
 

 

زۆرجار پاش هەاڵمەت  .و ئەو مندااڵنە کە تازە پێیان هەڵگرتووە منداڵی ساوائێشە لە ردنی گوێ کە دەکرێ ببێتە هۆی گوێهەوک

پێشان بدات بەاڵم مندااڵنی کەم تەمەن  تبکێشێت و ئەوڕامنداڵێک لەوانەیە گوێی خۆی  .سەرهەڵدەدات و هەندێ جار دەبێتە هۆی تا

  .زۆرجار ناتوانن بڵێن کە ئێش لەکوێوە سەرچاوە دەگرێت هەربۆیە تەنیا دەگرین و بەگشتی نائارام و ناڕەحەت دێنە بەرچاو

حاڵەتە لە پاراستن بە خواردنی شیری ئەم  - لە چەند هەفتەی یەکەمدا لە بەرامبەر ئیلتیهابەکاندا پاراستنی سرووشتیان هەیە مندااڵنی ساوا

ئیلتیهانی  .و ئەو مندااڵنەی تازە پێیانهەڵگرتووە باکتریا بە ئاسانی لە لووتەوە دەگوازرێتەوە بۆ گوێ منداڵی ساوالە  .دایک زیاد دەبێت

یان  بەبێ شەکرەستامۆلی دەکرێ بەئازار بێت و لەوانەیە منداڵەکەت پێویستی بە الواندنەوەی زیاتر و هێمنکەرەوە )وەک پارا گوێ

لەش بەم شێوەیە  - ەکەتدالەوانەیە ڕژێنی ئاواساو بەدی بێت لە قۆڕگی منداڵ .بکەیت یئیبۆپڕۆفەن( بێت کە لە الی دەرمانساز ئامادە

  .ی ئیلتیهاب دەبێتەوەبەرەنگار

نیشانەکانی ئەو  .ندااڵندا باوەئەم جۆرە ئیلتیهابە لە م .ئێشە دەکرێ ببێتە هۆی ئاڵووکردن )ئاوسانی ئاڵوو(هەروەها گوێ - ئاڵووکەوتن

شییەکی مەترسیدار نییە و تەنیا پێویستە گەر نیشانەکان زیاتر لە چوار و نەخۆئەم .ئێشە، کۆکە و پلەی گەرمای بەرزەقۆڕگ ئێشە، گوێ

  .هەبێت سەردانی پزیشکی خێزانی خۆت بکە رمای بەرز یان کێشەی هەناسەدانیڕۆژ بخایەنن یان توندتر بن و ئازاری زۆر، پلەی گە

1. 

  .ئێشەی هەیە، بەاڵم جگە لەمە باش دیارەپێیهەڵگرتووە گوێ منداڵەکەم کە تازە

2. 

مۆلی بەبێ شەکرە یان ئیبۆپڕۆفەن کە لە الی دەرماسازی خۆت ئامادەکردووە، تاقیت کردوونەتەوە؟ )بۆ ڕاوێژکردن تااراسئاخۆ پ

  بکە( 6بەکارهێنان سەردانی الپەڕەی دەربارەی شێوازی 

3. 

کاتژمێر نیشانەیەک لە چاکبوونەوە نەبیندرا و وا دیارە منداڵەکەت  24گەر پاش  .زۆربەی ئیلتیهابەکانی گوێ خۆیان چاک دەبنەوە

  .ئازارێکی زۆری هەیە یان بینیت کە شلە لە گوێی هاتۆتە دەرەوە، قسە بکە لەگەڵ پزیشکی خێزانی خۆت

  کەمکردنەوەی ئیلتیهابی گوێۆ ب
 دەبێ گوێی منداڵ لەژێر چاودێریدا بێت. 

 هەرگیز گوێچکەسڕ مەخە ناوی گوێ منداڵەکەت. 

 م دەردرێتی گەرمای لەشی بەرزە لەوانەیە، مۆگەر پلە. 

  بۆ خاوێنکردنەوەی دەوروبەری ناوچەی دەرەوەی گوێ، بەهێمنی پەمۆی تەڕی ستریل و هەرجار پەمۆیەکی جیاواز

 .ربێنەبەکا

 خۆ بپارێزە لە شوێنانەی دووکەڵی لێیە. 

  دڵۆپی گوێ یان ڕۆن بەکارمەهێنەبەبێ ڕێگەپێدانی پزیشکی خێزانیت. 

  ئێشە و ئاڵووکەوتنگوێ

 

  ێتچاودێریدا بگوێی منداڵ دەبێ لەژێر 



 گوێی لێنابێت، پزیشکی خێزانی/ سەردانکەری تەندروستیت دەتوانێت بۆ گەر منداڵەکەت هەروا پاش تێپەڕێنی شەش هەفتە ،

 .زانستی بیستن و چارەسەری بکاتجێبەجێکردنی تاقیکردنەوەی بیستن ئەو ڕەوانەی 

  منداڵی ساواسکرینینگی بیستنی 
گەر پشکنینی بیستنی منداڵەکەت لە نەخۆشخانەدا نەکراوە، داوا  .دەبێ تاقیکردنەوەی بیستن جێبەجێ بکەن مندااڵنی ساواهەموو 

  .ک بخاتڕێ دارێکی چاوپێکەوتنبکە لە مامان یان سەردانکەری تەندروستیت بۆ جێبەجێکردنی سکرینیگ دی

 

  نیشانەکانی ئیلتیهابی گوێ چین؟
 سوور هەڵگەڕێت لەوانەیە گوێ .ئەم نیشانانە بریتین لە زیادبوونی پلەی گەرمای لەش، ورووژاندنی گشتی و ئازار یان ناڕەحەتی

ببێتە هۆی  ئەو لەوانەیە دەردراوی وەک کێمی هەبێت کە دەکرێ .بکێشیتڕاو لەوانەیە بە هۆی ناڕەحەتی منداڵەکەت گوێی 

گوێ بەبێ هیچ الیەنێکی خراپ چاک گەرچی زۆربەی ئیلتیهابەکانی  .گوێ یان لەدەستدانی بیستن کپ بوونیستکردن بە ەه

  .بیستنی کەمی لەگەڵدا بێتستدانی هەفتە( لەدە بنەوە، لەوانەیە بۆ ماوەیەکی کورت )دوو یان سێدە

 (نەتەوەییخزمەتگوزاری تەندروستی ) NHS خاڵی هەڵبژاردنی، uk.nhs.www: سەرچاوە

  .بکە uk.nhs.smokefree.www یان سەردانی ماڵپەڕی 0102 032 0800پەیوەندی بکە بە ژمارە 
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