
 

 

 .نهنهدا دەگواسترێتهوە که منداڵی زۆری لێيهلهو شوێدەبن و زۆرجار ئهم نهخۆشييه  تاکهکان بهئاسووديی دوچاری ڕشانهوە و سکچوون

گهر منداڵهکهت . بهدوای ئهودا دەکرێ سکچوون بێت. ههست به نهخۆشيکردن يان ڕشانهوەی لهناکاو بهگشتی نيشانهی سهرەکين
بهردەوام، ناڕشێتهوە، له نێوان ههر ڕشانهوەيهکدا تاڕادەيهک هێمنه و ئارامه و دەکرێ بهدوای يهکدا ئاوی پێبدەی، لهوانهيه کهمتر 

کاتژمێر نهخۆشه، گهر  24گهر منداڵهکهت زياتر له . بۆ الی پزيشک نهکات هيه پێويست به سهردانبێت و لهوانتووشی کهم ئاوی 
 .، ههرچی خێراتر قسه بکه لهگهڵ پزيشکی خێزانيتيهساوانيشانهکانی لهدەستدانی ئاوی لهش لهودا توندە، گهر منداڵهکهت، 

ڕێژەيهکی زياتر ئاو يان سههۆڵ به  دامندا�نی گهورەترله . گهر شيری خۆتی پێدەدەيت، ئهم کارە تهنانهت له جاری زياتردا درێژە بدە
 �يان بدەيهدنی سادە وەک پاستا يان برينجی کوگهر دەيانههوێ خواردن بخۆن، خوار. ژننوقڵی دارينيان بدەيه بۆئهوەی بيمشێوەی 

 ).هور يان سوێرنهبنخواردنهکان زۆر چ(

زۆر وريا به که ههمووان، . ئهو دوور بکهوە له ئهوانهی تر، بهتايبهت مندا�ن لهبهرئهوەی لهوانهيه ئهوانيش تووشی ئيلتيهاب بن
  .دەستيان بشۆرن

1. 
  .منداڵهکهم تووشی سکچوون و ڕشانهوە بووە

2. 
. وشبوون به کهم ئاویگهدە و ڕيخۆڵه بێت، ئهمه بهرگری دەکات له توئاخۆ ئاوت زۆر پێداوە؟ گهر ئهمه حاڵهته به هۆی ئيلتيهابی 

  .قسه بکه لهگهڵ دەرمانسازی خۆت و پرسياری لێبکه دەربارەی گيراوەيهک بۆ قهرەبووکردنهوەی کهم ئاوی

3. 
قسه  يهساواداڵهکهت کاتژمێر، هيچ جۆرە نيشانهيهک له چاکبوونهوە له نيشانهکاندا نهبيندرا، گهر من 24گهر دەستبهجێ يان پاش 

  .بکه لهگهڵ پزيشکی خێزانی خۆتدا

 نيشانهکانی کهم ئاوی لهش
 ).کهمتر له جاران ميز دەکات واته(همتر تهڕکردنی دايبیک• 

 .خهواڵۆيی زياتر له ڕادەی ئاسايی• 

 .وشکبوونی دەم• 

 ).لهقووڵهوە چووەياتر له ڕادەی ئاسايی ێکی نهرمی بهشی سهرەوەی سهرە که زشوێن(مه�شووکهوتن• 

 .گيراوەيهک که دەرمانسازەکهت بۆ قهرەبووکردنهوەی کهم ئاوی لهش پێی داوی، تاقی بکهوە

 ڕشانهوە و سکچوون
 بۆ منداڵهکهت باش نييه 



 

 دەرمانساز دەڵێت

 :ئهو ههو�نهی دەبێ جێبهجێيان بکهيت بريتين له. بۆ چارەسهری منداڵهکهت له ماڵهوە ڕێگهی زۆر ههيه
گهر شيری دايک دەخوات و گهر منداڵ داوای شير . ئاوی سارد تاقی بکهوەپێدان به ڕێژەيهکی کهم  - بهردەوام ئاوی پێبدە *

 .پێبدە. دەکات
 ).سابوون و ئاو يان جێلی دەژە باکتريا بهکار بێنه و جوان دەستت به خاولی وشک بکهوە( بهتوندی سهرنج بدە پاکوخاوێنی *
دەبێ  وکی دياريکراوی پاوەدر تێدايه پێشکهش دەکرێت هم ئاوی له پاکێجدا که ڕێژەيهاوەی تايبهت بۆ قهرەبووکردنهوەی کگير *

 .ئهم گيراوەيه يارمهتی دەدات بۆ چارەسهرکردنی کهم ئاوی. لهگهڵ ئاو تێکهڵ بکرێت
 

خێرا  يهساواگهر منداڵهکهت . کاتژمێر نهخۆشه، قسه بکه لهگهڵ پزيشکی خێزانی 24گهر منداڵهکهت بۆ ماوەيهک زياتر له 
  .پهيوەندی بکه به پزيشکی خێزانيتهوە

 سهردانکهری تهندروستی دەڵێت
 .گهر منداڵهکهت شيری دايک دەخوات درێژە بدە بهم کارە و بهردەوام ڕێژەی زياتر شله بخۆوە
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