەکەت بڵێ.ئەگەر پێش سکانی داهاتوو هەستت بە هەر شتێکی نائاسایی کرد بە پزی

 
 سکانی دووەم پێویستە

دەسنیشانکردنی قورسە.  زۆربەی جار ئەمە بەو مانایەیە کە شتێک لە سکانەکەدا هەیە کە

ڕەنگە شتێکی بێ زیان بێت، بەاڵم لەبەر ئەوەی کە دەتوانێت شتێکی جددی بێت داوات 

لێدەکەین نزیکەی سێ مانگیتر بێیت بۆ ئەنجامی سکانێکی تر، تەنها بۆ ئەوەی پشکنین 

 بکەیت.

 
 پشکنینی زیاتر پێویستە

ویستت بە پشکنینی زیاترە، کە ئەمەش واتە ئێمە شتێکمان لە سکانەکەدا بینیوە و تۆ پێ

دەتوانێت بایۆپسیش لەخۆبگرێت. ئێمە پەیوەندیت پێوە دەکەین و بۆ نەخۆشخانە دەنوسین 

 بۆ ئەوەی بتوانیت سردانی پزیشکێک بکەیت بۆ ئەوەی

 لێکۆڵینەوەی زیاترت بۆ بکات.

 
 کیشەیەکی تر دۆزراوەتەوە.

بەاڵم لەسکانەکەدا نیشانەی کێشەی تر  یانێ ئەم نیشانەیە لە نیشانەکانی شێرپەنجەی سی نیە

هەیە کە لەوانەیە پێویست بێت چارەسەری یان ئامۆژگاری پزیشکی وەرگریت. ئێمە بۆ تۆ 

و بۆ پزیشکی گشتیی تۆ نامە دەنووسین و دڵنیا دەبینەوە لەوەی کە تۆ بۆ الی پسپۆڕی 

 گونجاو ڕەوانە کراویت.

 

 
54 

 سکانێکی تر پێشکەش دەکرێت
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سکانی دووەم پێویست دەبێت بۆ 

 پشکنینی زۆرتری ئەو پەاڵنە

 کە ناسینەوەیان ئەستەم بوو.

 
 

3 
 پێویست بە پشکنین و سکانی 

 زیاتر دەبێت

 
 

 
2 

 شێرپەنجەی سی دەستنیشان دەکرێت

کەس کەمتر لە یەک کەس بۆی پێش دێت کە بۆ گومانی شێرپەنجە  500لە هەر 

 دواتر پێی بوترێت شێرپەنجەی نەبووە.نەشتەرگەری بۆ بکرێت بەاڵم 

  یان سەردانی ئەم  01293 363732بۆ زانیاریی و پاڵپشتی زۆرتر پەیوەندی بکە بە 

 www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukئەدرەسە بکە 

یان سەردانی ئەم ئەدرەسە بکە  01293 363732بۆ زانیاریی و پاڵپشتی زۆرتر پەیوەندی بکە بە 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk 

 

 کەسێک کە هەڵسەنگاندنی سەرەتایییان هەیە ١٠٠بۆ هەر 
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پێشوەخت جیاوازی دروست دەکاتبۆچی دەستنیشانکردنی   

 
ئەگەر کێشەیەک لە ئەندامی سی دا بێت کە 

تەنیا بەشێکی بچووکی گرتبێتەبەر، و زوو 

دەسنیشان بکرێت، لەوانەیە تەنیا ئەو بەشە 

پێویستی بە چارسەرکردن  کە تووشی بوە

بێت. ئەگەر دێرتر بەم کێشە بزانن لەوانەیە 

 کێشەکە بەشەکانی تری سی و ئەندامانی

تری جەستە بگرێتەبەر و ئەمە 

 چارەسەرکردنی قورستر دەکات.

 ئەو شتانەی کە پێویستە بزانیت دەربارە سکانەکانی سی

 زۆربەی کات چارەسەرکردنی شێرپەنجەی سی لە قۆناغی سەرەتاییدا

 -سەرکەوتووترە 

لە قۆناغێکی سەرەتاییدا ئەگەری دەستنیشانکردنی کێشەی سی لە ڕێگەی سکانی 

 هێندە زیاترە. سییەوە سێ

 
 ەب تێرکەد یس یووبسووردەزات و کووچب یەجنەپرێش ناکەتاک یەبرۆز

 نێڵەد ناکەوەنیژێوت .تێرببال یواوەت ەب یفارگۆیداڕ ەب نای یرەگرەتشەن

 یسرتەم تێناوتەد ناکس یت یس ینانێهراکەب ەب یس یەجنەپرێش ینینکشپ

 .ەوەتاکب مەک %٢٥ یەکیزن یەژێڕ ەب ەوەکەجنەپرێش یۆهەب تندرم

 
 -لە سی تی سکانی دۆزی کەم بڕێکی کەمی تیشک دەکەوێ لە جەستەت 

 کە یەکسانە لەگەڵ تیشکێک کە لە ماوەی یەک ساڵدا لە سروشتییەوە وەربگیرێت.

تیشکدانەوە دەتوانێت ببێتە هۆی زیانپێگەیشتنی خانەکانی جەستە کە لەوانەیە دوای 

ئەگەر سی تی سکانی زیاتر پێویست چەندین ساڵ یان دەیان ساڵ ببێتە شێرپەنجە. 

 بێت ئەوا ئەمە دەتخاتە بەر تیشکی زیاتر

یان سەردانی ئەم ئەدرەسە  01293 363732بۆ زانیاریی و پاڵپشتی زۆرتر پەیوەندی بکە بە 

 www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukبکە 

 
 

 گشتی ئەم سی تی سکانانە کە دەبنە هۆی شێرپەنجە زۆر کەمترە مەترسی

 بە بەراورد لەگەڵ سوودەکانی زوو دەستنیشانکردنی شێرپەنجەی سی.

 
لە ژمارەیەکی کەمدا پێش دێت کە سکانەکە شێرپەنجە دەسنیشان ناکات لە 

 -کاتێکدا ئەو کەسە شێرپەنجەی هەیە 

ئەگەری ئەوە هەیە لە داهاتوودا شێرپەنجەت بەمە دەوترێت نێگەتیڤی ساختە. هێشتا 

پەرەبستێنێت. هەر کاتێک نیشانەکانت دەستیان کرد ب خۆنیشاندان تکایە سەردانی 

 پزیشکەکەت بکە.

 
لە هەندێک کەسدا، سکانەکە نیشان دەدات سی ئەو کەسە کێشەی هەیە کە کاتێکدا 

 -ئەو کێشە یان شێرپەنجەی نییە 

ە و بەو مانایەیە کە پێش ئەوەی پشتڕاست بکرێتەوە کە بەمە دەوترێت پۆزەتیڤی ساخت

 تۆ شێرپەنجەت نییە پێویستە پشکنینی زیاتر ئەنجام بدەیت.

 
سکانەکان دەتوانن ئەو شێرپەنجانەی سی دەسنیشان بکەن کە قەد زیان بە 

 -کەسەکە ناگەیەنن 

پزیشکەکان ناتوانن هەمووکات بزانن ئایا شێرپەنجەیەک مەترسی لەسەر ژیان 

دروست دەکات یان نا، هەر بۆیە هەندێک کەس چارەسەری وەردەگرن لە کاتێکدا 

 پێویستیان پێی نییە.
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 شێرپەنجەی سی چیە؟
 

 شێرپەنجەی سی یەکێ لە باوترین جۆرەەکانی شێرپەنجەیە.

 
ڕوودەدات کە خانە نائاساییەکان بە شێوەیەکی کۆنترۆڵنەکراو شێرپەنجەی سی کاتێک 

 دابەش دەبن و تۆمۆر دروست دەکەن.

 
 بەگشتی شێرپەنجەی سی لە قۆناغە سەرەتاییەکانیدا هیچ نیشانەیەکی نییە.

 
زوو دەسنیشانکردنی شێرپەنجە بەو مانایەیە کە ئەگەری چارەسەرکردنی سەرکەوتو زۆر 

 زیاترە.

 
ەکانی سی هێندە بە هێواشی گەشە دەکەن کە لە قۆناغێکی سەرەتاییدا زۆربەی شێرپەنج

 دەکرێ بە سی تی سکانی دۆزی کەم دەسنیشان بکرێن.

 
یارمەتیدان لە دۆزینەوەی پێشوەختی شێرپەنجەی سیی هۆکارێکە بۆ ئەوەی ئێمە 

 پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی مان داناوە.

 نیشانەکانی شێرپەنجەی سی چین؟

لەوانەیە شێرپەنجەی سی لە ماوەی نێوان ئەم سکانە تا سکانی داهاتوو گەشە بکات و 

هەندێک جار لەوانەیە سکانەکە هیچ جۆرە شێرپەنجەیەکی سی نیشان نەدات لەکاتێکدا 

کەسەکە شێرپەنجەی هەبێت. گرنگە ئاگاداری هەر نیشانەیەک بیت کە بە شێوەی نائاسایی 

 کە تۆدا ڕوودەدات بە تایبەت:

 
 کۆکەی خوێناوی کۆکەی بەردەوام یان گۆڕانکاری لە کۆکەی ئاساییتدا 

 تەنگەنەفەسبوون 

 یان کزبوونی بێ هۆکار ماندوویی 

 بە ئێش یان ئازار کە کاتی هەناسەدان  هەستکردن 

 کەمبوونەوەی  یان لە کاتی کۆکەدا 

 ئێشتیای خواردن 

 
زووترین کات سەردانی پزیشکی گشتی ئەگەر یەک یان چەند دانە لەم نیشانانەت بوو، بە 

 بکە. چاوەڕێی سکانەکەی تر مەکە.

 بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری تووشبوونم بە شێرپەنجەی سی ئەبێ چی بکەم؟

 
هەوڵی وازهێنانیان داوە بە  زۆر کەس کە سااڵنێکە جگەرە دەکێشن و چەندین جار

 سەرکەوتوویی وازیان لە جگەرە کێشان هێناوە.

 
دەکێشیت و دەتەوێت وازی لێبێنیت، خزمەتی دۆستانە، نهێنی، بێبەرامبەر و ئەگەر جگەرە 

 و ئەوان چاوەڕێن تۆ پەیوەندییان پێوە بکەیت. ناوخۆیی هەیە بۆ وزهێنان لە جگەرەکێشان

 
پەرستاری بەشی پشکنینی ئامانجداری تەندروستی سی دەتوانێت تۆ پەیوەند یان لینک 

 بکات بەم خزمەتانەوە

 
پاڵپشتییەکی زۆر لەبەردەستدایە بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات واز لە جگەرەکێشان بێنیت. 

ئامۆژگاری گونجاو لەالیەن ڕاوێژکاری ڕاهێنراو لە ناو تیمەکانی تەندوستی ناوخۆییمان، 

ئەنجامدانی نەشتەرگەری لەالیەن پزیشکی گشتیەوە و دەرمانخانەکان بە شێوەی ڕووبەڕوو 

ۆنەوە بەردەستن. ئەگەر بۆ وازهێنان لە جگەرەکێشان، ڕاوێژکارێک بە یان لە ڕێگەی تەلەف

شێوەی پرۆفیشناڵ پاڵپشتیت بکات ئەگەری ئەوەی کە سەرکەوتوو بیت سێ هێندە زیاترە، بە 

ناوچەی  بەراورد بە هەوڵدان بە تەنیایی. خزمەتی وازهێنان لە جگەرەکێشان لە سەرانسەری

 وێست ساسێکس هەیە.

 
ناوەندی خزمەتی نزیک بە خۆت کلیک لەسەر ئەو لینکەی خوارەوە بکە بۆ دۆزینەوەی 

 و پۆستکۆدەکەت بنووسە.

www.westsussexwellbeing.org.uk/topics/smoking/services-for- 

west-sussex 

 
 دنی ناوچەی خۆت فۆڕمی ڕەوانەکردنی ئۆنالین پڕبکەرەوەیان بە هەڵبژار

بۆ  www.westsussexwellbeing.org.uk/contact-usناوەندی تەندروستی 

 هاتنی خۆت یان ڕەوانەکردنی کەسێکی تر.
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