نەخۆشکەوتن
کێشەیەک کە خۆی چارەسەر دەبێت

ئەهە ئاساییە کە هنذااڵن لە هەفتەکانی سەرەتاییذا نەخۆش کەون چونکە ڕا دێن بە خواردن و لەضیان گەضە دەکات .هێنانەوە سەری
تۆزێک ضێر پێی دەوترێت هێنانەوە .کاتێک تازەکەدایکبووەکەت دەڕضێتەوە ،ئەم ڕێژەیە زیاترە .ئەم ڕووداوە لەوانەیە هنذاڵ
بترسێنێت و لەئاکاهذا دەست دەکات بە گریان .کیطەی زۆر هەیە کە دەکرێ ببنە هۆی نەخۆضی هنذاڵەکەت.
کاتێک هنذاڵەکەت لە ڕێگەی هەهک یان ضووضەوە ضیر دەخوات دڵنیا بە کە لە بارودۆخێکی گونجاوی جەستەییذا بیت .بوون لە
بارودۆخی گونجاوی جەستەییذا دەکرێ ببێتە هۆی نەخۆضکەوتنی هنذاڵ .هاهان یان سەردانکەری تەنذروستیت دەتوانێت لەم بارەوە
یارهەتیت بذات.
لە هەنذێ بابەت یان لە زۆر بابەتانذا دەکرێ نەخۆضکەوتن بە هۆی 'گەڕانەوەی گەدە' بێت کە لەم حاڵەتەدا ترضی گەدە دوبارە
دەگەڕێتەوە .لەوانەیە هنذااڵنی ساوا هڕوهۆچ بکەن و هەنذێ جار ئەم حاڵەتە دەتوانێت ببێتە هۆی بەدخۆراکی .گەر هنذاڵەکەت
بەباضی تەغسیە دەکات خۆی زۆی باش نایەتە بەرچاو ،لەوانەیە تەنیا پێویست بکات لە کاتی ضیرپێذانذا بارودۆخی جەستەیی خۆت
بگۆڕیت بۆئەوەی لە بارودۆخێکی ئاسوودەتر دابێت .دەکرێ ضیرپێذان بە ڕێژەی کەهتر و جاری زیاتریص بەکەڵک بێت.
.1
تازە هنذاڵن بووە .تازە خەریکن ضیر دەدەم بە هنذاڵە ساواکەم.
.2
بەردەوام وا دێتە بەرچاو کە تۆزێک لە ضیرەکە دێنێتەوە.
.3
بەم ’حاڵەتە‘ دەڵێن هێنانەوە .بە گەضەکردن ئەم حاڵەتە بە ضێوەی ئاسایی دەوەستێت .قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەنذروستی خۆت.

پزیشکی خێزانی دەڵێت
پاش چەنذ هانگی سەرەتایی ،گەر هنذاڵەکەت لەناکاو نەخۆش کەوت بە ئەگەری زۆرەوە ئەم حاڵەتە بە هۆی ڤایرۆسی گەدە بەدی
هاتووە نەک هێنانەوە .ئاوسانی گەدە و ڕیخۆڵە هیکڕۆبێکی سکە کە دەکرێ سکوچوون (پیسایی ضل)ی لەگەدا بێت.
ئەم حاڵەتە لە هنذااڵنی ساوادا زۆر تونذترە تاکوو هنذااڵن ،چونکوو دەکرێ هنذااڵنی ساوا بەئاسانی ڕێژەیەکی زۆر ئاوی لەضیان
لەدەست بچێت و تووضی کەم ئاوی بن .گەر دوچاری کەم ئاوی بن ،لەوانەیە بە ڕادەی پێویست هیس نەکەن ،ئارەزووی خواردن
لەدەست بذەن و دەست و قاچیان سارد بێت.
گەر هنذاڵەکەت نەخۆضە ،یان گەر ڕضانەوەی سەوزی زەرداوی هەیە یان ئەم نەخۆضییە زیاتر لە ڕۆژێکی خایەنذووە دەستبەجێ

ڕاوێژکاری وەربگرە لە پسیطکی خێسانیت.

سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
هێنانەوە لە هاوەی ضیرپێذان یان پاش ضیردانذا 'ئاسایی'یە .گەر ئەم حاڵەتە لە کاتی تردا نێوان ضیرپێذانذا ڕوو دەدات لەوانەیە
هۆکارەکەی هیکڕۆبێکی گەدە بێت .زۆر گرنگە کە هنذااڵنی ساوا بۆ بەرگریکردن لە کەم ئاوی ضلەی زۆر بخۆن.

