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Agahî werema (tuberkuloz) veşartî 
Werem çîye? 
Werem enfeksîyoneke baqterîya ye kû bi piranî zerar dide pişikan, lê karê zerarê bide organên din jî.   

Werem çawa belav dibe? 
Dema ku kesekî weremî di kuxe baqterî bi hewayê belav dibin, insanên din ku nêzîkî vî kesîne 

mumkine ku van baqterîyan bi nefesê bikşînin. Lê ne hemmu kesên ku van baqterîya dikşînin xwe bi 

enfeksîyon dibin. 

Werema veşartî çîye? 
Gelek kesên enfeksîyon girtî nexweş nakevin. Hêzên parastina laşê yekî zêdebûna baqterîya karê 

bisekinîne. Baqterî di laşê yekî de dimînin, lê ne aqtîvin di îstrahedêdene. Jêre tê gotin werema veşartî. 

Kesekî bi werema veşartî   
• tendurist e 
• nikarî weremê belavî kesên din bikî 
• pêre PPD (testa cild) yan jî IGRA (testa xwînê) ya pozîtîf heye 

Ma yek karê bi aktîvkirina werema veşartî bike kû nexweşîya aktîv derkevê holê? 
Belê, lê kêm caran. Neh ji deh kesên bi werema veşartî hîç nabine bi nexweşîya aktîv. Rîska ku 

enfeksîyona weremê aktîv bibe bêhtire  

• ji kesên ku nû têgerandî, herdu salên piştî fersenda têgerandinê  
• ji bo zarokên piçûk 
• piştî bihamilbûnekî 
• heger nexweşîne din li cem yekî hebin yan jî xwarina dermanan kû tesîrî demîngirtinê dikin 

Semptomên werema aktîv çine? 

• Kûxika ji 3 hefteya bêhtir 
• Germahî 
• Xwedana bişev 
• Zeîfbûna bêdil 
• Werimandina toşpîyên lenfa 

Dema ku ev semptom werin dîtin têkilî bi doktorre deyne ji bo ku werema aktîv heye an nîne werê 

zanîn. 

Ma werema veşartî karê werê tedawîkirin? 
Carna ji bo werema veşartî tedawî tê dayin ji bo kêmkirina rîska ku enfeksîyon piştre bi guherê 

werema aktîv. Kesên nû têgerandî yan jî ji sedemên din ku rîsk bilinde ku werema aktîv bistînin karin 

werin tedawîkirin. 
 


