
هەندێک نیشانە باسکردنیان قورسە، بۆ نموونە لیرە لە گون یان خوێنهاتنی زێ. 
بەاڵم تەنانەت ئەگەر  مایەی  شەرمیش بێت، بەاڵم گرنکە پشکنینی بۆ بکرێت. 

دەتوانیت داوای بینینی پزیشک یان پەرستارێکی ئافرەت یان پیاو بکەیت، بەاڵم  
ڕەنگە ئەمە گشت کاتێک نەگونجێت.

بەدوای چی 
بگەڕێیت

   پەیوەندی بە بنکەی پزیشکی گشتیت بکە دەربارەی هەر نیشانەیەک ئەگەر 
بەردەوامە، ناڕوونە یان بەالتەوە نائاساییە.

ئاوسان یان ئەستوور بوون
لە هەر شوێنێکی جەستە.

برین یان کول بوون 
•   لە هەر شوێنێکی جەستە یان لە ناو دەمت.

•   کە دوای 3 هەفتە چاک نابێتەوە.

ئازار
کە بۆ 3 هەفتە یان زیاتر بخایەنێت.

خوێن هاتن یان مۆربوونەوە
بەلەخۆگرتنی:

•   بوونی خوێن لە ناو میز یان پیساییت

•   بوونی خوێن لە ناو تف یان ڕشانەوەت

•   ماوەی سووڕی مانگانەی قورستر لە دۆخی ئاسایی

•   خوێنهاتنی زێ لە نێوان ماوەکانی سووڕی مانگانە، لەدوای 
سێکس یان لەدوای سووڕی مانگانە

•  بوونی خوێن لە ناو تۆو.

ماندوویەتی
هەستکردن بە ماندوو بوونی زۆر بۆ ماوەیەکی زۆر.

گۆڕانکاری پێست
بەلەخۆگرتنی سوور بوونەوەی نادیار، یان پەڵەیەک کە:

    شێوەکەی نایەکسان یان ناڕێکە

    لێواری نایەکسان یان ئاوساوی هەیە

    لە ڕەنگێک زیاتری هەیە

   لە 6 ملم فراوانترە

    گۆڕانکاری لە قەبارە، شێوە یان ڕەنگ، خورشتی 
هەیە یان خوێنی لێدێت یان ووشکە.

 ئەم وێنانە لە وێبسایتی پەیمانگای نیشتیمانی شێرپەنجە وەرگیراون 
.)cancer.gov(

پلەی گەرمی بەرز
پلەی گەرمی سەرووی °38 پلەی سیلیزی )100.4 فاهەرنایت( کە بۆ 
ماوەی 2 هەفتە یان  زیاترە، یان ئارەقە دەکەیت کە بۆ ماوەیەکی زۆر 

دەخایەنێت  یان کەوا بەردەوام دەگەڕێتەوە.

کۆکە یان دەنگی گڕ
هەر یەکێک لە مانە، کە بۆ 3 هەفتە یان زیاتر بخایەنێت.

کێشەی قووتدان یان جووین
بەلەخۆگرتنی هەرس نەکردن یان دڵەکزە کە زۆرینەى ڕۆژەکان بۆ 

ماوەی 3 هەفتە یان زیاتر ڕوودەدات.

کیشەی هەناسەدان
هەستکردن بە هەناسە تەنگی بێ بوونی هۆکار 

گۆڕانکاری مەمک، سینگ یان گۆی مەمک
ئاوسان یان هەر گۆڕانکاریەک بۆ شێوە یان هەستکردن بە مەمک، 

سینگ، گۆی مەمک یان ژێر باڵ.

گۆڕانکاری کێش 
بەلەخۆگرتنی:

 •   لەدەستدانی کێش یان نەمانی ئارەزووی خواردن بێ بوونی 
هۆکار 

•   زۆرجار هەبوونی سکی ئاوساو یان بۆ ماوەیەکی زۆر.

گۆڕانکاری ڕیخوڵە
خایاندنی 3 هەفتە یان زیاتر، بەلەخۆگرتنی:

•   پیسایی کردن زۆر زیاتر یان زۆر کەمتر

•   سکچوون 

•   بوونی خوێن لە کاتی پیسایی کردن.

کێشەی میزکردن
بەلەخۆگرتنی:

•   پێویستی میزکردنی لەناکاو

•   بوونی ئازار لە کاتی میزکردن 

•   بوونی خوێن لە ناو میزەکەت

نیشانە و 
کۆنیشانەکانی 

شێرپەنجە

 ئەگەر هەر نیشانەیەکت هەیە، با پزیشکەکەت پشکنیان 
بۆ بکات.

بۆ پشتیوانی، ڕێنوێنی یان زانیاری، پەیوەندی بە ماکمیالن 
بکە بەخۆڕایی بە ژمارە 0808 808 00 00، حەوت 7 
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ئەگەر هەر نیشانەیەکی ناو ئەم نامیلکەیەت هەیە، ڕاوێژ لە پزیشک، پەرستاری 
یان بنکەی پزیشکی گشتیت وەربگرە. تۆ کاتی کەس بە فیڕۆ نادەیت. ئەوان بۆ 

یارمەتی لەوێن. 

ئەگەر نیگەرانیت دەربارەی پشکنینی نیشانەکان، پەیوەندیمان پێوە بکە بە ژمارە 
.08088080000

گشت کاتێک ڕاوێژ لە پزیشک، پەرستار یان بنکەی پزیشکی گشتیت وەربگرە ئەگەر 
نیشانەی بەردەوام، نادیار یان نائاساییت  هەیە بۆ:

بەردەوام – نیشانەیەک کە بۆ زیاتر لە 3 هەفتە دەخایەنێت. 
نادیار - نیشانەیەک کە هیچ هۆکارێکی ڕوونی نیە.

نائاسیی - گۆڕانکاریەک لە جەستەت کە بەالتەوە ئاسایی نیە. 

کەی و چۆن پشکنین 
 بۆ نیشانەیەک 

بکەیت

سەرنجەکان بۆ قسەکردن لەگەڵ پزیشک، پەرستار یان بنکەی پزیشکی گشتیت

بیر لەو شتە بکەوە کەوا دەتەوێت بیڵێیت. ڕەنگە 
یارمەتیت بدات لە نووسینی ئەم زانیاریانە دەربارەی 

نیشانە یان گۆڕانکاریەکە:

•  چیە

•  کەی دەستی پێکرد 

•  ئایا شێوازێکی دیاریکراوی هەیە 

•  هەر شتێک کە باشتر یان خراپتری دەکات

•  چۆن کار دەکاتە سەر ژیانی ڕۆژانەت.

هەندێک جار وەرگرتنی دیمانەیەک زەحمەتە و ڕەنگە - 
پێویست بکات زیاتر لە جارێک پەیوەندی بکەیت. بەاڵم 

بەردەوام بە تا بەدەستی دەهێنیت. هەروەها دەتوانیت 
دیمانەی درێژتر دیاری بکەیت.

کەسێک بۆ پشتیوانی لەگەڵ خۆت ببە. دەتوانیت داوایان 
لێ بکەیت گوێ بگرن یان تێبینی بنووسن.  

قسە بکە و گوێ بگرە. هەوڵی ئەمانە بدە:

 •   بە دەربڕینی خۆت نیشانەکان ڕوون بکەوە   

•   چەندە دەتوانیت بە ڕاشکاوانە وەاڵمی پرسیارەکان بدەوە 

•   پرسیار بکە ئەگەر پێویستیت بە زانیاری زیاترە یان 
ئەگەر لە شتێک ناگەیت

•   تێبینیەکان بنووسە، یان تێبینی لە سەر مۆبایلەکەت 
تۆمار بکە. 

دڵنیابە دەزانیت کەوا دواتر چی دەکرێت.ڕەنگە ئەمانە 
بگرێتەوە:

 •   کەی پێویستە دیمانەیەکی تر وەربگریت

•   لەکوێ و کەی چاوەڕوانی دیمانەیەک بکەیت لەگەڵ 
پسپۆرێک یان بۆ پشکنین

•   پەیوەندی بە کێ بکەیت ئەگەر پێویستیت بە زانیاری 
یان پشتیوانی زیاتر بوو.

ئەوەی تێیگەیشتی دووبارەی بکەوە. ئەمە ڕێگەیان 
 پێدەدات ئەو شتانە ڕوون بکەنەوە کەوا تۆ بەالتەوە 

ڕوون نیە. 

لەبیرت بێت، زۆرجار نیشانەکان مایەی نیگەرانی نین. 
بەاڵم، ئەگەر نیشانەی ناڕوون گەڕایەوە یان باشتر نەبوو، 

دووبارە ڕاوێژ وەربگرە. پەیوەندی بە بنکەی پزیشکە 
گشتیەکەت بکە و داوای ڕاوێژ بکە دەربارەی هەر شتێک 

کە دڵنیا نیت. 
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