
 

 

 

 

 

 

 

 

 کۆ کراوەی تھندرووستی مالھوە
پھرستاری کردن -رێنمایی  
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کراون کھ لھ مالھوە عیالج دەکرن و ھھروەھا  ھدا باسی ئھو نھخۆشییھ سھرەتایی و ئیعتادیانھ و نیشانھکانیانلھو نامیلکھی رێنمای
دەتواندری لھ رێگای عیالج و رووداو و حادێسھ. سھرەتای دەست پێکردنی نیشانھکانی نھخۆشی ئاگاداری کردن لھ مھر  -رێنمایی

ج و ئاگاداری ئاگاداریکردن لھ مالھوە کھم و ئھھوەن بکرێنھوە و زۆر جاریش رەنگھ نھخۆشیھکان و نیشانھکانیان لھ ریگھی عیال
میلکھی رێنمایھکھ ھھروەھا پێکھاتو لھ چۆنیھتی رێنمای کردن سھبارەت بھوەی، کھ لھ چ کردنی مالھوە ئارام بێتھوە/ئارام ببنھوە. نا

 کاتێکدا دەبێ پێوەندی بھ فھرمانبھرانی بھشی تھندرووستیھوە بکرێ.

نھخۆشیھ جوراوجورکان و چۆنیھتی عیالج کردنیان لھ رێگھی  نیشانھکان ورێنمای باش و بھ کھلک سھبارەت بھ ھھروەھا دەتوانی 
نھخۆشیھکان و پھیدا بکھی. ) www.terveyskirjasto.fi(تێرڤویس کیریاستۆئینتھرنێتھوە لھ مالپھری کتێبخانھی تھندرووستیدا 

، بھ شێوەیک ئھگھر سھبارەت بھ حالھتھکھتھوە دوو دلی و یھقین نیی، ھھروەھا کھسھکھوە ھھیھنیشانھکانیان لھ راستیدا پێوندیان بھ 
دەتوانی پێوەندی بھ فھرمانبھرانی بھشی تھندرووستیھوە بکھێ لھ راستیدا پێوندی لھ گھل پھرستاری فھرمانگھی تھندرووستی خۆت 

 !بکھ ۱۱۲گشتی فریاکھوتن  لھ کات و حالھتی عھجھلھدا راستھوخۆ تھلھفۆن بۆ ژمارەیبگرە. 

و ھھم سھبارەت بھ نھخۆشی لھ نھخۆشخانھ کاتی دەوام و کار کردنی نھخۆشخانھ ھھم سھبارەت بھ نھخۆشی عھجلھ و بھ پھلھ 
عیالج وەرگڕی. بۆ نھخۆشیھکھت/ ھۆکارەکانی نھخۆشیھکھت سھبارەت بھ ھھلسھنگاندی وەرگرتنی عیالجی خێرا  دەتوانیئیعتیادی 

 ارەمھتی کھسی پسپۆر لھ نھخۆشخانھی شوێنی ژیانی خۆت دەتوانی وەرگڕی.و بھ پھلھ ی
 پێۆندی بگرە. و یکھم جار لھ رێگھی تھلھفۆنھوە بھ نھخۆشخانھی شوێنی ژیانی خۆت بھر لھ ھھموو شتێک

 
بگڕی، بھ  نھخۆشخانھی ناوەندی یلھ ئیواران و ئاخری حھفتھکاندا ھھروەھا دەتوانی پێوندی تھلھفونی بھ یکھی فریاکھوتنی خێرا

ھھر حال ئھگھر پێویستیت بھ رێنمایی سھبارەت بھ نھخۆشکھوتنی خێرات یان سھبارەت بھ عیالجی سھرەتایی رووداو یان پێویستیت 
 یھکھی رێنماییبھ رێنمایی سھبارەت بھ ھھڵ بژاردنی شوێنی عیالجی گونجاو و موناسب ھھبێت. ژمارە تھلھفۆنی پێوندی کردن بھ 

  ۰۱۰۰ ۸٤ ۸۸٤کردنی فریاکھوتنی خێرایی نھخۆشخانھی ناوەندی ئھوەیھ 
 

  مناالنی بچووک و کھسانی بھ تھمھن و بھ ساالچوو دە بێ بھ حساسیھتیکی زۆرترەوە ببڕدڕین بۆ عیالج! 
 

فھرمانبھرانی دەرمانخانھ بھ دەست دەکھوێ. ت پھرستاری کردنلھ دەرمانخانھ و سھیدەلیدا دەرمانی گونجاو و موناسبی عیالج و 
خۆشحالییھوە رێنمایت بۆ ھھلبژاردنی دەرمانی درووست و گونجاو. دەرمانھکھ بھ پێ رێنمایی نوسراوەی بھستھکھ بھکار بھێنھ. 

 ھھروەھا فھرمانبھرانی دەرمانخانھ سھبارەت بھ دەرمانی درووست وچۆنیھتی بھکارھێنانی بھ بی مھترسی دەرمان رێنمایی دەدەن.

)، راوتایسیا ئامماتتیالسیا پروس تێرڤودێن ھوەلتۆ(عیالجی RAMPE-hankeو نامیلکھی رێنمایکردنھ لھ پرۆژەی رامپێ (ئھ
بھ پی تێرڤوسپورتی و کاریاال دا ئھنجام دراوە. ناوەروکی نامیلکھی رێنمایکھ -تھندرووستی سھرەتایی)، لھ پرۆژەی پوھیویس

) زانیاری باوەر پێکراو www.terveyskirjasto.fija  www.terveysportti.fi( تێرڤویس کیریاستۆ کتێبخانھی تھندرووستیھ
 و دەگھل کاریسھردەمی و نوی سھبارەت بھ نھخۆشی جوراوجورەکان و نیشانھکانیان. ناوەرۆکی نامیلکھی رێنمایھکھ بھ ھاو

کاریاال کومێنتیان لھ سھر نامیلکھی -گھیشتۆتھ ئھنجام و دانیشتوانی پوھیویس کاریاال-پوھیویس فھرمانبھرانی بھ شی تھندرووستی
 رێنمایھکھ داوە.
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 سھرما بوون، تا و ھھالمھت
 

 نیشانھکان
 لووت گیران •
 چلمھ شورە •
 ئازاری قورگ (گھروو) •
 لھرز (تھب و لھرز)یاو و  •
کھ کۆکھکھ درێژ خایھنتر بھردەوام دەبێت لھ ئاسایھ،  یشرپێ ئھکا و زۆوو سێ رۆژیک دا دەست کوکھ لھ ماوەی د •

 کاتێک دا ھۆکارەکانی دیکھی نھخۆشیھکھ کۆتاییان پێ ھاتۆ
 زۆر کات سھرما بوون و ھھالمھت زیاتر لھ حھفتھیک دەخاینێ •

 
 پھرستاری کردن

 بھ رادەی پێویست پێ بگات تئاگاداری خۆت بکھ ھھتاکوو خواردنھوە •
 بێت کھ ئیستراحھت بکھی!لھ بیرت  •
 لھ بیرت بێت بھ رادەی پێویست چھندین جار دەستت بشۆی!(ھھتاکوو بھ کھسیھوەی نھنێی) •
) دابھزاندنی تھب (پاراسێتامۆل ی ئیلتھابی (ئیبووبرۆفێنی) یان دەرمانھکانیئازار بھ بھکار ھێنانی دەرمانھکانی •

 دەتۆاندری یارمھتی بھ حالھت وەزعی خۆت بکھی.
. پرسیاری بکھن کومھک بھ گیرانی لووت دەتواننی کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون انھقھتر-سپرەی/ئی لھ ریگھی •

 زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ!
دەرمانھکانی کۆکھ دەتۆانن یارمھتی دەر بن، لھ کاتێکدا ھکانی کۆکھ بھ کھمی یارمھتیدەڕن. بھتایبھت بھ گشتی دەرمان •

ھھبێت. ئھو دەرمانانھی کۆکھ کھ لھ ریگھی نوسخھوە بھ دەست دەکھون لھ  ئھگھر کۆکھ تاسیری لھ سھر خھۆتن
 دەرمانھکانی دیکھ کھ بھ بێ نوسخھ لھ دەرمانخانھ دەست دەکھون یارمھتیدەرتر نین.

رگ ئازاری قوبھ کرین ئھو حھبانھی کھ دەمژڕی/ئیسپرەی ئارام بھخشانھ لھ دەرمانخانھ و بھ کار ھێنانیان دە تۆاندڕی  •
 وو کھم بکرێتھوە. پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ!گھر یان

رانی دەنگ (ئیلتھابی سھری قورگ) بھر گری کردن لھ قسھ کردنھ. بھ سرتھ قسھ کردن زیاتر باشترین عیالج بۆ گی •
 قسھ کردن. ھێمن زەخت دەکھویتھ سھر تارەکانی دەنگ ھھتاکوو بھ ئارامی و بھ دەنگێکی

دووبارە بوونھوەی ھھلم و ھھناسھ کێشانی کورت ماوە، رەنگھ ببێتھ ھۆی کھم  ٤۰ – ٤٤بخوور کردن یانی لھ پلھی  •
 ئھو نابی دڕیژەی پێ بدڕی.بوونھوەی ھۆکارەکانی ھھالمھت. ئھگھر عیالجھکھ ھھستی خۆشی نھبوو، 

بھ  بھ دەگمھن پێویست دەکا بۆ عیالجی سھرما بوون برۆی بۆ الی پزیشک. دەرمانھ ئانتی بیوتیکھکان یارمھتی •
 .سھرمابوونی ڤایروسی ناکھن، ھھروەھا ئھوان بۆ عیالجی سھرمابوون بھکارناھێنن

 
 پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 ھێز و توانای گشتی زەعیف بێت. •
 ج لھ مالھوە یارمھتی نھ دات.و عیال ھۆکارەکان زۆر بخاینن •
 حھفتھ بخاینێ. ۳ئیزعاج زیاتر لھ کۆکھ بھ حالھتی  •
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 سھرما بوونی مناالن
 

 نیشانھکان
 لووت گیران •
 چلمھ شورە •
 ئازاری قورگ (گھروو) •
 یاو و لھرز (تھب و لھرز) •
کوکھ لھ ماوەی دوو سێ رۆژیک دا دەست پێ ئھکا و زۆریش ئاسایھ، کھ کۆکھکھ درێژ خایھنتر بھردەوام دەبێت لھ  •

 ھۆکارەکانی دیکھی نھخۆشیھکھ کۆتاییان پێ ھاتۆکاتێک دا 
 زۆر کات سھرما بوون و ھھالمھت زیاتر لھ حھفتھیک دەخاینێ •

 
 پھرستاری کردن

 بھ رادەی پێویست پێ بگات یخواردنھوە منال ھھتاکوو ھب اگادارئ •
 بھ باشی یارمھتیدەرن  دابھزاندنی تھب (پاراسێتامۆلی) یان دەرمانھکانی -و/(ئیبووبرۆفێنی)  ی ئیلتھابیئازار دەرمانھکانی •

رادەی دانی دەرمان بھ پێ تھمھن ، کێش . بۆ دابھزاندنێ تھبی پێوەندیدار بھ سھرما بوونھوە و باش کردنی حالھتی خراپ
 ئاسپرین بۆ منال بھکار مھھێنھ!پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ! و قورسی منال! 

 دەست سری لووتھ. دەست سری لووتی یکجار بھکار ھێنان بھکار بێنھ! ھھالمھت یعیالجبۆ  دەرمان باشترین •
ئیسپرەی یان قھترەی خوێاوکی کوالو کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون دەتوانن کومھک بھ  -لھ ریگھی قھترەی لووت / •

 گیران و ویشک بوونی لووت بکن. 
لھ کتێب  بھ دانانی نمونھ بھ بالیف یان و سیسھمی خھۆەکھی دا بۆ باشتر وایھ جیگھی سھری منالی سھرمابوو لھ تھخت •

 بکری. بلیندژێرقاچی تھختھکھ 
دووبارە بوونھوەی ھھلم و ھھناسھ کێشانی کورت ماوە، رەنگھ ببێتھ ھۆی کھم  ٤۰ – ٤٤بخوور کردن یانی لھ پلھی  •

 نابی دڕیژەی پێ بدڕی.بوونھوەی ھۆکارەکانی ھھالمھت. ئھگھر عیالجھکھ ھھستی خۆشی نھبوو، ئھو 
پرسیاری رێنمایی کردن سھبارەت بھ بھکار ھێنانی دەرمانھکانی بھ گشتی دەرمانھکانی کۆکھ بھ کھمی یارمھتیدەڕن.  •

  کۆکھ لھ دەرمانخانھ بکھ.
 ئھوان بۆ عیالجی سھرمابوون بھکارناھێنن.نی ڤایروسی ناکھن، وە دەرمانھ ئانتی بیوتیکھکان یارمھتی سھرمابوو •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 .ماندوو بێتمنال تھبی لھ سھرەوە و بھرز و ئھو  •
 بھ پشوو سوار بوون. ھھناسھ کێشانی منال بگۆردڕی بھ ھھناسھ کێشانی خێرا یان •
 قرخھ قرخی لێ بێت.بھ روونی ھھناسھ کێشانی  •
 دەرمانی ئێش و ئازار بھالم منال ئێش و ئازارەکھی زۆرتر ببێت.دەگھل بھکار ھێنانی  •
 تھب و یاوەکھ زیاتر لھ پێنج شھو و رۆژ بخاینێ. •
 تھبھکھ دابھزی، بھالم دوای تێ پھر بوونی چھند رۆژ سھر لھ نوێ بھرز بێتھوە. •
 چاوەکانی منال دەست بکھن بھ ریپۆق کردن. •
 ینێ.سھرمابوونھکھ زیاتر لھ ماوەی دوو حھفتھ بخا •

 
 

بھ ھھر حال ئھگھر منال لھ رادە بھدەر و زیادە ماندوو بوو، ھھمیشھ بۆ ھھلسھنگاندن ئھو دەبی ببردڕی وەزعی گشتی منال گرینگھ. 
 بۆ الی کھسی شارەزای چاۆ دێری تھندرووستی !
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 برینھکان
 

 برینھ سھڕەتایھکان دەتۆاندەڕی لھ مالھوە عیالج بکڕی
 

 نیشانھکان
 کوون بوو، دارووشاو، ھھلدراو، براو یان پێوەدڕاو بنبرینھکان دەتۆانن دامالدراو،  •

 
 پھرستاری کردن

 دەستت بشۆ •
لھ ھھمان کات دا  دەورو بھری برینھکھ پاک بکھرەوە.بھ ئاوی خورێن و سابوون و/یان بھ مادەی دژە ئیلتھاب برینھکھ و  •

 وردە شوشھ. دەردەھیێندرین، بۆ نمونھ زیخ(خۆل) وکھ الی برینھ تھبھ سووکی ئھو شتانھی کھوتوونھ
 بۆ ماوەی چھند خولھکێک دەست لھ سھر برینھکھ داگڕە، ھھتاکوو خوێنی برینھکھ بوەستێتھوە.بھ لۆکھی پاک  •
چھ سپ زیادە لھ ئھندازە  رنگھ (لھفافھ) بھ نمونھ بھ چھسپ یان تھنزیل و بانداژ بھ سھر برینھکھ ببھستھ.گاز کھتانی برین •

 رم بێت.گھ
گاز کھتانی برین(لھفافھ) النی کھم رۆژی جاریک یان چھندین جار بگۆرە، ئھگھر برین خوێناو بداتھ سھر پانسمانھکھ.  •

(بھ ئاسپایی پانسمانھکھ لێ بکھوە. پانسمانی پێوەنووساو دەکڕی بھ ئاو تھر بکڕی و بخووسێندڕی، ھھتاکوو بھ ئاسانی لێ 
 ببێتھوە.)

 لێدی، رۆژی دوو جار برینھکھ ئاوی پێداکھ و بیشۆ.ئھگھر برینھکھ خوێناوی  •
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
 وە.خولھک دەست داگرتن لھ سھر برینھکھ خوێنھکھ ھھر نھوەستێتھ ۲۰برینھکھ بھ زۆری خوێنی لێ بروا و بھ  •
 برینھکھ گھورەیھ، ھھلدراوە یان پیسھ. •
 برینھکھ برینی قھپ گرتن یان برینێکی قوولی دیکھیھ. •
 بیھینێدەر.برینھکھ شتێکی تێ دا بێت، بۆ نمونھ وردە شوشھ، کھ ناتوانی  •
 نھتوانی برینھکھ پاک بکھیتھوە. •
 برینھکھ دەست بکا بھ ئازار کردن، گھرم بکات یان سوور ھھلگھری. •
 برینکھ دەست بکا خویناو دانھوە یان تھر بێت. •
 و یاو بکھیت. خۆت تھب •

 
 بھ پێ پێویست لھ کاتی روودانی رووداوەکھ برینھکھ دەبی لھ ماوەی شھش کاتژمێر دا بدروێتھوە و تھقھل بدرێ.

 
 سال جاریک لێ بدرێ. ۱۰کوتانی بھ ھێز کھرەوە ھھر  دەبێ کوتانی تھشھنووج(کزاز) ماوە.ماوەی روونی بکھوە، کھ ئایا 

  



 

      ۱۰ 

 بالندە بچووکھکانگھستن و پێوەدانی 
 

      بی خھتھرن و بۆ خۆیان چاک دەبنھوە. پێوەدانی ان/گھستنھکانیانو پیوەدانھکانیفیلھندا  یزۆربھی ھھرە زۆری حھشھرەکان
 ھھنگیونێک بھ تھنیا بۆ تھندرووستی کھسی گھورە سال جێگھی مھترسی نیھ.زەردەوالھیک یان مێش 

 نیشانھکان
 ھۆی درووست بوونی ئێش و ئازار بۆ پێست، ئاوسانھکھ سوور ھھلدەگھری و دەخووڕیپیوەدان/گھستن رەنگھ ببێتھ  •

 
 پھرستاری کردن

 نھ.رێشوێنی پیوەدان/گھستنھکھ پاک بکھرەوە، مھیگوشھ و مھیخوو •
کھم کردنھوە ئاوسان و ئازار دەکڕیت لھ بانداژی سارد/کیسھی سارد تاقی بکڕیتھوە و بھ پێ پێویست دەرمانی ئازار بۆ  •

 بھکار بھێندڕی. کیسھی سارد راستھۆخۆ لھ سھر پێستی رووت دامھنێ!
 زەعیف کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھوی بھ کار بھێنی. ان دەتوانی مھلحھمی کورتیزونیبۆ خور •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 پێوەدان/گھستنھکان حھساسییھ درووست بووبێت.پێشتر سھبارەت بھ  •
 ئازاری زۆر و ئاوسان بھ خێرایی زیاد بکھن و ھھناسھ کێشان ئھستھم بوو. •
 تھب و یاوت بچێتھ سھر، حالھتی دل تێکھل ھاتنت ھھبێ یان ھۆشت لھ سھر خۆت نھ بێت. •
لھ قورگ و گھروودا یان لھ  ،لھ ناۆ دم دا وێنی پێوەدانھکھشوێنھکانی پێوەدانی زەردەوالھ لھ چھندین جێگھوە بێت یان ش •

 ناۆ چاۆدا و ھۆکارانھی سھرەوەت بۆ پێش دێت.
 

 لھ دەرمانخانھ دەتوانی بھ بێ نوسخھ بیکری(لھ مالھوە باشھ ھھبێت): 
 مھلحھمی کورتیزونی زەعیف، کھ بتوانی لھ سھر شوێنی پێوەدانھکھی بدەی •
دەکھنھوە(دەتوانی وەک فریاکھوتنی سھرەتای بھکاری بێنی، ئھگھر ، ھۆکارەکان کھم )مارەکۆلھماری کوو( بھستھی •

 حالھتی حھساسییھ ھھبێت)
 حھبی ئانتی ھیستامین بۆ عیالجی خوران •
 دەرمانی ئازار •

 
 ئھگھر ئاوسان بھ خێرایی زیادی کرد و ھھناسھ کێشان ئھستھم بوو، بھ بێ دواکھوتن دەبێ بچی بۆ عیالج وەرگرتن!

  



 

      ۱۱ 

 نھخۆشی پێست-نیشانھکانی
 

ھھوای وشک دەبێتھ ھۆکاریی وشک بوونی پێست، خۆ شوردن زۆر و ئالوگۆری گھرمای ھھوا (زستان/ ھاوین).               
حھساسییھی کیمیایی، ھۆکاری ویراسی یان لھ یان ئیلتھابی قارچی،  -، باکتریا، ڤایروسلھ حھساسییت پێستی رەنگھنھخۆشی 

 کڕمی زیادە لھ ئھندازە چھۆر، دلھراوکێ یان جل و بھرگی زوور.، زیادعارەق کردن دەبێتھ ھۆی ھوکاری دیکھ پێک بێ. خوران 
 

 نیشانھکان
 پێستی زوور، کڕژ کردن، برین، سوور ھھلگھران و خوران •
 دەبێت و/ یان ئازاری ھھیھھابی کردبێ سوور ھھلدەگھڕی، گھرم پێستیک ئیلت •
 لھ سھر پێست رەنگھ بلوقی ئاو دار دەربێت •

 
 پھرستاری کردن 

شوردنی نھرم بھ پێ پێویست تھواو و  بھ ئاوی شیرتێن و بھ مادەی ی لھشگشتی شوردن بھگڕە، بپێست بھ خاوێنی را •
 بھسھ.

نێو قامکیکی /گازی پانسمانو دیوی ناوەوەی جومگھکان بھ باشی بشو و وشکیان کھوە، پۆدرە یان  ناو قامکھکانی پێ •
 پھشمی بۆ ناو قامکھکانی پێ و دیوی ناوەوەی جومگھکانبھکاربھێنھ، ئھگھر ئھمان گھرم داھاتن.

کھ لھ دەرمانخانھ می تھر راگرتنی پێست کڕمی سھرەتایی یان کڕپێستی وشک و نھخۆشی پێستی بچووک دەتواندڕی بھ •
 بھ دەست دەکھوی عیالج بکڕی. کھ ھھروەھا دەبیتھ ھۆی کھم بوونھوەی خوران.

کھ لھ بھکار بھێندری،  مھلحھمی کورتیزونی زەعیفدەتواندڕی بۆ ماوەی دوو حھفتھ  بۆ پێستێک کھ حھساس بووبێت  •
 دەرمانخانھ بھ دەست دەکھوی.

ەوە یان بۆ بھرگری کڕدن لھ خوران دەستھوانھی پھشمی بۆ دیوی لھ خوراندن خۆ بپاڕیزە! نینوخھکانت کورت کھر •
 ناوەوەی جومگھکان بھکار بھێنھ.

 پووشاکی تھری منال یان عارەق کڕدن).سابوون،  ھساسییھتی پێست خۆت بپاڕیزە(وەکلھو ھۆکارانھی کھ دەبنھ ھۆی ح •
 ێک دەکاتھوە.کات ئھم پێست فێنھچال ھھلگڕە، کھ ھاوکڕم و رۆنھکان لھ ناو سھالجھ و یخ •
 جلی شل ھھلگڕە، جل و بھرگی ژێڕەوەی پھشمی باشترە. •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 شوێنی نھخۆشی پێستێکھ بھرفراوانھ، تھرە یان ئاو دەدات. •
 خورانیکی لھ رادە بھدەر جگھ لھوەی لھ مالھوە عیالج بھکار ھێندڕاوە. •
 ھۆکارە گشتیھکان پێوەندیان بھ نھخۆشی پێستھوە ھھبێت، وەکوو تھب و یاو یان حالھتی خراپ و زەعف. •
 نھخۆشی پێستیکھ بھ عیالجی مالھوە چاک نابێتھوە. •

  



 

      ۱۲ 

 وەرزی-ئھنفلۆنزای
 

دەھێنن. نھخۆشیھ ھھمھ گیرەکان لھ پێکی لھ ناکاو  ئھنفلۆنزا ئیلتھابی بوریھکانی ھھناسھ کێشانی سھرەوەن کھ ڤایروسھکانی ئھنفلۆنزا
لھ جێگھ دا چاک  ئیستراحھت کڕدن حھفتھ ۱-۲ھھموو زستانێک دا پھیدا دەبن. کھسانی گھورە سالی تھندرووست بھ گشتی لھ ماوەی 

ێت بۆ دەبنھوە. بھ ساال چووان و مناالنی بچووک و ھھر وەھا کھسانێک کھ نھخۆشیھ گشتیھکانیان ھھیھ، ئھنفلۆنزا رەنگھ ھۆکار ب
نھخۆشیھکانی دوایی (ئیلتھابی گێوچکھ، تھب و یاوی سییھکان) و عیالج لھ نھخۆشخانھ دا. ئھو کھسھی کھ نھخۆشی ئھنفلۆنزای 

رۆژ دوای ئھم کاتھش رەنگھ بھ کھسێکی دیکھیھوەی بنێ. کاتی  ۳-۷رۆژیک بھر لھوەی ھۆکاری نھخۆشیھکھ خۆی دەرخا  و گڕتو 
 رۆژە.  ۲-۳دەست پێکڕدنی ھۆکارەکانیھوە، بھ گشتی  گواستنھوەی نھخۆشیھکھ لھ کاتی

 
 نیشانھکان
 و یاوی بھرزی لھ ناکاوتھب  •
 ئازار و ئێشی قورگ، کۆکھ و ھھالمھت •
ھۆکارەکانی دیکھ بریتین لھ ئازاری ئھندامھکان، سھر ئێشھ، لھرز و ماندوویی، ھێندێک جار رشانھوە و زگ چوون.  •

 پھیدا بێت ھھروەھا لھ مناالن دا رەنگھ زگ ئێشھش
 

 پھرستاری کردن
 ، بھ گشتی پێویستی بھ لێکولینھوەو دیاریی کردنیئھگھر ھۆکارەکان کھم بن، و پێوەندی بھ گرووپی مھترسییھوە نھبێت •

و یان دەرمانی عیالجی ڤایروس نیھ، بھلکوو دەتواندڕی بۆ نھخۆشیھکھ لھ مالھوە ئیستراحھت بکڕی. لھ  پزیشک
زە و لھ ماوەی ھۆکارەکانی نھخۆشیھکھدا لھ رێپێوەندی گڕتنی و نیزیکی کڕدنی کھسانی نیزیک و ھی دیکھ خۆت بپا

 مالھوە بمێنھوە.
 کان گرینگھ.ئیستراحھت کڕدن و خواردنھوەی پێویستی خۆواردنھوە •
 نھوە. چاۆ لھ پھرستاری ئھنفلۆنزا بکھ!رێبھم دەرمانانھی کھ لھ دەرمانخانھ دەست دەکھون کھم بکتھب و ئێش دەتواندڕی  •

 
ھھیھ، بھ خێرایی برو بۆ وەرگرتنی عیالج لھ کاتی  و پێوەندی بھ گرووپی مھترسییھوەئھگھر تۆ نھخۆشیھکی گشتیت ھھیھ یان 

 ژە کێشانیان دا!رێھۆکارە سھختھکانی نھخۆشی یان لھ کاتی د
 

 بھ بێ دواکھوتن عیالجیان پێویستھی نھخۆشی لھ منال دا کھ ھۆکارەکان
 منال خھبھری نابێتھوە یان لھ بھرانبھر ھیچ دا ھھلسوکھوت نیشان نا دات •
 گرفتی ھھناسھ کێشان •
 گی پێست شین ھھلگھراوە یان رەساسیھرەن •
 منال بھ پێ پێویست خواردنھوە نا خواتھوە •
 منال ئھوەندە بێ تاقھتھ، کھ حھز ناکا کھ ئھو لھ ئامێزێش دا بێت •
 نھوەرێھۆکارەکانی وەک نھخۆشی ئھنفلۆنزا وون دەبن، بھالم دووبارە دەگھ •

 
 دواکھوتن عیالجیان پێویستھھۆکارەکانی نھخۆشی لھ کھسی گھورە سال دا کھ بھ بێ 

 گرفتی ھھناسھ کێشان •
 ئازار و زەخت لھ سھر سنگ •
 سھر سوورانی لھ ناکاو یان تێکھلی •
 ڕشانھوەی بھھێز یان بھردەوام •
 نھوەرێھۆکارەکانی وەک نھخۆشی ئھنفلۆنزا وون دەبن، بھالم دووبارە دەگھ •

 
 تھوەرێبھو دەرئھنجامانھ کھم بک رێمھتڕسی گواستنھوەی نھخۆشی دەتواند

کاتێک دە کۆکی یان دە پشمی. دەسسڕیی بھکار ھاتوو بخھرە  دەم و لووتت بھ دەسسڕیی یک جار بھکار ھێنھر داپۆشھ •
 جێگھی زبلھوە. ئھگھر تۆ دەسسڕت پێنێ، بھ رووی سھرەوەی قۆلی کراسھکھتھوە بکۆکھ و بپشمھ، لھ ناۆ دەستت دا نا.

 



 

      ۱۳ 

ھھمیشھ لھ کاتی ھاتنھوە لھ دەرەوە را و پێش نانخواردن و ھھروەھا لھ کاتی کۆکھ  دەستت بھ ئاو و سابوون بشو یان •
. لھ دەست لێدانی چاو، لووت یان دەم خۆت مادەی دژە ئیلتھاب و ئینفێکتیوی ئھلکھۆلدار بھکار بھێنھ کڕدن یان پشمین دا

 زە، ئھگھر ئێستا پێش کھمیک دەستت نھ شوردبێ.رێبپا

 یگھ چارەی گرینگن بۆ بھرگڕی کردن لھ نھخۆشی ئھنفلۆنزا!کوتانھکانی ئھنفلۆنزا ر

  



 

      ۱٤ 

 (کرم)کرمۆلھ
 

سال دا دیاردەیھکی ئیعتیادین، بھالم ئھم کرموالنھ رەنگھ لھ ناۆ مناالنی بھ تھمھنتر و گھورە  ۳-۱۰کان لھ نێۆ مناالنیکرمۆلھ
ژایی ھھیھ، لھ جنسی کرمی رێک درێنیزیکھی سھنتی مھتک پانتی ھھیھ و رێیکھی میللی مھتنیز کرمۆلھساالنیش ھھبێت. 

گھی گھڕا و ھێڵکھکانیھوەێتی، کھ لھ رێگھی دەستھ  پیسھکانھوە دەگوازڕینھوە بۆ دەم. رێی لھ ەروونھکانھ. گواستنھوە و گڕتنھو
لھ  –انھوە بۆ رووبھرەکان لھ دەستھک –لھ پێستی کۆمھوە بۆ دەستھکان  :گواستنھوە و گڕتنھوە رەنگھ لھ رووبھرەکانھوەش رووبدات

 لھ دەستھکانیشھوە بۆ دەم. –رووبھرەکانھوە بۆ دەستھکان 

  نیشانھکان
 کۆم بھ تایبھت شھوانھکۆم و دەوروبھری خورانی  •
 دیتن و چاو پێکھوتن بھ کرمۆلھکان لھ سھر رووبھری پیسایی •
 جگھ لھوەش رەنگھ بێ ئیشتیایی روو بدات یان خود بێ تاقھتی •
 باکتریایی ببێت-خوراندن رەنگھ پێست تووشی ئیلتھاباتیلھ دەرئھنجامی  •

 
 پھرستاری کردن 

ن (دەرمانی کرمۆلھ رێانی سێ حھفتھدا دەردەکگھی بھکارھێنایی دەرمانی کرمۆلھ دوو جار لھ نیۆرێکرمۆلھکان لھ  •
 پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ!). رێدەتواندڕی لھ دەرمانخانھ بھ بی نوسخھ وەرگی

دوای بھکار ھێنانی عیالجھکھ بھرگ و رووکھشھکانی لێفھو بانھکھ دەشۆرێن، جل و بھرگی شھو، بووکھکانی رۆژیک  •
. سھبارەت بھ دۆشھگھکان و پھتۆکان گھرا و ھێڵکھکان رەنگھ لھ ھھلخستن نرێخھۆ و ژوورەکان جاروو و گھسک دەد

 ێو بچن.لھ نێو ساونای گھرم دا یان لھ زستان دا لھ بھستھلھکێکی زۆردا لھن
 و تووالێت زیاد بکرێن! -دەست -بێھداشت و پاک و خاوێنی •
 نینۆخھکان دەبی کورت بکرینھوە. •
کرمۆلھ کھ یک کات دا عیالجھکھ بۆ ھھموو ئھندامانی خێزان بھکار بھێندڕی، ھھروەھا بۆ ھھلگرانی  باش وایھ لھ •

 ھۆکارەکانیان پێوەدیار نێ
کھ یک لھ سێ منالھکان کرمۆلھیان ھھیھ، وا باشترە کھ ھھموو  رێئھگھر لھ گرووپی باخچھی ساوایان دا دەربخ •

 . سھبارەت بھ بوونی کرمۆلھ پێویست ناکھ نھچێوە بۆ باخچھی ساوایان.رێگرووپھکھ عیالج بک
 
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
 نابنھوە. ھۆکارەکان دوای دوو جار عیالج کردن کھم •
 نھخۆشی پێستی لھ دەورووبھری کۆم دەردەکھوێ. •

 
 

  لھ بیرت بی خھبھر بھ باخچھی ساوایان و خویندنگا بدەیت!
 

 !رێسھبارەت بھ خویندکارانی خویندنگا پێوەندی بھ پھرستاری تھندرووستی خویندنگاوە دەک
 

  



 

      ۱٥ 

 گێو ئێشھ
 

ناۆ خویندکارانی سھرەتایی دا. سھبھبھکھی ئیعتیادیترین ھۆکار ئیلتھابی گێوچکھیھ، کھ ھۆکاریکی گشتی و ئیعتیادی لھ 
 باکتریھ.-یان ئیلتھابی -ڤایروس

 

  ی ئیلتھابی گێونیشانھکان
 ئازار، وزەوزی گێو •
 ھھالمھت ، کۆکھ، تھب •
 دابھزینی رادەی گێو لێ بوون •
 گێو ئاوی لێ بێ  •
 لھ شھودابێ قھراری  •
 بێ تاقھتی •
 بێ ئیشتیایی •
 ژە دەخاێنێرێسھرمابوونی منالی بچووک زیاتر لھ ماوەی دوو حھفتھ د •
 ژە کێشاوەرێدە گھل ئھوی کھ عیالج ھھبۆ ڕیپۆق کردنی چاۆ د •

 
 

 پھرستاری کردن 
ئاسان دا ، لھ حالھتگھلی رێبک رێتا بھیانی چاوە رێند، دەتوارێئھگھر ئازار لھ شھودا دەست پێ بکا و تھحھمموول بک •

 .رێتا یکھم رۆژی کاری چاوەڕی بک رێدەتواند
و تھب  -ئیبووپرۆفێنی) یان دەرمانی ئازاردەرمانی ئازاری ئیلتھاب( رێبۆ فریاکھوتنی سھرەتایی ئازار دەتواند •

 رادەی دانی دەرمان بھ پێ تھمھن ، کێش و قورسی منال!. رێبھکاربھێند (پاراسیتامۆل)
 ، ئھگھر گێو ئاو نھدا.رێبھکار بھێند رێسرکھری گێو دەتواندقھترەی  •
 .بکری بلیند لھ ژێر قاچی تھختھکھ کتێب بھ دانانی بھ بالیف یانبۆ نمونھ  خھۆ و تھختی سیسھمسھری  باشتر وایھ •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 رۆژدا تێپھر نابێت. ۱-۲لھ ماوەی ئازاری گێو بھ بھکارھێنانێ دەرمانی ئازار  •
 .رێپھرەی گێو یان دەورووبھری گێو سوور ھھلگھ •
 گێو ئاوی لێ بێ/چلکی لێ بێ (ئیلتھاب/خوێن). •
 دەگھل بھکارھێنانێ عیالج لھ مالھوە بھالم ھۆکارەکان کھم و ئارام نابنھوە. •

  



 

      ۱٦ 

 گێوچکھ ۆچلکی نا
 

. چلک درووست دەبی، بھرگری لھ پێستی گێوچکھ دەکا بھ شێوەیک کھ رووکھشێک بھ سھریا درووست دەکاچلکی ناۆ گێوچکھ 
کاتێک موم و چھورییھکی زۆر پێک دێت و بھ خێرایش وشک دەبێتھوە. لھ کاتی کۆلینی گێودا، رەنگھ چلکھکھ بھ یکھوە بلکێ و 

او بچێتھ ناۆ گێوچکھوە، کھ چلکھکھ ھھلی دەمژێ، ئھم دەبێتھ ھۆی ئاوسان و گیرانی ناۆ ببێتھ بھر بھست لھ ناۆ گێوچکھ دا. ئھگھر ئ
 گێوچکھ.

   
 نیشانھکان
 رەوەرادەی گێو لێبوون ھاتبێتھ خۆا •
 ھاژە ھاژ ناۆ گێو •
 ئازار •
 سھردەگێژەوە ھاتن •
 ھھست بھ زەخت کردن لھ ناۆ گێو دا •

 
 پھرستاری کردن 

دەرمانی قھترەی  رێگێوچکھ چلکی گێوچکھیھ، سھبارەت بھ عیالجی ئھم دەتواندئھگھر دەرکھوتبێت ھۆکاری گیرانی  •
 .رێشلکردنھوەی چلکی گێو کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھوێت و بھ پی ڕینمایھکھ بھکار بھێند

 بھ بھکار ھێنانی رونی پێست نھرم بکڕیتھوە. سھبارەت ڕینمایی چھند رۆژیک بۆ نمونھ رێچلکھکھ ھھروەھا دەتواند •
 زیاتر پرسیار لھ دەرمانخانھ بکھ!

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 و ئازار لھ ناۆ گێوچکھدا پھیدا بێت. رێلھ نا کاۆ گێوچکھ بگی •
 گێوچکھ گیرانھکھ سھر دەگێژەوە ھاتنیشی دەگھل دا بێت. •
 گێوچکھ خوێن/ئیلتھابی لێ بێت. •
 پھرستاری مالھوە ھۆکارەکانی نھخۆشی ئارام نھبنھوە.جگھ لھ  •

 

ئھنجامدانی شۆردن و پاک کڕدنھوەی گێوچکھ لھ ڕیگھی فھرمانبھری فھرمانگھی تھندرووستییھوە تھنیا کاتێک پێویستھ، کھ بھ ھھر 
 عیالج کردنی گێو لھ ڕیگھی خۆتانھوە سھرکھوتوو نھ بێت.ھۆکاڕیکھوە بێت 

  



 

      ۱۷ 

 (گھروو)ئازاری قورگ
 

گھروو و گیرانی لووت کھ دەبێتھ ھۆکاری پێک ھاتنی ئیشک بوونی  ھکانیھۆکارە گشتییھکانی ئازاری قورگ بریتین لھ ئیلتھاب
رەنگھ  ئازاری قورگ درووست بکات،  ھھر ھۆکارێک کھ ببێتھ ھۆی ئھزییھت دانی موکوسھکان و رووبھرە تھرکان  گھروو.

لتھابی قورگ و لھوزەتێنھکان یپێک ھاتنی ئ یم ھھروەھا تھپ و تۆز و کیمیاییھکان. ھۆکارگشتی ترینیان جگھرە(سیگار)، بھال
 بێت. ڤایروسرەنگھ باکترییا یان ۆود 

 
 نیشانھکان
 ئازاری قووت دان •
 وشک بوون، قورگی زبر •
 سوور بوونھوە/ئیلتھابی گھروو •
 ئیلتھابی کردبێتئازاری گھروو زۆر جار دەگاتھ گێوچکھش، بھ بێ ئھوەی کھ گێوچکھ خۆی  •

 
 پھرستاری کردن 

 جار یکھم نیشانھکھی سھرما بوونھ، کھ خۆی بۆ خۆی تێپھر دەبێت.بێت زۆر  ڤایروسئازاری قورگ کھ ھۆکارەکھی  •
لھ ڕیگھی بھکار ھێنانی دەرمانی ئازاری ئیلتھاب (ئیبووپرۆفێنی) و/یان دەرمانی تھب  رێئازارەکھ دەتواند •

 تھوە.رێ(پاراسیتامۆل) کھم بک
 ن/ئیسپرەی کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون ئارام بکرێتھوە. رێبھ بھکار ھێنانی ئھو حھبانھی دەمژ رێگھروو دەتواند •
 بھ پی پێویست خواردنھوە بخۆوە. •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 ژەی ھھبێت بێ ئھوەی تھبی دەگھل بێت.رێھۆکاری نادیارەوە دحھفتھ بھ ھۆی  ۱-۲ئازاری قورگ بۆ ماوەی  •
 شھۆورۆژیک دا بۆ عیالج بچی.ئازاری زۆر و سھختی گھروو تھب و تای بھرزیشی دەگھل بێت، خۆی ھۆکارە کھ لھ  •
 دڕا بێت، قورگت سوورە و تۆ تھب و تات ھھیھ. کیۆکۆپترستئی لھ کھسی نیزیکت دا تھشخیسی ئیلتھابی •
 پھرستاری مالھوە ھۆکارەکانی نھخۆشی ئارام نھبنھوە.جگھ لھ  •

 
 

ئھگھر ئازاری گھروو ببێتھ ھۆکاری گیرانی زمان و قسھ کردن یان خود ھھناسھ کێشان دژواربکات ، قووت دان سھرکھوتوو نابێت 
 تھوە، بھ بێ دواکھوتن دەبێ بۆ عیالج بچی!  رێیان دەم بھ باشی نھک

  



 

      ۱۸ 

  (تا)تھب
 

مھ بستیان لھ تا ئھوەیھ، کھ گھرمایی لھشی مروڤ لھ حالھتی ئیعتیادیی بھرزترە. زۆر نھخۆشی دەبنھ ھۆکاریی پێک ھاتنی تا. یکێک 
یک جار زۆر بھرز بێتھوە و ھھروەھا تی، کھ رنگھ تایھکھ لھ سھرەتادا رێپێک ھێنھ ڤایروسلھ ھۆکارەکان تا/تھبی سھرمابوون کھ 

پلھی بھرز بھ گشتی جێگھی مھترسی و خھتھر نیھ، بھالم یک جار زۆر ماندوو   ٤۰ژەی بکێشێ. تای رێچھندین رۆژیش بخاێنێ و د
ھا کھر و بێ ھێز کھرە بھ بۆنھی ئھوەی کھ ئاویکی یک جار زۆر لھ لھش دە داتھ دەرەوە. بھرز بوونھوەی خێرا و سھریع ھھروە

ی پێک ھێنھری ئیلتھاباتی ریخۆلھکان بێ جگھ لھ پێکھێنانی تا زۆر روسڤای. ھھروەھا ھھیھ پێوندیان بھ چھندین نھخۆشی ئیلتھابیھوە
جاریش دەبێتھ ھۆی رشانھوە و زگ چوون و ئیسحال. لھ ئیلتھاباتی جێگھیی و لۆکالی دا( بۆ نمونھ ئاوسان و ئھستوور بوون  یان  

نی جێگھی و لۆکالی بریتین لھ گھرم بوون و پیمبیتا ئێریسیپالس) بێ جگھ لھ تا کھ پێوندی بھ باسھکھوە ھھیھ ھھروەھا نیشانھکا
ھکان و باکترییاکان پێک ڤایروسسوور ھھلگھران. تا و گھرمی لھش رەنگھ بھ ھۆکاری دیکھشھوە دەربکھوێ بێ جگھ لھوەی کھ 

 ھینھری ئیلتھابھکان بن.
    

 نیشانھکان
 لھرز و ئازاری ماسوولکھکان •
 سھر ئێشھ •
 ماندوویی •

 
 پھرستاری کردن 

 پێویست خواردنھوە بخۆوە.بھ پی  •
 زەرێلھ ماندوو بوون خۆت بپا •
 چاۆدێری ھێز و توانا کردنئیستراحھت بکھ،  •
دابھزاندنی تا لھ ڕیگھی ژووری فێنک و ساردەوە، بھ دەبھر کردنی جل و بھرگی کھم و سووک و بھ بھکار ھێنانی  •

 و ئازاری ئیلتھاب بھ پی ڕینمایی.  -دەرمانی تا
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
 توانایی گشتی بھ خێرایی زەعیف بێت •
 بێ جگھ لھ تا ئازاری پشت مل درووست بێت، حالھتی خراپ و رشانھوە. •
 گھرم بن.بێ جگھ لھ تا جوومگھیک یان خود چھندین جوومگھ سوور ھھلگھرا بن و  •
 ئیلتھابی بۆریھکانی میزیشی دەگھل بێت. -خۆارەوەی پشت یان نیشانھکانی/-تایھکھ ئازاری خۆارەوەی زگ •
 رۆژی خایاندۆ و بھ روونی دیارە کھ تای سھرما بوونی ئیعتیادی پێک ھێنھری نێ. ۳-٤تایھکھ  •
 تا و گھرمی لھش دووبارە بھرز دەبێتھ دوای ئھوەی کھ دوو رۆژیک بوو تھواو ببوو. •
 سوور ھھلگھرابێ. پێست •

  



 

      ۱۹ 

 (پارونیسیا)ئیلتھابی بھینی نینوک
 

لھ ئیلتھابی بھینی نینوک دا نێوان و دەوروبھری نینوک ئیلتھاب دەکا، دەئاوسێ و لھ نینوکھکھ دەبێتھوە. نینوک کڕدن و زۆر کوورت 
. ئیلتھابی نینوک رەنگھ لھ تھنیشتی دەور رێھھلقنددەورووبھری نینوکھکھ بۆ ئھمھ، کھ نینوک لھ ژێر ەیان رەنگھ ھۆکاربێ کڕدنھو

رەنگھ کھوش  و کھناریی نینوکھکھوە یان لھ شۆینی داپۆشین و ئاگاداری کڕدنی ریشھی نینوکھکھوە دا بێت. لھ نینوکھکانی پێ دا
 ھورە ببێ.ینوکھکھ روو بھ ناۆەوە گھۆکاری ئھوەی کھ ن وپێالوی تھنگ یان خود زەختێکی دیکھ کھ بۆ نینک دێ ببێتھ

   
 نیشانھکان
 ئازار و گھرمی لھ پھنجھکانی دەست یان پێ دا •
 بھین و نێوانی نینوکھکھ تا رادەیھکی زۆر سوور بۆتھوە •
 لھ ژێر نێوانی نینوکھکھوە ئیلتھابی تھری لھ بێ •
دەبێتھوە. لھ ئیلتھابی نێوان نینوک دەورووبھری نینوک دەئاوسێ و لھ نینوکھکھ  ژماوەی)رێدلھ نھخۆشی زۆر خایھن( •

 سھر نینوکھکھ چال و قووالی پھیدا بێت و لھ نێوان نینوکھکھشدا ئازارێکی کھم ھھبێت
 

 پھرستاری کردن 
 کوورت کڕدنھوەی نینوکھکان نھ شێوەی راستی خۆی، ئاگاداری کڕدنی پاک و خاۆێنی. •
 خۆ پاراستن لھ کێشان و ھھلقھندنی دلۆ و پێستی دەوری نینوکھکان. •
 تھوە.رێنینوک نابێ لھ نینوک جیا بکپێستی دەوری  •
 .رێو دابھزاندنی تا بھکار بھێند  -دەرمانی ئازاری ئیلتھاب یان ئێش رێسھبارەت بھ ئێش و ئازار بھ پێ پێویست دە تواند •
 ژماوەی نێوان نینوک داپۆشین و بھرگری کڕدنیان لھ تھر بوونھرێنھخۆشی د گرینگترین ریگھی عیالج بۆ •

o  ھێنانی دەستھوانھی بھرگری ھاوکات دەگھل دەستھوانھ رووپۆش.بھ پێ پێویست بھکار 
o ن.رێحھمام بد ن/رێپھنجھکانی پێ رۆژی جارێک بشۆ / نینوکھکانی پھنجھکانی دەست 
o  تا کاتێک ئیلتھابھکھ ئارام دەبێتھوە.رێدژەباکتریا چھور بکئێواران باشترە نێوانی نینوک بھ کڕم و رۆنی ، 

 بھکار ھێنانی پێالوی گھورەو و گوشادە.ژ بوونی نینوک رووبھ ناۆەوە رێکردن لھ دبۆ بھرگری گرینگترین رێگھ  •
 ژ خاێن پێھکانت لھ ناو تھری دا رامھگرە (بۆ نمونھ پێالوی جیل، پێالوی تھری وەرزش).رێبۆ ماوەی د •
 دەست و پێھکانت لھ ھھوای سارد دا بھ گھرمی داپۆشھ. •

 
 پھرستاری پێ بکھی!لھ کاتی پێویست دا  دەتوانی پێوندی بھ 

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 جگھ لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکانی نھخۆشی ئارام نھبنھوە. •
 نێوانی نینوک سوور ھھلگھرا بێ، گھرم بێ، بھ ئازار بێ و لھ ژێر نێوانی نینوکھکھ را ئیلتھابی تھری لێ بێتھدەر. •

  



 

      ۲۰ 

   ، ھھروەھا چاۆ لھ بالۆکھکانیش بکھمێخھکھ
 

 مێخھکھ زیادەیھکی سھختی پێک ھاتوویھ، کھ پێست بۆ بھرگریی کڕدن لھ بھرانبھر بھ زەخت و سوانھوەدا پێکی دێنێ. 
 

 نیشانھکان
. کاتێک ئھم بھرەو ناۆەوە گھورە دەبێت، زەخت درووست رێشوێنی مێخھکھکھ دەک ھھست بھ ئھستووری لھ سھرەتا دا •

 دەبێ و مێخھکھ دەست دەکا بھ ئازار. 
 

 پھرستاری کردن 
(چھسپی سالیسوولی)، کھ بھ  رێلھ ریگھی چھسپ و تیپی مێخھکھوە دەربھێند رێمێخھکھ لھ ماوەی چھند حھفتھدا دەتواند •

رۆژ  ۲چھسپی مێخھکھکھ بھ ئھندازەی مێخھکھکھ دەیبرن وبۆ نمونھ بھ پھسپی پێست بھ سھر مێخھکھکھیھوەی دەنن. 
بھ گشتی  . عیالج لھ ریگھی چھسپی مێخھکھوە ریشھوە"لھ  "دەردێتھ دەر جاریک دەگۆرن تا ئھوکاتھی، مێخھکھکھ 

 .رێحھفتھ ئھنجام دەد ۲-٤ماوەی 
کھ تھوە رێبھ تیغی پێ تھنک بکلھ نێوان چھند رۆژ دا بۆ خێرا کردنی باش و چاک بوونھوەی مێخھکھ دەتواندڕی  •

 تھوە!رێدەرمانخانھ دەست دەکھوی.  مێخکھ بھ بێ زیان گھیاندن بھ پێستی تھندرووست تھنک دەک
قھ دەگۆردێن و بۆ دەوری مێخھکھ ئھلبۆ کھم کردنھوەی سھرھھلدانی دووبارەی مێخھکھ پێالوەکان بھ پێالوی موناسێب  •

 دانێن. ھھروەھا نێوفھرشی حالھت پێدراوی پێالو یان نێوفھرشی ژێلی دەتوانن بابھتھکھ راست بکھنھوە.
 عیالجھکانی سارد کردنھوە یان قھترەکانی بالۆکھ یارمھتی مێخھکھ نادەن. •
شتن پێک بێنێ و خۆت سھرکھوتوو نھبیت لھ باش وایھ کھ بۆ الی پھرستاری پێ برۆی، ئھگھر مێخکھ گرفت بۆ رێ رۆێ •

 پھرستاری پێ مێخھکھ بھ چھقۆ تھنک دەکاتھوە.دەر ھێنانی مێخھکھدا. 
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
 جگھ لھ پھرستاری مالھوە و چوون بۆ الی پھرستاری پێ ھۆکارەکانی ئارام نھبنھوە. •
 مێخھکھکھ نیشانھکانی ئیلتھابی ھھبێت، ئازار، کھرمی و سوور ھھلگھران. •

  



 

      ۲۱ 

 ، ھھروەھا چاۆ لھ بالۆکھکان و مێخھکھش بکھ  یانی بالۆکھی ڤایروسی  مولوسکوم
 

بھ تایبھت  ش دا.مولوسکومھکان بالۆکھی ڤایروسی پێک ھێنھڕەکانی زیپکھیین لھ مناالن دا، بھ دەگمھنیش لھ نێوان گھورە ساالنی
مولوسکومھکان لھ ناۆ ئھو منالھ پێست وشکھ ئیرسییانھدا گشت گیر و باوە. کاتی پێ گھیشتن لھ ماوەی دوو مانگ را بۆ ماوەی 

مولوسکومھکان بھ گشتی چھندین مانگ دەخاێنن، ھێندیک جاریش چھندین سال دەخاێنن و ئھمان تھواو . رێشھش مانگ دەگۆرد
ئھویکھ ئاسواریک بھجێ بھێلن. ھھلسووکھوت کردن دەگھل منال بھ بۆنھی ڤایروسێکی بھ مھترسی دەبن و لھ ناۆ دەچن بھ بێ 

یان خوێندنگا نیھ. مولوسکومھکان بھ گشتی بھ  -دانانی باخچھی مناالن لھ سھر سنوورباس پێویستی بھ سنووردار کردن نیھ، 
 گووزەری زەمان بھ بێ پێویستی بھ عیالجیکی تایبھت چاک دەبنھوە.

 
 نیشانھکان
مولوسکوم زیبکھیھکی لھ رەنگی پێستھ کھ نیزیکھی دوو میللی مھتر ئھستوورە، کھ رەنگھ لھ ناوەراستھکی دا  •

 "جھمسھر"، رێقوولکھیکی بچووک ببیند
 مولوسکومھکان ھێندێک جار رەنگھ چھند دانھیک بن، بھ گشتی چھندین دەدانھ یان چھند سھد دانھ •
 ناسکی پێست دا دەردەکھون، وەکوو جومگھکان، رانھکان و بن ھھنگلھکان زۆرترین مولوسکومھکان لھ شوێنی •
 ناسینی مولوسکومی تھنیا رەنگھ سھخت و دشوار بێت   •

 
 پھرستاری کردن 

 .لھ سوانھوە خۆت بپارێزە •
 .نھرێمولوسکومھکان مھخوو •
تێدایھ رەنگھ یارمھتی بھ حال و چھور کردنی پێست بھ کڕم ئیعتیادی و/یان بھو مھلحھمانھی کھ ھویدرۆکورتیزونیان  •

 وەزعی نھخۆش بکات.
 پاک و خاوێنی باشی دەست گرینگھ! •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 مولوسکومھکان ڤھنگھ قھبارە گھورە بن و ژمارەشیان زۆر بێت. •
 و تھرێکی تایبھت بن.مولوسکوم گھرم دابێن، سوور ھھلگھرێن -شوێنھکانی •
 جگھ لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکان ئارام نھبنھوە. •

  



 

      ۲۲ 

 (ئیمپیتیگو)برین ەزەرد
 

ێپتۆکۆکی پێکی دێنێ، کھ زۆر بھ ئاسانی لھ و/یان ئیستر -زەردە برین نھخۆشییھکی ئیلتھابھ پێستییھ کھ باکتریای ئیستافولۆکۆکی
تھوە، بھ دەگمھن بۆ گھورە ساالن. بھ گشتی زەردە برین لھ ریگای پێوندی لھ مسی و وێک رێمنالێکھوە بۆ منالێکی دیکھ دەگواز

 تھوە.رێکھوتنی دەستھکانھوە دەگواز
 

 نیشانھکان
بھ گشتی لھ گۆشھیھکی دەم دا یان لھ کوونی لووت دا وەک بلوقێکی تھنک بھ دیار دەکھوێ، کھ بھر لھوەی مھجالی  •

 قھکھ دەتھقێ و دەکڕیتھوە.بھرچاو کھوتنی بلوقھکھ ھھبێت بلو
کھ زبر یان دە بێتھ قھتماغھ. بلوق و برینھکان لھ  رێکھ وشک دەبێ و زەرد ھھلدەگھ لێدێت،لھ ناۆ و ژێر بلوقھکھدا ئاوی  •

 .بالو دەبنھوەڕیژەیھکی زۆر ماوەی دوو سێ رۆژ دا بھ 
 لیمفھ گرێکان رەنگھ بئاوسێن یان ئازاریان ھھبێت •
 پێست و جگھ لھمھش رەنگھ تھبیش دەرکھوێت.  -ھھلسوکھوتی بھربالوەکانی نیشانھ •

 
 پھرستاری کردن 

 ئاگاداری باشی پاک و خاوێنی دەست بکھ. •
 رۆژی دوو جار شوێنی زەردە برینھکھ ئاو پێداکھ و بھ سابوون بیشو و وشکی کھرەوە. •
 بھ مادەکانی دژە باکتریا پێستت پاککھرەوە. •
 بھکار بھێنھ.رۆژی دوو جار بۆ شوێنی زەردە برینھکھ مھلحھمی دژە باکتریا لھ ماوەی حھفتھیک دا  •
ئھگھر ئیلتھابھکھ دووبارە بۆوە، بھ گشتی سھر چاوەی ئیلتھابھکھ لھ ناۆ لووتی خۆت دا یان ئھندامانی دیکھی خێزانھکھت  •

رتوون، بھ تایبھت لھ ناۆ گێوی سھگھی دا ھھیھ.  ھھروەھا ئیلتھابھکھ رەنگھ لھ ناۆ گیان لھبھرەکانت دابێ لھ مالھوە راتگ
ئھو کات وا باشھ کھ ھھموو ئھندامانی خێزان مھلحھمی دژە لھ ماوەی پێج ئێوارەی بھ دوای یک دا، گێوچکھ شۆردا. 

 و پۆدرە لھ گێوچکھی سھگھکھ بدرێ. پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ! باکتریا لھ کوونی لووتیان بدەن
 

  رژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر پێوەندی بھ تھواری و ئو
 لھ ماوەی حھفتھیک دا نیشانھکانی زەردە برین بھ عیالجی مالھوە تھواو نابن. •
 شوێنی زەردە برینھکھ بھ رادەیکی بھر بالوە یان دەگھل عیالجی مالھوەش روو لھ زیاد بوون دایھ. •
 زەردە برین لھ منالی تازە لھدایک بوو ھاتۆ. •
 پێست تھبیشی دەگھلھ. -ھۆکارەکانی •
 زەردە برین لھ دەم و چاۆ یان لھ ریش یان خود لھ پێستی سھر دا ھاتبێ. •

 

 لھ بیرێت بێ بھ باخچھی مناالن و خوێندنگا رابگھێنی!
 سھبارەت بھ مناالنی خوێندنگا پێوندی بھ پھرستاری خوێندنگاوە دەکرێ!

 
شوێنھکھ یان دوای شھو و رۆژیک لھ دەست پێکردنی بھکار ھێنانی دەرمانی دوای دوو رۆژ  لھ دەست پێکردنی عیالجی 

 ئانتیبایوتیک ئیتر مھترسی گرتنھوە و گواستنھوەی نامێنێ.
  



 

      ۲۳ 

 خۆێن بھربوونی لوت
 

لھ لووت خوێن فھربوونی لووت رەنگھ لھ خۆوە بێت یان خود بۆ نمونھ سھرما بوون ھۆکارەکھی بێت، لووت ئھسترینی قایم، دەست 
 وەردان، زیان پێ گھیشتن یان زەختی خوێنی بھرز.

 
 نیشانھکان
 رێخوێن بھربوون لھ بھربوونێکی کھمھوە بۆ بھربوونێکی تووند و زۆر دەگۆرد •

 
 پھرستاری کردن 

 لووت بسترە و خوێنھ وشک بۆکانی لێ بھتال کھ. •
 خولھک بھ بێ وەستان لووتت بگووشھ. ۱٥-۳۰بۆ ماوەی  •
 .دانیشتوودا ئیستراحھت بکھ، لھ حالھتی داھاتنھوە بۆ پێشھوە-نیوەلھ حالھتی  •
 دەس پێچی سارد/کیسھی سھھۆل بھستوو لھ سھر لووت و پشت مل دا بنێ (راستھوخۆ لھ سھر پێست نا). •
 کلۆ سھھۆل/ کلۆ سھھۆلھکان لھ دەمت نێ، کھ دەبێتھ ھۆکاری فێنک کردنھوەی ناحییھی لووت. •
وەردانی لووت، زەخت ھێنان، خواردن و خواردنھوەی گھرم، حھمام و دووش گرتنێ گھرم ماوەی دوو رۆژ لھ دەست  •

 زە.رێخۆت بپا یان ساونا و ھھروەھا لھ بھکارھێنانی ئھلکھھۆل
کھ لھ دەرمانخانھ دەست دەکھوێ، ئھو  رێدەتواندڕی پێستی ناۆ لووت بھ رۆنی کونجی چھور بکبۆ بھرگری لھ پێشھوە  •

 آ یان تێدایھ یان بھ ئیسپرەی چھور کردنی لووت. پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخانھ بکھ! -امینیقھترانھی لووت کھ ڤیت
     .لۆکھی لووت لھ دەرمانخانھ بۆ رۆژی مھبادا بکردڕی رێبۆ وەستانی خوێنی لووت دە تواند •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 کاتژمێر دا خوێن بھربوونی لووت نھوەستێتھوە. ۲-۳لھ ماوەی  •
 زۆر جار خوێن بھربوونی لووت رووبدات.  •
 خوێن بھربوونی لووت زۆر بێت. •

  



 

      ۲٤ 

 برینھکانی سووتان
 

، ئھوکات کھ پێست سوور دەبێتھوە و ئازاری ھھیھ. جێگاکھ ئازارێکی بھ یکھمین پلھی برینی سووتان رووبھری و سھرەتایی
کزانھوەی ھھیھ، بھالم بلوق ناکات. ئھمھ رەنگھ لھ بھرکھوتنی خۆرەتاو یان شتێکی ئاوەکی گھرمھوە پێکی بێنێ. برینێکی بچووکی 

 سووتان دەتواندرێ لھ مالھوە عیالج بکرێ.
ری پێکھاتنی . بۆ نمونھ شتێکی ئاوەکی گھرم، ھھلمی ئاو یان رۆن ھوکادووھھمین پلھی سووتان کاریگھری قوولی بۆ پێست دەبێت

 ئھمھن. شوێنی زیان پێگھیشتوو سوور دەبێتھوە، دەئاوسێ، یکجار زۆر ئازاری دەبێت و شوێنھکھ بلوق دەکات.
 

 پھرستاری کردن 
خولھک بھ خێرایی سارد کھرەوە، ئھوکاتھ شوێنی زیان پێگھیشتوو  ۱٥-۳۰بھ ئاوی سارد شوێنی سووتانھکھ بۆ ماوەی  •

 دەبێتھوە. سنووردار دەبێت و ئازاەکھش کھم
کھل و پھلھ جیا بووەکان دەربھێنھ، بۆ نمونھ مستیلھ(ئھنگووستیلھ)، لھ دەستھکان بھ پی ئیمکان ھھر لھ سھرەتا را پێش  •

 ئھوەی کھ ئاوسان ئھم کارە ئھستھم و سھخت بکاتھوە.
 بلوقھکان مھتھقێنھ. •
 بھێندرێ (پاراسیتامول، ئیبووپرۆفێنی).یان ئازاری ئیلتھاب بھکار  -بۆ ئێش و ئازار دەتواندری دەرمانی تھب •
گازی چھوری سووتان لھ سھر پێست دابنێ، ھھتاکوو کھتانھکھ پێھوە نھلکێ. گاز کھتانێکی زۆر لھ سھر گازە  •

 رۆژ دا یان بھ پێ پێویست پانسمانھکھ دەگۆرن. ۲-۳چھورەکھی سووتان دابنێ، کھ ھھر لھ نێوانی 
 ھ جوولھی زیادەی پێویست نھکراو بپارێزە.شوێنی زیانھکھ لھ بھسھرا خشاندن یان ل •
بھر لھوەی کھ لێکھیھوە زۆر بھ  بھ وریایی پانسمانھکھ لێبکھوە، لھ کاتێکدا ئھگھر گازەکھ پێوەی لکا بێت، لھ سھرەتا دا •

  باشی ئھم بھ ئاو تھرکھ.
کاتی باش بوونھوەی پێست برینھکھ بھ ئاوێک کھ بۆ خۆاردنھوە دەبێت پاک بکھرەوە و بھ باشی پارێزگاری لێ بکھ. لھ  •

 دەتوانی برینھکھ بھ کڕمی ئیعتیادی چھور بکھی.
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
 بھ شوێنھکھ گھیشتووە.برینی سووتانھکھ لھ دەست گھورەترە و شوێنھکھ بلوقی کردوە یان زیانی دیکھش  •
 دەم و چاو، لھ کۆ ئھندامی جنسی یان لھ شوێن جوومگھ دایھ.برینی سووتانھکھ لھ  •
برینی سووتاوی ئیلتھاب کردوو تانی شوێنی سووتانھکھ دەست بھ ئازار دەکات، گھرم دەبێت، بۆنی دێت یان تھبت  •

 دەچیتھ بھرز دەبێتھوە.
 حھفتھدا چاک نابێتھوە. ۲برینی سووتانھکھ لھ ماوەی  •

  



 

      ۲٥ 

 (سینوزیت)ناۆچاوانئیلتھابی روومھت و 
 

 نیشانھکان
 چلمی زۆر و چوونھ خواری بھلغھم بۆ ناو گھروو •
بھ قورسایی کردن بھ سھر کولمھکانھوە، بھ تایبھتلھ کاتی داھاتنھ خوارەوە، ئاساییھ، ئھگھر  ستئازاری بھھێز و ھھ •

 نیشانھیھکی دیار نھبێت.
 رەنگھ بھدیار بکھوێت چاوئازاری ددانھکانی سھرەوە یان ھھست بھ قورسایی کردن لھ سھر  •
ھھروەھا زۆو جار نیشانھکانی ئازار یان ھھست بھ قورسایی سھر کولمھکان پێوندیان بھ سھرمابوونی ئیعتیادیھوە  •

نیشانھی ئاوھا کھم بھ بھرمانی ئانتی بایوتیک عیالج ناکھن، تھنیا عیالجی ئیعتیادی، بھ پی ھۆکارەکانی سھرمابوون 
 گشتی لھ ماوەی چھند رۆژدا کوتای یان پێ دێت و وون دەبن.بھسھ. ھۆکارە کھمھکان بھ 

 
 پھرستاری کردن 

 ئیسپرێکانی کھم کردنھوەی چلمی لووت و دەرمانھکانی ئانتی ھیستامین رەنگھ یارمھتی بھ ھۆکارەکانی نھخۆشی بکھن. •
 .شوردنھوەی لووت بھ قوری لووت (کتری لولھدار) •
 .خواردنھوەی زۆر •
 ئازاری ئیلتھاب (پاراسیتامول، ئیبووپرۆفێنی) بھ پێ رێنمایھکان.یان  -دەرمانی تھب •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 ئازارەکھ بھھێز بێت. •
 تا و تھب زیاتر لھ ماوەی پێنج رۆژ بخاێنێ. •
 توانایی گشتی بێ ھێز دەبێت. •
 ن ئارام نھبنھوە.جگھ لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکا •

 
 

. حھفتھیک دوای دەست پێکردنی سھرمابوون پھرە دەستێنیزووترین کات ئیلتھابی روومھت کھ پێویست بھ عیالج بکات بھگشتی 
ئازاری کھمی کۆلمھ کھ کھمتر لھ حھفتھیکی خایاندوە پێویستی بھ عیالجی پزیشک نێ و ئھو نابێ بھ ئانتی بایوتیکی بێ ھوودە 

 بھشی ھھرە زۆری ئیلتھاباتھکانی روومھت بھ بێ بھکار ھێنانی عیالجی ئانتی بایوتیک چاک دەبنھوە.عیالج بکرێ. 

  



 

      ۲٦ 

 ھنھگ
 

گورەویھکانت بھ لھ کاتی ھاتوچۆ کردن لھ ناو گیا و مھزرا زەویی و زاردا چھکمھ لھ پێ بکھ و شھلواری دەلینگ درێژ لھ بھر بکھ. 
ھھلکێشھ. جل و بھرگی سپی و رۆشن دەبھر بکھ، کھ گھنھکان بھ باشی ببیندرێن. جل و بھرگھکانت بھ سھر دەلینگ شھلوارەکھت دا 

لھ چوونھ بۆ ژوورەوە بتھکێنھ. پێستت چاو لێ بکھ و ئھو گھنانھی کھ پێستھوە نووساون لێیان بکھوە. گھنھ رەنگھ لھ رێگھی تووکی 
 حھیوانی مالھوەش را بھ مروڤھوە بنووسێ.

 
 ردن پھرستاری ک

راکێشھ و لێ بکھوە. وشیارو گووشینی گھنھکھ بھ پھنجھ و قامک ئھوەندەی کھ دەکرێ لھ نیزیکھ پێست را بگرە و ئھم  •
 الی دواوەی لھشی گھنھکھ ببھ. لھ دەرمانخانھ ئھم گیرانھی گونجاوی گھنھ لێکردنھوە بھ دەست دەکھوی.

 کتریا(ئانتی سێپتی) پاک بکھرەوە.شوێنی گھستن و پێوەدانی گھنھکھ بھ دەرمان و مادەی دژە با •
 سھبارەت بھ ئاوسان و ئازار کردن دەتواندرێ لھ پێچھری سارد و بھ پێ پێویست دەرمانی ئازار تاقی بکرێتھوە. •
نی گھستنھکھ لھ ھھمان  رۆژ دا دەبتھ چاودێری ئھو ئال و گۆرانھ کھ سھر پێست دەردەکھون بکھ. سوور بوونھوەی شوێ •

  انھوەی ئھزییھت کھر.ھۆی پھیدا بوونی کارد
 
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
النی کھمی  لھ دەوروو بھری شوێنی پێوەدانی گھنھکھ یان لھ شوێنیکی دیکھی لھش، نھخۆشی پێست خروکھیی بھ پانتای •

 رەنگھ رەنگێکی یکسانی ھھبێت.. ھھروەھا  نھخۆشی پێستیھکھ س م دەرکھوێ و پھرە بستێنی ٥
دوای گھستن و پێوەدانی گھنھکھ تھب بھرز بێتھوە، دل تێکھلی و حال خراپی پێک بێ، سھر ئێشھ یان کاردانھوەی  •

 جومگھ یان نیشانھکانی فھلھجی ھھبێت. 

  



 

      ۲۷ 

 (ئھسپێ)سپێ 
 

بھ دەگمھن دەتواندرێ کھ سپێ بھ چاو ببیندرێ. یارمھتی لھ شانھی دەنک وورد وەردەگیرێ، وەکوو شانھ سپێ، کھ مووی سھری لھ 
پێ شانھ دەکھن و دایدێنن. لھ سھر کاغھز ئاسانتر سپی دەبیندرێ. ھھروەھا دیتنی کێچ (= گھرای سپی) بھسھ سھر کاغھزێکی سپی 

 انی سپێ دەتواندرێ لھ دەرمانخانھ بکردرێ. بۆ دیاری کردنێ سپێ سھر. شانھک

 نیشانھکان
 سپێ لھ سھردا بنی موویھکھ دەگھزی و گھستنھکانیش دەبنھ ھۆی خوروو •
 باکتریا پھیدا دەبێ، زەردە برین-لھ کاتی سھر خوراندن دا بھ ئاسانی ئیلتھابی •

 
 پھرستاری کردن 

 شامپۆی سپێ •
o دەبی شامپۆکھ ماوەی دە خولھک کاتی کاردانھوەی بدرێتێ. لھ کاتی شوردن بھ شامپۆی سپێ 
o .چاو لێ کردنی سھر لھ نێوێ دووبارە دوای حھفتھیک 
o .پرێمیترین بۆعیالجی مناالنی لھ سھرووی نیو سالھوە گونجاوە 
o .ماالتیون بۆعیالجی مناالنی لھ سھرووی دووسالھوە گونجاوە 
o  گیراوە بھکار بھێندرێ، کھ موویھکانی پێ دادەمالێن و بھ شامپۆی ھھروەھا بۆعیالجھکھ دەتواندرێ ماالتیونی

کاتژمێر دەشوردرێتھوە و لێ دەکرێتھوە. سنوورەکان و چۆنێھتی بھکار ھێنانی ھھر وەک  ۱۲ئیعتیادی دوای 
 شامپۆی ماالتیونی وان.

 مادە گیراوە •
o اکھتھکھ لێدەگھردرێ کاردانھوەی مادە گیراوەکھ مووی سھر و پێستی سھری پێدا دەمالدرێ و بھ پێ رێنمایی پ

 ھھبێت، کھ دوای ئھم بھ شامپۆی ئیعتیادی دەشوردرێتھوە.
o  رۆژ دووبارە دەکرێتھوە. ۷-۱۰عیالجھکھ بھ پی پێویست دوای 
o تێکھلکراوی سیلیکۆنھکان ھۆی بردنھ سھری رادەی کاردانھوەی شوردنی  یپێکھاتھی مادە گیراوەکھ

 نی سپێ و گھراکان، کھ ئھمان دەمرن.موویھکانی سھر و پرکردنھوەی چالھکا
o  .تێکھلکراوی سیلیکۆنھکان بۆ ھھموو تھمھنێک گونجاون و ھھروەھا بۆ کاتی دووگیانی و شیردانیش 

 سپێ بھکار دھێندرێ.بۆ دەرکردن و الدانی گھراکان شانھ دەنک ووردەکانی  •
 شوردن دەشوردرێن.ی گھرمی ئاو و مادەی ٦۰کالو  و جل  و بھرگھکانی خھوتن لھ سھر پلھی  •
جل و بھرگ و کھلوپھلھکانی کھ ناشورێن بۆ ماوەی دوو حھفتھ دەخرێنھ ناو کیسھ نایلونی گوشاری ھھوا و دەیبھستن.  •

بۆ ماوەی شھوو  سپێ کان لھ ماوەیھ دا دەمرن. رێگای دووھھم ئھمھیھ کھ جل و بھرگ و کھلوپھلھکانی کھ ناشورێن
 ن.رۆژیک لھ بھر بھستھلھکدا ھھل بخستڕی

نا حاوێنھوە، لھ راستیدا سھگی خێزان دەبێ بھ شامپۆی  ھھر چھندە کھ سپێ سھری مروڤ لھ ناو تووکی حھیوانات دا •
 شوردنی تایبھتی سپێ سھگ بشوردرێ.  

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 نھخۆشی پێست لھ پێستی سھردا پھیدا بێت. •
 لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکان ئارام نھبنھوە. جگھ •

 

 لھ بیرێت بێ بھ باخچھی مناالن و خوێندنگا رابگھێنی!
 سھبارەت بھ مناالنی خوێندنگا پێوندی بھ پھرستاری خوێندنگاوە دەکرێ!

 

  



 

      ۲۸ 

 (ئیلتھابی ملتھحمھ)ئیلتھابی چاۆ
 

ئیلتھابی چاۆ رەنگھ چھندین ھۆکاری ھھبێت.ھاوکات دەگھل ھھالمھت دەرکھەوتنی ئیلتھابی ملتھحمھ (سووربوونھوە، ریپۆق، 
برژانھوە) رەنگھ لھ خۆوە بۆ ماوەی چھند شھوو رۆژیک لھ دوای چاک بووبھوەی ھھالمھت بێتھ ئاراوە و لھ وەھا حالھت گھلێک دا 

 جیایی پزیشک ناکات.ھێندێک جاران پێویستی بھ سھردانی 
 

 نیشانھکان
 سووربوونھوەی چاۆ و/تان برژانھوە •
 ریپۆقیکی، مھحکھم و کشاوەی تھر •
 چاۆەکان بھ  یکھوە نووقا (نووسا) بن •
 ئاو لێھاتنی چاۆ •

 
 پھرستاری کردن 

 دەربکھوێ.ئیلتھابی کھمی چاۆ و ملتھحمھ بھ بێ بھکارھێنانی دەرمانی ئانتی بایوتیک لھ ماوەی چھند رۆژیک دا بھ  •
 ریپۆق و ئیلتھابی تھری پھیدا بووی چاۆ البھرە. •

o .بۆ پاک کردنھوەکھ ئاوی کۆالو، ساردکراوە و گاز کھتان/لۆکھ بھکار بھێنھ 
o  لھ گۆشھی دەرەوە را بھرەو الی لووتبوئھنجامدانی پاککردنھوە دوای دەست شوردنێکی ئاگاداریکھرەوە 

 بۆ ھھریک لھ پاککردنھوەکان گاز کھتان/لۆکھی تازە بھکار دەھێندرێ. .چاۆ پاک دەکرێتھوە
 باش وایھ کھ پاککردنھوەی باش و ئاگاداریکھرەوە لھ رۆژ دا سێ جار یان بھ پێ پێویست چھندین  جار ئھنجام بدری. •
  دەکاتھوە.  البردنی ریپۆق و ئیلتھابی تھری پھیدا بووی چاۆ رێژەی زیاد بوون و بالو بوونھوەی باکتریا کھم •

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 لھ چاۆ دا  ئێش و ئازار حھساسییھت بھ نوور ھھبوو. •
 دەورووبھری چاۆەکان ئاوسا بن. •
 بینایی کھم ببێتھوە. •
 ئیلتھابھکھ لھ ماوەی چھند رۆژدا چاک نابێتھوە. •

  



 

      ۲۹ 

 جنسیھکاننھخۆشیھ 
 

 :لھ سھرەکیترین حالھت دا نھخۆشییھ جنسیھکان لھ رێگھی پێوندی کردنی سێکسھوەیھ. نھخۆشیھ جنسیھکان بریتین
o (تراکۆماتیس)کالمیدیا 
o دیلوما(ثولول تناسلی)کۆن 
o (سفلیس، لوێس)ئاورە 
o (گۆنوررێا)سووزاک 
o جنسیتھب خالی کۆ ئھندامی یانی  -گێنیتال 
o ھیڤ، ئایدز-ئیلتیابی 

 ب بھ نھخۆشی جنسی خوێندنھوەیان بۆ دەکرێ.-ھیپاتیتتیھھروەھا ھێندیک جار ئیلتھابی قارچکی برزیک (مھھبھل)، بیرۆ و 
  

 نیشانھکان
 ھھر نھخۆشیھکی جنسی رەنگھ لھ سھرەتا دا بێ نیشانھ بێت. کاتی بێ نیشانھیی رەنگھ تھنانھت سالھھا بخاێنێ. •
 ئازاری خوارەوەی زگبرژانھوە لھ کاتی میز کردن دا و/یان  •
 تھر کردن و رژان لھ بۆری میز را •
 برین لھ سھر پێستی کۆ ئھندامھکانی جنسی •

 
 پھرستاری 

ھھر چی نھخۆشیھکھ لھ سھرەتاکانیا دیاریی بکرێ، بۆ ئھم دەرئھنجامی باشتر بھدەست دەھێندرێ، لھ رێگھی ئانتی  •
نھخۆشی  بھ بھکارھێنانی دەرمانبایوتیکھکانھوە بۆ نمونھ دەتواندرێ کالمیدیا، سفلیس و سووزاک عیالج بکرێ. 

ھیڤ چاک نابێتھوە، بھالم بھ پی دەرمانھ تازەکانھوە دەتواندرێ پێش چوونی ئیلتھابھکھ سھبر بکرێتھوە و     -ئیلتیابی
 کرێتھوە.  کاتی بێ نیشانھیی کھسھکھی نھخۆشیھکھی گرتۆ درێژ ب

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

لھ کاتی میز کردن دا برژانھوەت ھھیھ، تھر کردن و رژان لھ بۆری میز را یان برین لھ سھر پێستی کۆ ئھندامھکانی  •
 لێکۆلینھوەیان لھ  سھر بکرێ!. ئھم ھۆکارانھ دەخوازن کھ لھ ماوەی نێوان دوو رۆژدا جنسی

لھ پێوندی سێکسی و جنسی بھ بێ پارێزان دا بووی و گومانی گرتنی نھخۆشی جنسی دەکھیت. بھسھ، کھ بھ دوا و داوای  •
 لێکولینھوە لھ ماوەی نێوان چھند حھفتھیکدا بکھی.

 
 

، کاندوم بۆ بھرگری کردن لھ گوزارانھوە و بالو بوونھوە دەکھیت گوازرەوەرە گومانی گرتنی نھخۆشی جنسیلھ ھھر حال دا کھ 
بھکار بھێنھ. ھھمیشھ لھ ھھموو کاتێکدا کھ پێوندی مووەقھتت ھھیھ ھھروەھا کاندوم بھکار بھێنھ! بھ بھکار ھێنانی درووستی کاندوم 

سێکسی دەمھوە/ پێوندی سێکسی لھ نھوە. لھ رێگھی پێوندی بالو دەب ئھو نھخۆشیانھی کھ رێگھی ئھندامی جنسیبھرگری دەکرێ لھ 
 دواوە نھخۆشیھ جنسیھکان بگوازرێنھوە!

  



 

      ۳۰ 

 (سکایبس)گال، جھرەب
 

مم پێک دێت. گال لھ کھسێکھوە بۆ  ۰٫۳-۰٫٥گال لھ دەرئھنجامی گھنھیھک کھ لھ دەستھی جارجالوکان ئھژمار دەکری و بھ درێژی 
بۆ گواستنھوەکھ بھ تھنیا تاقھ یک گھنھی مێ یان مێینھ بھسھ. کھسیکی تر لھ رێگھی پێوندی نیزیکی وەیککھوتن دەگوازرێتھوە. 

دەست لیدانھوە یان وەیککھوتنێکی کورت ماوە بھس نیھ بۆ گواستنھوەی گھنھ لھ کھسێکھوە بۆ کھسێکی تر. ئیمکانی ئھوە ھھیھ، کھ 
رۆژ  ۱-۲لھوێ گھنھی مێ رییھوە، لھ رێگھی مھالفھ و سھرچھفھکان یان جل و بھرگانھی دیکھ کھ نھخۆشی گال یان پێوەیھ گال بگ

لھ دەرەوەی پێست دەژیی. گالی گھنھی مروڤی ناگواسترێتھوە بۆ حھیوان و ھھروەھا گھنھی حھیوانھکان ناگواسترێنھوە بۆ مروڤ. 
    دا  لھ رووبھری پێستبھ ھھلکولین  گھنھی مێ ماوەی مانگێک لھ ناو پێست دا دەژیی، کھ لھ ئھو ماوەیھدا ئھو گھرا و ھێڵکھ 

حھفتھ دوای گرتنی گال دەست پێدەکات، کاتێک کھ ئامیرەکانی لھش دەرفھتی درووست  ۳-٦ھێلکھ دادەنێ. خورانی گال  ٦۰-۹۰
  دژە گھنھ و ئیلتھابی ئھمیان بۆ رەخساوە. -کردنی مادەی

 
 نیشانھکان
 خورانی ئێواران •
جومگھی دەست دا، لھ مناالنی بچووک دا  خوراندنی بھردەوام بھ شێوەیک لھ ناو پھنجھکان، بھری دەست وخوران و  •

مم دەردەکھوێ، کھ لھو جھمسھرەی  ۰٫٥-۱ھھروەھا لھ بھری پێان دا، کھ رێرەوی ھھلقندراوی گھنھی مێ بھ دریژای 
 دیکھ را دەتواندرێ گھنھکھ وەک نووقتھیکی رەساسی جیا بکرێتھوە.

 
 پھرستاری کردن 

ھھیبێ، لھ باخچھی مناالندا یان لھ خویندنگادا پزیشک گالی دیاری کرد بێ و ھۆکارەکان خێزان  ئھگھر کھسی نیزیک •
 دەگھل نھخۆشییھکھ دەگونجی، دەتواندرێ بھ بێ ئھوەی کھ سھردانی پزیشک بکرێ عیالج دەست پێ بکرێ.

گرەمی بۆ  ۳۰لحھمیکی لھ دەرمانخانھ بھ بێ نووسخھ مھلحھمی پێک ھاتوویی پێرمێترینی دەتواندرێ وەرگیرێ. مھ •
 مھلحھمێک بھسھ. ۲/۱سال  ۱۰بۆ کھسانی کھمتر لھ یکجار بھکار ھێنانی کھسی گھورە سال بھسھ. 

o  مھلحھمھکھ ئیواران دوای خۆ شوردن لھ ھھموو شوێنێک لھ مل را بھرەو خوار بھ بێ ئھوەی کھ شوێنی
 پێ لێدەدرێ.و قامکھکانی  -دەورووبھری  نھندامھکانی جنسی یان نێوانی پھنجھکان

o .مھلحمھکھ لھ پێست ناسکھکان ویک لووت نادرێ 
 بھیانیان پێست بھ باشی دەشورن و مھالفھ و سھرچھفھکان و جلھکانی ژێرەوە دەگورن. •
 ئھندامانی خێزان کھ دەخورێن دوای حھفتھیک سھر لھ نێو دووبارە عیالج دەکرێن. •
   یا جاریک عیالج بھسھ.ئھندامانانی خێزان کھ نیشانھکانیان نێ بھکار ھێنانی تھن •
گرنیگ وایھ کھ ئھو کھسانھی لھ یک مال دا ژیان دەکھن لھ یک کاتیشدا عیالج بکرێن بھ بێ ئھوەی، کھ ئایا ئھوکھسانھ  •

عیالج  سیکھ، لھ جیگھ "ملھ پینگ پۆنگ". بھ شێوەیک پێشگیری بکری لھوەی دەگوترێ دەخورین یان ناخورێن
  دەنێتھوە.نکراو، بھالم کھسی بھ نیشانھ گھنھکھ دووبارە لھ ماوەی چھند حھفتھدا بھ ئھندامانی خێزان کھ عیالج کراون  

یان ئھنجامدانی پاککردنھوەی  -سھبارەت بھ گال پێویست ناکات کھ دەست بکری بھ مال پاککردنھوەی زۆر بھ وردی •
سانی دەشورێن، بو نمونھ جل و بھرگی داپۆشینی مناالن، وا باشترە کھ بھ دژەباکتریایی. ئھو جل  و بھرگانھی بھ ئا

ئاسایی بھکار دەھێندرێن لھ ماوەی چھند بھرنامھی شوردنی ئیعتیادی بشوردرێن. بھسھ، کاتێک کھ ئھو جل و بھرگانھی 
   پاک دەکرێنھوە. رۆژدا لھ بھر ناکرێن یان بھ پێ رێنمایی سھر پاکھتی دەرمانھکھ ئھمان بھ کاردانھوەی گھرم 

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

حھفتھدا خوران تھواو ناکات یان خوران دووبارە دوای چھند حھفتھ دەست پێ  ۲-۳عیالج کردنی گال لھ ماوەی  •
 دەکاتھوە.

 

 لھ بیرێت بێ بھ باخچھی مناالن و خوێندنگا رابگھێنی!
 سھبارەت بھ مناالنی خوێندنگا پێوندی بھ پھرستاری خوێندنگاوە دەکرێ!

 

  



 

      ۳۱ 

 بکھ   مولوسکوم وھھروەھا چاۆ لھ مێخھکھ  ، کانبالۆکھ
 
 

پێھکان بالۆکھکان لھ دەستھی لو بێ مھترسیھکانی ناو پێست یان رووبھرە ناسکھکانی پێستن، بالۆکھ بھ گشتی لھ دەستھکان یان لھ ژێر 
 شێوەیھکی نیو خرۆکھیی لھ پێست دا دەردەکھوی.و بھ 

 
 نیشانھکان
لھ سھرتادا بالۆکھ بھرز بوویھکی رەنگ پێستی، کھ گھورە دەبێ و بھرەو زبری دەگوردرێ. بالۆکھ گھورەکان و  •

 کۆنھکان دەقلھشرێنھوە و ئھمان  رەنگھ ئیکجار زۆر بھ ئازار بن.
لھ ژێر پێست را بھرز بووەکان، بالۆکھ تاکھکان یان  :پێک ھاتوونبالۆکھکانی ژێر پێکان لھ دوو دەستھی سھرەکی  •

 بالۆکھ بچووکھکانی روو بھ ناوەوە گھورە دبن لھ ال و تھنیشت یھکھوە بھگھورەیی چھندین سانتین مھتری.
 نوک دا بالو دەبنھوە.بالۆکھکانی ناو دەست زۆر جار لھ گوشھکانی نی •
خواردن و جووتنی نینوکھکان و کێشانی دلوکانی نینوک تا رادەیک یارمھتی بھ پێشگیری کردنی لھ پێگھیشتنی   •

 بالۆکھکانی گوشھی نینوک دەکات.
 بالۆکھکان زۆر جاران وەک بھنی باریک وان. لھ دەوری دەم، لھ پێلھکانی چاۆدا و لھ ناو کونھکانی لووت دا •

 
 پھرستاری کردن 

 وون دەبن.دا ری بالۆکھکان بۆ خۆیان لھ ماوەی دووسال زۆربھی ھھرە زۆ •
تێدایھ، ھھروەھا زۆر جار خومرەی شیریش. لھ  سوولیخومرەی سالیلھ درووستکراوەکانی عیالجی بالۆکھدا النی کھم  •

 یان چھسپی مێخھکھ)، وەک قھترە، وەکوو ژێل و کرم. -دەرمانخانھ ئھمانھ وەک چھسپ بھدەست دەکھون (سالیسوولی
و چھسپی پانسمانی لھ سھر لێ دەدەن. چھسپی چھسپھکھ بھ ئھندازەی بالۆکھکھ دەبرن و ئھم  لھ سھر بالۆکھکھ دەدەن  •

 رۆژ جاریک دەیگورن (بۆ رێنمایی ووردتری عیالج چاۆ لھ سھر پاکھتھکھ بکھ). ۲-۳سالیسوولی ھھر بھ نێوانی 
 قھترەکان، ژێلھکان و مھلحھمھکان رۆژانھ بھکار دەھێندرێن. •
ئیسپری عیالجی ساردکھر(سر کھر) کھ لھ دەرمانخانھ بھ ەست دەکھون رەنگھ یارمھتی بھ خێرا چاک بوونھوەی  •

 دەستھکان بکا، بھالم بۆ بالۆکھکانی  ژێر پێھکان ئھم کاردانھوەی نێ.
ھێندیک جار ھھروەھا تیکھ چھسپی ئامێری ھھوا لھ سھر بالۆکھکھ دەدەن (بھ شێوەی عیالجی چھسپی) رەنگھ بۆ عیالج  •

 بھس بێت. 
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
دەستھکان ئێش و ئازاریان ھھبێت یان لھ ژێر پێھکان گرفتی ھاتوچۆ درووست بکھن یان بالۆکھکانی بالۆکھکانی  •

 روانگھی جوانیھوە گرفت درووست بکھن.

  



 

      ۳۲ 

 بوون قھبز
 

گشتیھ. لھ گھورە ساالندا ھۆکاری پێکھاتن و درووست بوونی قھبزی کھم پێ گھیشتنی رادەی خواردنھوەکانھ،  قھبزی گرفتێکی
 و کھم بوونی جوولھ و وەرزش. دەرمانھکان، خواردەنھ کھم چھلتووکیھکان

   
 نیشانھکان
ھھلسوکھوتی نورمالی ریخولھکان دەگمھن دەبێ و/یان ئھستھم دەبن لھ بھراوەرد دەگھل ھھلسوکھوتی ئیعتیادیی کھسیھتی  •

 ریخولھکان دا.
 

 پھرستاری کردن 
رادەی شلھمھنیی زۆر، النی کھم لھ بھرداخ (لیوان) بھ زگی بھتال بخورەوە.  ۱-۲بھیانیان و پێش لھ ژەمھکانی خواردندا  •

 رۆژیک دا دوو لیتھر ئاو، ناوەروکی نێو ریخولھ نھرم دەکاتھوە.
 بھ موونھزەمی و بھردوام بخۆ و بھ باشی و بھ ووردی خواردنھکھ بجوو. •
ھش چھلتووکھکان لھ خواردنھکانتدا بھکار بھێنھ، ھھر وەکوو کھل و پھلھ چھلتووک دارەکان و سھوزەکان. بێ جگھ لھم •

 بۆ نمونھ ھھلوژەکان، ھھنجیرەکان و حھلیمھکان یارمھتی بھ عیالجی قھبزبوون دەکھن.
 ولھکاندا بکھ.جوولھ لھ پێناو باش کار کردنی ریخوەرزش و  •
 بھ موونھزەمی و بھردەوام بچۆ بۆ توالێت. •
بھکار بھێنی، ھکان کھ بھ بێ نوسخھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون یدەتوانی بۆ عیالج کردنی قھبزی پێکھاتھ دەرمان •

ھھر وەکوو پودر و ئاردانھی ناوەروکی ناو ریخولھ نھرم دەکھنھوە، کلووکان، مادە گیراوەکان یان دەرزیھ بچووکھکانی 
 ت پێ دەدرێ.رێنمای کۆم. لھ دەرمانخانھ سھبارەت بھ بھکارھێنانی درووست و بێ مھترسی پێکھاتھ دەرمانیھکان

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

بھ ئێش و ئازارە یان پیسایھکھ لھ ناکاو قھبزیھکھ دەستی پێ کردو و کردنی پیسایی یکجار زۆر بھ رادەیکی بھر چاۆ  •
 خوێنی دەگھلھ.

ماندوو بوونی بھردەوام، زگ ئێشھی سھیر و سھمھرەکان، بێ جگھ لھ قھبز بوون ھۆکاری دیکھش ھھیھ، بۆ نمونھ  •
 حالھتی خراپ، رشانھوە، تھب یان ئیسحال و زگ چوون.

 .ھۆکارەکان زۆر دەخاێنن و عیالجی مالھوە یارمھتی نادات •

  



 

      ۳۳ 

 نھخۆشیھکان زگ
 

 بوون/رشانھوە خراپحال 
 

بوون  و رشانھوەی پێوندیداری بھ ئھم ھۆکارگھلێکی ئیعتیادین، کھ ھھرکھسێک ھێندیک جار لھ کاتی ژیان کردنیا  حال خراپ
 رۆژدا چاک دەبنھوە. ۱-۳ئیسحال و زگ چوونھ لھ ناکاوانھ لھ ماوەی /-ھھیبۆ. نیزیکھی ھھمووی ئھو رشانھوە

 
 نیشانھکان
گشتی ترین پێکھێنھری رشانھوەکان ئیلتھابی لھ ناکاوی ریخولھکانھ. رشانھوەکان لھ ناکاو دەست پێ دەکھن، زۆر جاران  •

خود پێکھاتھی تێکھالو بووی ئاوی سھوز رەنگی سھفرا ئھمان بھ ھێزن وپێکھاتوون لھ ناوەروکی ئیعتیادیی ناو زگ یان 
گ چوونی ئاوەکی ھھیھ، ژان وپێچی زگ و زۆر جارانیش تھبی دەگھل و زراون.  لھ ھھمان کاتدا بھ گشتی ئیسحال و ز

 دێت.
کھم بوونھوە، زمان و پێست وسک بوون، وەزعی گشتی بێ ھێزە  میز رادەکانی :ئاوەکی و یمھننیشانھکانی کھمی شلھ •

   یان چاۆەکان دە قوولھوە چوون.
 

 پھرستاری کردن 
میوەی روون) دەتواندرێ کھم کھم (دێسی لیترێک یان کھم تر بھ خواردنھوەی شلھمھنی پێویست (بۆ نمونھ ئاوی  •

خولھک دا کھوچکێک. شھلھمھنی باشتر وایھ کھ  ۱۰جارێک) و بھ پێ پێویست چھندین جار، بۆ نمونھ لھ نێوانی ھھر 
 سارد و فێنک بێت.

 و حھول دەدرێ.ئھگھر ئھم ببێتھ ھۆی زیاد بوونی رشانھوەکان، چھند کاتژمێریک چاوەرێ دەکرێ وسھر لھ نێ •
لھ گھورە ساالندا رشانھوەکانی دوو سێ رۆژە نا بێتھ ھۆی مھترسی لھ دەست چوونی ئاو و شلھمھنی. تھنانھت ئھگھر ئاو  •

 و شھلھمھنیھکان لھ ناوەوەشدا نھمێننھوە.
 مژینی کلۆ سھھۆل، چلوورە و ئاالسکھ. •
 و شلھمھنی بکرێ.لھ کاتی رشانھوەدا بھتایبھتی گرینگھک کھ چاۆدێری تھوازوونی ئاو  •
. دەتوانی ھھروەھا ئاو و شلھمھنی لھ دەست چوو بھو پودرانھی کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون قھرەبوو بکھیھوە •

تھوازوونی ئاو و شلھمھنیان تێدایھ و ھھلسوکھوتی ریخولھ ئارام  ئھمان مادەی یارمھتیدەری پێداویستی راگرتنی
 نھ بکھ!دەکھنھوە. پرسیاری زیاتر لھ دەرمانخا

 
  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 

 ھۆکاری رشانھوە رووداو و حادیسھ بێت. •
 لھ دەرئھنجامی رشانھوەکھدا بێ ھێزی وەزعی گشتی دەربکھوێ. •
نیشانھکانی کھمی ئاو و شلھمھنیت بھ پێ پێویست ئاو و شلھمھنی ناخویتھوە یان بھ بھردەوامی دەرشێیھوە دەر و ھۆکار و  •

 بۆ دێتھ پێش.
 ئێش و ئازاری زۆرت ھھیھ. •
پلھکانی شھکری خوێن لھ ، و (نھخۆشی شھکری خوێن) تۆ یکێک لھ نھخۆشیھ گشتیھکانت ھھیھ، بۆ نمونھ دیابت •

 رادەیھکی مام ناوەندی دا راناوەستن.
 ھۆکارەکان زۆر دەخاێنن و عیالجی مالھوە یارمھتی نادات. •

 سھبارەت بھ مناالنی بچووک و کھسانی بھ ساال چوودا دە بی بھ خێرایی داوای عیالج بکرێ!

 

 

 

  



 

      ۳٤ 

 (ئیسحال)زگ چوون 
 

ات یھ و بۆ خۆی چاک دەبێتھوە. رەنگھ ھۆکارێکێش بھکار ھێنانی ئانتی بایوتیک بێت، ئھو کھۆکارەکان نھخۆشی ڤایروسیکیک لھ 
ریخولھکان باالنسیان نیھ، ھھر بۆیھ لھ کاتی بھکار ھێنانی ئانتی بایوتیک دا باشتر وایھ کھ لھ پێک ھاتھکانی رادەی باکتریاکانی ناو 

 باکتریاکانی خومرەی شیر چێژ وەرگرن.
   

 نیشانھکان
 مھ بھست لھ زگ چوونھکان بھ گشتی دەرچوونی پیسای شلھ لھ ماوەی شھوو رۆژێک دا •
 رشانھوەزگ ئێشھکانی کاتی، حالھتی خراپ و  •
رادەکانی میز کھم بوونھوە، زمان و پێست وسک بوون، وەزعی گشتی بێ ھێزە  :نیشانھکانی کھمی شلھمھنی و ئاوەکی •

 یان چاۆەکان دە قوولھوە چوون
 

 پھرستاری کردن 
 پاک و خاوێنی باشی دەست لھ بھر چاۆ بگھرە! •
چاۆدێری بھ دەست ھێنانی شلھمھنی پێویست بکھ، لھ خواردنھوە شیرینھکان خۆ بپارێزە. لھکاتی زگ چوون دا پێویستی  •

 لیترە.  ۳شلھمھنی بۆ گھورە ساالن لھ شھوو رۆژیک دا زیاتر لھ 
 ان.و سھوزەک -شوربای گوشتئاو میوەی روون بخۆوە، ئاو، ئاوی کانزای، چاۆ، سووپی میوە جھنگھلیھکان یان  •
 خولھکدا چێژ لھ کھوچکێک ئاوی سارد وەرگرە، ئھگھر ھیچ شتێک لھ دەروونت دا گیر نھ بێت. ٥-۱۰ھھر بھ نێوانی  •
دەتوانی ھھروەھا ئاو و شلھمھنی لھ دەست چوو بھو پودرانھی کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون قھرەبوو بکھیھوە.  •

 وونی شلھمھنیان تێدایھ و ھھلسوکھوتی ریخولھ ئارام دەکھنھوە. ئھمان مادەی یارمھتیدەری پێداویستی راگرتنی تھواز
 پێکھاتھکانی خومرەی شیر کھ لھ دەرمانخانھ بھ دەست دەکھون بھکارھێنانیان پێشنیار دەکن. •
مریشک یان ماسی، بسکیت، نانی رەقی حھول بدە کھ ئھو خواردنانھی سووکن و زوو ھھزم دە بن بۆ نمونھ ساالت،  •

 رەش.
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر 
لھ مناالندا یان لھ کھسانی بھ ساال چوودا زگ چوون و ئیسحالی بھ ھێز ھھبێت. ئیسحال لھ نێو ئھوان دا دە بێتھ ھۆی لھ  •

 چاۆدێری وەزعی گشتی بکھ!دەست چوونی خێرای شلھمھنی، کھ رەنگھ جێ مھترسی لھ دەستدانی ژیان بێت. 
 وەزعی گشتی بێ ھێز دەبێ. •
 ئیسحالھکھ خوێنی دەگھلھ. •
 ئێش و ئازاری زۆرت ھھیھ. •
تۆ یکێک لھ نھخۆشیھ گشتیھکانت ھھیھ، بۆ نمونھ دیابت (نھخۆشی شھکری خوێن)، و پلھکانی شھکری خوێن لھ  •

 رادەیھکی مام ناوەندی دا راناوەستن.
 ناخویتھوە و نیشانھکانی کھمی ئاو و شلھمھنیت بۆ دێتھ پێش.بھ پێ پێویست ئاو و شلھمھنی  •
 بھ تازەیی لھ ئیجازە و سھفھری دەرەوەی والت بووی. •
 زگ چوون لھ یک حھفتھی زیاتر خایاندو. •
لھو ماوەیھ نیزیکھ دا دەرمانی ئانتی بایوتیکت بھکار ھێناوە، کھ دوای ئھم/ دەگھل ئھم تھب و ئیسحال و زگ چوون دیتھ  •

 پێشی.
 
 

 سھبارەت بھ مناالنی بچووک و کھسانی بھ ساال چوودا دە بی بھ خێرایی داوای عیالج بکرێ!

 
  



 

      ۳٥ 

 (وەرگھران)لھبھریک کشان
 

لھ کاتی لھبھریک کشاندا ئھولیگامانھی دەورووبھری جومگھکانیان گرتو لیک دەکشینھوە یان تا رادەیک دەپچڕن. لھ کاتی عیالجی 
 بێت.ھ. شوێنی لھ بھریک کشاوەکھ دەئاوسێ و لھ سھرەتا دا ئازاری دەفریا کھوتنی سھرەتایی خێرایلھ بھریک کشاندا گرێنگ 

 
 سێ کوچکھی عیالج 

بھستھی ساردی لھ سھر شوێنی زیان بھرکھوتوو دابنێ، بھالم نھک راستھ و خۆ لھ سھر پێستی رووت، بۆ  - ساردی •
 بھرگری کردن کھ سھرمابوون.

 شوێنھکھ بۆ دابھزینی ئاوسانھکھ بدە. الیھکی یارمھتی بھرزی - لھش •
شوێنی زیان بھرکھوتوو بھ پێچھری خوازیاری خۆت بۆ ماوەی چھند رۆژیک ببھستھ. لھ  –پرێسسیو) (کۆم گووشین •

 گووشینێکی لھ رادە بھدەر خۆت بپارێزە.
 

 درێژەی عیالج
 یان ئازاری ئیلتھاب بھ پێ رێنمایھکان بخۆ –سھبارەت بھ ئێش و ئازار بھ پێ پێویست دەرمانی ئازار  •
 ۱-۳تھمرینھکانی جوولھ بھ پێ ئیمکان لھ زووترین کاتدا دەست پێ بکرێ، کاتێک دەتواندرێ بھ بێ دەرد ئھنجام بدرێ ( •

 را). حھفتھ لھ کاتی زیان پێگھیشتنھکھ
 

   پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە، ئھگھر
 ئازارەکھ بھھێزە و ئێشھکھ ئارام نابێت. •
 خۆ بھ الیکدا خستن/یارمھتی وەرگرتن سھرکھوتوو نابێت. •
 لھ الی شوێنھکھ ئاوسانێکی بھرچاۆ ھھیھ. •
 ھۆکارەکان زۆر دەخاێنن و عیالجی مالھوە یارمھتی نادات. •

 

  



 

      ۳٦ 

 مێکوتھ
 

درووست بوونی تھب.  تێمیسکی کھ پێوندی بھ ڤایروسی مێکوتھیھ  دبێتھ ھۆیمێکوتھ یکجار ئاسان دەگواسترێتھوە بۆ ڤایروسھکانی 
شھوو  ٥بھر لھ کرانھوەی خونچھکانی پێست و  نیزیکھی شھوو رۆژیک ڤایروسھکھ بھ ئاسانی بھ حالھتی قھترەیی دەگواسترێتھوە

بھ گورانکاری پێستھوە دەست پێدەکات، شھوو رۆژە. پھتاکھ بھ گشتی  ۱٤-۲۱رۆژ دوای ئھمیش. گواستنھوەی لھ کاتی پشکووتنیدا 
کھ تھر ئھوکاتھی کھ لھش زیپکھی سووری خورینھری لی پھیدا دەبێت. بھشێک لھمانھ بھ خێرای دەگوردرێن بۆ بلوقی ئاوەکی، 

ن بھ خونچھ تازەکا دەبن وئاوەکین، زۆر جاران دەتھقن تان لھ ناوەراست کۆدەبنھوە و لھ دوای ماوەی دوو سێ رۆژدا دەبنھ برین،
رۆژدا درووست دەبن. (زۆربھی ھھرە زوری مناالن نیشانھی گشتی تریشان ھھیھ، ھھر وەکوو  ۳-٤گشتی لھ ماوەی نیزیکھی 

یان ھاوکات رۆژیک بھر لھ دەست پێ  تھب، کۆکھ، بێ ئیشتیایی لھ نان خواردن و ھھست بھ ماندووی کردن لھ کاتی پشکووتنی دا
نی مێکوتھ رەنگھ لھ راستی دا زۆر بھ کھمی و زەعیفی بمێنھوە یانی پھتاکھ وەکوو کردنی گورانکاری پێستی).  ھۆکارەکا

بۆ بھرگری کردن لھ پھتاکھ  واکسێن و چھندانھیک بلۆقی پێست دەر دەکھون. لھ کاتی پشکوتن و بریندا پھتاکھ ئیتر ناگواسترێتھوە. 
 کوتانی بھکاردانھوەی بھرز ھھیھ.

 
 نیشانھکان
 گورانکاری پێستھوەتھب کردن لھ سھرەتای  •
 بلۆقھ ئاوەکیھ خورێنھرەکان •
 وەوەی دەم دا ھھبێتبلۆقھکانی مێکۆتھ ھھروەھا رەنگھ لھ پشتی نا •
 سھر ئێشھ •
 کۆکھ •
 بێ ئیشتیایی لھ نان خواردن •
  ھھست بھ ماندووی کردن لھ کاتی پشکووتنی دا یان ھاوکات رۆژیک بھر لھ دەست پێ کردنی گورانکاری پێستی •

 
 پھرستاری کردن 

 حھفتھدا چاک دەبێتھوە. ۱-۲مێکوتھ بھ گشتی خۆی لھ ماوەی نیزیک لھ  •
شھوو رۆژ لھ مالھوە پھرستاری بکرێت و رابگیری یانی ھھتاکوو ئھو کاتھی کھ بلۆقھکان وشک  ٥-٦منال دەبێ ماوەی  •

 بوون.
سووک و ژووری فێنک  و ئازاری ئیلتھاب، بھ لھبھر کردنی جل و بھرگی -تھب دەتوانی بھ بھکار ھێنانی دەرمانی تھب •

 دابھزێنی.
 و لھ شھو دا دەستھوانھ بھکار بھێنھ. بلۆقھکان مھ خوورێنھ، ئھگھر پێویستی کرد نینوکھکانت کورت بکھرەوە •
 سھبارەت بھ خورانھکھ دەتواندری ، ئھگھر پێویستی کرد لھ رێگھی دەمھوە پێکھاتھکانی ئانتی ھیستامین بھکار بھێندرێ. •
مھلحھمی کورتیخون دار  مانخانھ بۆ ئارام کردنھوەی خوران بھ بێ نوسخھ بھ دەست دەکھوێ.مھلحھمی مێکوتھ لھ دەر •

 نابێ بھکار بھێندری.
 

  پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە
  ئھگھر
 مێکوتھدا بووی.نھگرتووە و لھ پێوندی کردن دەگھل حامیلھ ە دوو گیانی و پێشتر نھخۆشی مێکوتھت  •
 کھسێکھ تازە منالت بۆ و لھ سھر خۆت یان/ و منالھکھت ھۆکارەکان دەردەکھون. •
ھۆکارەکانی خوراندن مووشکیلن، ھھروەھا بھکار ھێنانی مھلحھمی مێکوتھ یارمھتی ناکات. ئھگھر پێویست بکات  •

 پزیشک دەتوانێ دەرمانی کھم کھرەوەی خوران تان بۆ بنووسێ.
ی سھر پێست وا نیشان بدەن کھ ئیلتھابیان کردو یانی بھ زۆری سوور ھھلگھرابن، گھرم ببن و/یان تھر بلۆقھکان/برینھکان •

 بن و ئیلتھابیان لێ بێت.
 تھب دووبارە بھرز بێتھوە. •
   جگھ لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکان ئارام نھبنھوە. •

 



 

 

      ۳۷ 

 ئیلتھابی بوری میز لھ گھورە ساالن
 

میز (عفونھتھکانی بۆری میز) لھ دەستھی ئیلتھابھ ھھرە گشتیھکان دان، ئیلتھابھ ھھرە گشتیھکانی بۆری میز لھ ئیلتھابھکانی بۆری 
 ناو ژنان و بھ ساال چووان دا دەردەکھوێ.

 
 نیشانھکان
 ھھست بھ پێوستی زوو زوو میز کردن •
 کزانھوە لھ کاتی میز کردن دا •
 تھب •
 و خوارەوەی زگ -ئازاری خوارەوەی پشت •
 اپ بوون و رشانھوەحال خر •
 خوێن لھ میزەکھ دا بێت •

 
 پھرستاری کردن 

 یان ئاومیوەی پووەلوککا یان ئاو. -ئاومیوەی کارپالۆ بھرادەیھکی زۆر شلھمھنی بخۆرەوە، بو نمونھ •
 ئھگھر پێویستی کرد دەرمانی ئازار بھکار بێنھ. •
 پێوندی کردنی جنسی).کاتژمێردا و ھھمیشھ لھ دوای  ۳-٤بھتال کردنی میزەالن (لھ نێوانی  •
 چاۆدیری باشی پاک و خاوێنی بکھ. •

 
، (شێوەی یھکھمین پێوندی کردن لھ رێگھی تھلھفۆنھوە)پێوەندی بھ تھواری و ئورژانس یان پێوەندی بھ نھخۆشخانھی خۆتھوە بگرە

  ئھگھر 
 تھب دەگھل ھۆکارەکانھ، ئازاری خوارەوەی پشت و دابھزینی وەزعی گشتی. •
 حال خراپ بوون و رشانھوە ھھیھ.دەگھل ھۆکارەکان  •
 یان عیالجی شیمی دەرمانی وەردەگری. -ئیشاعھ •
 تۆ دیابێتت ھھیھ، حامیلھ و دووگیانی یان شیر دەدەی. •
 دەست پێ کردنی تێکھالوی لھ ناکاو لھ ناو بھ ساالچووان دا. •
 میزەکھ خوێناوی بێت. •
 ھۆکارەکانی ئیلتھابی بۆری میز لھ منال یان پیاودا بێ. •
 لھ بھکارھێنانی دەرمانی ئانتی بایوتیک بھالم ھۆکارەکان درێژیان ھھبێت.بێجگھ  •
   جگھ لھ پھرستاری مالھوە ھۆکارەکانی بۆری میز ئارام نھبنھوە. •

 

 ئھگھرحامیلھ و دووگیانی، پێوندی بھ فھرمانگھی تھندرووستی دایکان لھ کاتی دەوام دا بکھ!

 
 

  



 

 

داشتھکانیاد   یاد داشتھکان  یاد داشتھکان  

 

 

  



 

 


