
 

 

 

کە دەکرێ بەباشی لە زۆربەی مندااڵندا کۆنتڕۆڵ بکرێت. توندی هەناسەتەنگی لەناو  ەهەناسەتەنگی نەخۆشییەکی باوی درێژخایەن

بگۆڕە لە زۆر الوازەوە تاکوو زۆر توند. هەناسەتەنگی هۆکاری جۆراوجۆری هەیە و لەوانەیە دوو یان چەند هۆکاری جیاواز  مندااڵندا

سنگ. کۆکە، هەوکردن یان داگیرسانی بۆری هەوا،  یە هۆی سەرهەڵدانی ئەو. هەناسەتەنگی توندترە لە خیزەخیزلە منداڵێکدا ببێت

 بەتایبەت لە کاتی وەرزیشدا ئەو ڕێگەیەن کە هەناسەتەنگی خۆی پێشان دەدات.

منداڵی، حەساسییەت سەرەتای ، هەاڵمەت و حەساسییەتە. پاش لە مندااڵندا رووژێنەرەکانی هەناسەتەنگیدوو بابەت لە باوترین و

دەبێت و خۆپاراستن لە مادەی حەساسییەت هێنەر کە منداڵەکەت حەساسییەتی بە ئەوان هەیە لەوانەیە یاریدەدەری  بەتایبەتی گرنگ

 باشتربوون و چاکبوونەوەی نەخۆشی هەناسەتەنگی ئەو بێت.

رهێنانی دروست بۆ کی خێزانیتدا، بێگومان شێوازی بەکابە ئامادەبوون لە کۆبوونەوەی لەگەڵدابوونی سااڵنە لە عیادەی پزیش

فێر بە. ئەمە دەتوانێت یاردیدەدەر بێت بۆ پشتگریکردن لە خراپتربوون یان هێڕشی ئیحتیمالی  ینی منداڵەکەتهەڵمژئامرازی 

هەڕەشە بکاتە سەر ژیانی هەناسەتەنگی. دەستپێکی لەناکاو و توندی نیشانەکان بە ناوی هەناسەتەنگی ناسراوە، دەکرێ ئەم حاڵەتە 

 تکایە دەستبەجێ سەردانی پزیشک بکە. بە چارەسەری خێرا لە نەخۆشخانەدا،کەسەکە و لەوانەیە کەسەکە پێویستی هەبێت 

 

 دایک و باوک دەبێ خۆ بپارێزن لە جگەرەکێشان لە شوێنی داخراو یان نزیک لە منداڵەکەیاندا.

 

1. 

 رە و زۆر دەکۆکێت، وادیارە ئەم حاڵەتە لەشەودا خراپتر دەبێت.وا وێدەچێت منداڵەکەم خیزەخیزی سنگی زۆ

2. 

ێشیت؟ قسەت کردووە لەگەڵ جگەرە دەک ؟هەوڵت داوە ئەوەندی دەکرێت، ڕێژەی تەپ و تۆزی دەوروبەری ماڵەکەت کەم بکەیەوە

 ری تەندروستی خۆت؟سەردانکە

3. 

ندی هەناسەتەنگی بووە ر منداڵەکاەت تووشی هێرشێکی توگە گەر نیشانەکان هەر بمێننەوە سەردانی پزیشکی خێزانیت بکە.

  .وە999 بکە بەپەیوەندی 

 پزیشکی خێزانی دەڵێت
ی ئەو و گوێدان بە بەگشتی پزیشکی خێزانیت دەتوانێت بە پرسیارکردن دەربارەی نیشانەکانی منداڵەکەت، پشکنینی قەفەزەی سنگ

 هەناسەتەنگی )ئاستما(

 

 نیشانەکان بناسە



 دەنگی هەناسەکانی هەناسەتەنگی دەستنیشان دەکات.

دایک و باوک دەبێ بەردەوام ئامادە بن لە کلینیکی هەناسەتەنگی ناوچەی خۆیاندا و لە پەیوەندی لەگەڵ کۆنتڕۆڵکردنی باشتری 

 هەناسەتەنگی منداڵەکەیاندا بەڕێکوپێکی پشتگری وەربگرن. ئەمە بەرگری دەکات لە هاتوچۆی ناپێویست بۆ نەخۆشخانە.

ە و پێویستان بە بەکارهێنانی بەردەوامی ەو مندااڵنەی کە تەمەنیان سەرووی شەش مانگڤاکسینی ئەنفلۆنزا دەکوترێت بۆ هەموو ئ

دەرمانی بەرگریکەرە بۆ هەڵمژتینی ستێرۆیدی یان ناستێرۆیدی زارەکی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێ هەموو ئەو مندااڵنەی 

ەوە لە نەخۆشانە وەرگیرتراون، ڤاکسینی تەمەنیان سەرووی شەش مانگە و بە هۆی ئیلتیهابی کۆئەندامی هەناسەدانی ژێر

 لۆنزای وەرزی بکوترێت.فئەن

 پەرەستاری هەناسەتەنگی دەڵێت
اوت هەبێت لەسەر هەناسەتەنگی و ئەوە وگرنگترین بەشی کۆنتڕۆڵکردنی هەناسەتەنگی بۆ منداڵەکەت و تۆ ئەمەیە کە زانستی تە

 کە دەبێتە هۆی هێرشێک.

نزای وەرزیدا فلۆنی، ڕاوێژکاری و خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن. دەربارەی ڤاکسینی ئەنکلینیکی هەناسەتەنگی پزیشکی خێزا

  پرسیار بکە.

 نیشانەکانی هەناسەتەنگی توند
ودا ەنیشانەکانی ئەم نەخۆشییە بریتییە لە کۆکە و خیزەخیزی بەردەوامی سنگ و هێنانەوەی بەڵغەم. نیشانەکان زۆرجار لە ش

 خراپتر دەبن.

دوچاری نیشانە توندەکانی هەناسەتەنگی بووە بۆ وەرگرتنی یارمەتی پزیشکی دەستبەجێ پەیوەندی بکە بە  گەر منداڵەکەت

 وە.999
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