
 

 

ی گوڵ، تۆوحەساسییەت کاتێک ڕوو دەدات کە لەش سەبارەت بە پڕۆتینێک کاردانەوە پێشان دەدات وەک خواردن، پێوەدانی گەناوەر، 
  حەساسییەتی زۆر باو هەیە. بەتی تر لەوانە ئەنتی بیۆتیکەکان.کرمی ناوماڵ یان با

دەکرێ نیشانەکانی حەساسییەت بەشێوەی الواز، مامناوەندی یان توند کاریگەری دابنێت لەسەر لووت، قۆڕگ، گوێ، چاو، بۆرییەکانی 
لە خۆی پێشان دەدات هەمووکات دیار نییە کە چی  یەکەم جار نیشانەکانی حەساسییەت هەوا، هەرەسکردن و پێست. کاتێک منداڵێک بۆ

ێوەی ونکە هەندێک نێشانە دەتوانێت هاوشودانەوەی حەساسییەت بووە یان نا، چ، یان تەنانەت دیار نییە ئەمە کاردەبێتە هۆی ئەم نیشانانە
نەخۆشییە باوەکانی تر بێت لە سەدرەمی منداڵیدا. گەر منداڵەکەت، کاردانەوەی توندی هەیە یان هەیبووە، سەردانی پزیشک بکە. تەنانەت 

 گەری ئەمە هەیە کە دوبارە گەشە بکەنەوە و تەنانەت هەڕەشەیەک بۆ ژیان دێتە ئەماژ. گەر ئەم نیشانانە لەناو چوون، ئە

کە بە ناوی لیر یان گیاگەزنەش دەناسرێت دەکرێ یەکەمین نیشانەکانی کاردانەوەیەکی حەساسییەت بێت. ئەمە  - حەساسییەتی پێستی

ێک لە لەشدا یان لە ناوچەیەکی گەورە لە لەشدا باڵو دەبێتەوە. کە خووری هەیە و ئاواسنی تەنیا لە بەش ەی لیردەردەکەوێت بە شێو

 لەوانەیە منداڵەکەت کارانەوە پێشان بدات بە کەیسەکانی خوارەوە: 

  ،گوێچکەماسی و هەروەها لەوانەیە لە تازەلەدایکبوواندا کەمتر لە خۆراک وەک چەرەسات، هێلکە، چکلیت، ترشەمەنی، توو

 سەبارەت بە شیری مانگا. دانەوەی هەبێتکارشەش مانگدا 

 گیاگەزنە، التەکس و مادەی کیمیای. ورووژێنەرەکان وەک 

 .مندااڵنی تاتی کە حەساسییەتیان بە پشیلە هەیە لەوانەیە لە کاتی دەست پێداهێنان بە پیشلەدا لەشیان لێر بکات 

 .هەندێک لە دەرمانەکان  

 .گەزتن و پێوەدانی گەناوەر 

  لەڕادەبەدەر گەرم دابێت، لیر دەکات.گەرما. گەر مناڵێک 

 

هەیە،  ئەم حاڵەتە لەوانەیە پاش چەند کاتژمێر یان چەند ڕۆژ لەناو بچێت. گەر لێرەکان بەتایبەت دەخۆرێن یان ئاواسنیان

 .سەردانی پزیشگی خێزانیت بکە

 کەسانی گەنجداتاقیکردنەوە بۆ دەستنیشانکردنی حەساسییەتی خۆراک لە مندااڵن و  -NICE  سەرچاوە:

 شۆکی ئانافیالکتیک
دانەوەی حەساسییەتی مەترسیدار کە بە ئەگەری زۆرەوە بە هۆی خۆراکی تایبەت، پێوەدانی گەناوەر کارئانافیالکسی جۆرێکە لە 

  یان دەرمانەکان ڕوو دەدات.

 نیشانەکانی سەرەتایی کاردانەوەی حەساسییەت:
 نی و لیر لەسەر پێست دروست بێت.اسهەڵگەڕێت و لەوانەیە ئاواو سوور لەوانەیە دەموچ ؛ئاوسان و خوروو •

 ئاواسانی لێو یان دەموچاو.• 
 ڕشانەوەی زۆر/ ژانە سک.• 

  

 حەساسییەت

 

  کۆنتڕۆڵ و تێگەیشتنی حەساسییەتی منداڵەکەت



 کاردانەوەی توند:ئانافیالکسی یان 
 سنگ. یکۆکە و/ یان خیزەخیزە ؛کێشەی هەناسەدان• 
 پێستێکی سارد و ئارەقەکردوو. ؛ڕەنگزەردی• 
 .خەواڵوو بێتە بەرچاو(نەبوونی وریایی )لەوانە • 

 و بە بەکاربەر بڵێ کە پێت وایە منداڵەکەت ئانافیالکسی هەیە. 999 پەیوەندی بکە بە

قەڵەمی ) EpiPenریناڵین بکوترێت. گەر دند بوو، دەبێ ئەومان لە هەبوونی کاردانەوەیەکی توگەر دەستکەوێت، هەر کە گ

هەیە، دڵنیا بە کە بێگومان شێوازی دروست بەکارهێنانی ئەو لە بارودۆخی زیرەکی کوتانی ئەپی نەفرین( یان ئارازی کوتانت 

 فریاگوزاریدا دەزانیت.

 

 نیشانەکانی بینینی پەڵە و خاڵ
ئەم نموونەیە ئەو ناوچانە پێشان دەدات کە کەسانی دوچار بە حەساسییەت لەوانەیە نیشانەکانی تاقی بکەنەوە. زۆربەی ئەم نیشانانە 

نەخۆشییە باوەکانی تر لە سەردەمی منداڵیدا بن. لەگەڵ حەساسییەتێک، نیشانەکان زۆرجار خێراتر یان کتوپڕ دەکرێ لە ئاکامی 
  وەدیاردەکەوەن.

 چاو
ڕەشایی ژێرچاو بەهوو داخرانی  'خوێن تێتزانی چاو '، چاوی ئاوساو، خورانی چاو، ئاولێهاتنی چاو، دڕکاویبوونی چاو

 سینووسەکان. 

 ئانتی هیستامینەکان
بن لە دەرمانی دژە حەساسییەت و زۆر جار بەئاسودەیی و بەبێ ڕەچەتە لە  وئانتی هیستامینەکان ڕەنگە باشترین جۆری ناسرا

بەناوبانگن کە دەبنە هۆی خەواڵووی،  ی هیستامینینە بەکارهێندراوەکان بە ئەمە. لە دۆخێکدا کە ئانتدەست دەکەوندەرمانخانەکاندا 
 تەنیا جارجارە ئەم کاریگەرییە خراپەیان هەیە.ئانتی هیستامینە نوێیەکان 

 www.allergyuk.org سەرچاوە:

 گوێ، گەروو و لووت
لووت )چڵم لە پشتەوەی ئاوهاتن لە پشتەوەی ئاوی لووت، گیرانی لووت، خورانی لووت، پژمین، ئازاری سینووس، ژانەسەر، 

ناو گەروو(، نەمانی هەستی بۆن و تامکردن، گەرووئێشە، ئاواسانی قۆڕگ )باکسی دەنگ(، خورووی دەم و/ واتە لووتەوە دەڕ
 یان گەروو، کپبوونی گوێ و یان چەسپبوونی گوێ.

 بۆری هەوایی
 خیزەخیزەکردن، کێشە لە هەناسەداندا، کۆکە )بەتایبەت لەکاتی شەودا(، تەنگەنەفەسی.

 پێست
 خاڵی ئاوساو، ناوچەی ئاوساو کە دەخورێت و گەورەن، لیر.لیر یان  -حەساسیتی پێست

 پێستی شەقبوو، وشک یان کزانەوە، داڕووشاو. -ئەگزێما

 هەرەسکردن
یفالکس )گەڕانەوە(، کچوون، خوێنبەربوون لە خوارەوە، ڕو، ئێشی گەدە، هێڵنجدان، ڕشانەوەی، قەبزبوون، ساسلێو/ زمانی ئاو

 گەشەکردنی الواز.
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