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]NHS Enfield Clinical Commissioning Group[ ئەففیلد NHS ئەم پەڕتووکە ڕێنماییە لە الیەن گرووپی کلینیکی
www.enfieldccg.nhs.uk یەوە ئامادە کراوە

 ڕا و بۆچوونی تۆ لەسەر ئەم پەڕتووکە بەکاردێنین و پشتگری و پێشوازی دەکەین بەتایبەت گەر ئەم پەڕتووکە بۆت بەکەڵک بووە. 
 تکایە ئیمەیڵ بکە بۆ Enfield CCG بە ناونیشانی primarycare@enfieldccg.nhs.uk بە بابەتی 

.’A Guide – Common Childhood Illnesses‘

تەغزیە بە شیری دایک
نیگەرانی، پێوستت بە 

ڕاوێژکاری و پاڵپشتی هەیە؟

پەیوەندی بکە بە مامان، 
سەردانکەری تەندروستی، بنکەی 
مندااڵن، یان پەیوەندی بکە بە هێڵی 
یارمەتیدانی نەتەوەیی تەغزیە بە 

 شیری دایک بە ژمارە 
.0300 100 0212

خۆپارێزی
سەرڵێشواوی و دڵنیا نیت یان 
پێویستت بە ڕاوێژکاری هەیە؟

قەس بکە لەگەڵ سەردانکەری 
 تەندروستی یان پەرەستاری 

خێزانی خۆت

     

چاودێری بەپەلە جگەرەکێشان
گەر جگەرە دەکێشیت - هەر 

ئێستا کاتی وازهێنانە.

پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی 
 0800 032 0102 
یان سەردانی ماڵپەڕی

www.smokefree.nhs.uk بکە.

تەندروستی و 
نەخۆشییە 
باوەکانی 
مندااڵن

لە کاتی لەدایکبوونەوە تاکوو پێنج ساڵ
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بەخێر بێیت 
ئەم سەرچاوانە کۆکراوەنەتەوە لە الن گرووپی پزیشکی NHS ئەففیلد یەوە.

ئەم پەڕتووکە ڕێنماییە داگری زانیاری بەکەڵکە بۆ دایک و باوک/ سەرپەرشتی منداڵ لە سەرەتای 
لەدایکبوونەوە )سەرتر(. هەر دایک و باوک یان چاودێرێک دەیهەوێت بزانێ چۆن ئەوەی بۆ 

منداڵەکەکەی کە خەریکە گەشە دەکات بە باشترین جێبەجێ بکات و باشترین دەستپێک لە ژیاندا بۆ 
ئەو بە دیاری بێنێت. دەکرێ پەڕتووکی ڕێنما بەکاربێنیت بۆئەوەی ئەو کاتانەی منداڵی ساوا/ 

منداڵەکەت نەخۆشە لە ئاراستەی جێبەجێکردنی هەوڵی پێوستدا یاریدەدەر بێت. دەبێ فێر بیت چۆن 
لەماڵەوە چاودێری منداڵەکەت بکەیت، کەی ڕاوێژکاری وەربگریت لە پسپۆڕێکی تەندروستی و 

چارەسەری و کەی پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری فریاگوزارییەوە.

زۆربەی ئەو کێشانەی کە بەروڕوویان دەبیتەوە تەنیا بەشێکن لە پڕۆسەی ڕۆژانەی گەشەکردن، 
زۆرجار لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ مامان یان سەردانکەری تەندروستی خۆتەوە دەکرێ لە پەیوەندی 

لەگەڵ ئەم کێشانەدا یارمەتی وەربگریت. تاڕادەیەک هەموو مندااڵنی ساوا، مندااڵنی تازەپێهەڵگرتوو 
تووشی باوترین نەخۆشییەکانی سەردەمی منداڵی وەک مێکوتە، هەاڵمەت، قۆڕگ-ئێشە و ئیلتیهابی 

گوێ دەبن. سەرەڕای ئەوەکە تووشبوون بەم نەخۆشیانە زۆر باش نییە، لەجیاتی سەردانی بەشی 
ڕووداو و فریاگوزاری بەئاسانی لەماڵەوە بە پاڵپشتی پسپۆڕی تەندروستی و چارەسەری چارەسەر 

دەکرێن.

گەر نیگەرانیت دەبێ ڕاوێژکاری زیاتر وەربگریت- متمانە بکە بە غەریزەکانت.

www.enfieldccg.nhs.uk

سەرچاوەکانی گشت ناوەڕۆکی زانیاری پێشکەشکراو بریتین لە وەزارەتی تەندروستی، وەشانی 2009 لە سەرەتای 
لەدایکبوونەوە تاکوو پێنج ساڵی، خاڵی هەڵبژێردراوی NHS، ئەنجومەنی پسپۆڕانی پێستی بەریتانیا، هەوکردنی پەردەی 

 .NICE مێشک لە ئێستادا، ڕێنماییەکانی

کێ دەتوانێت یارمەتی بدات؟
4    ڕێنمایی دەربارەی ئێمە 
6    یاسا بنەڕەتییەکان بناسە 

مانگی یەکەم
7    زەردوویی 
8    پێدانی خۆراک بە مندااڵنی ساوا 
10    نەخۆشکەوتن 

   حەساسییەتی پێستی بە هۆی دایبی،
12  حەساسییەتی پێستی و پێستی وشک 
14    خەوتن 

   ڕیپۆقی چاو و ئیلتیهابی پێستی دیوی 
16 ناوەوەی پێڵووی چاو 
18    هەست و سۆز و پەیوەندییەکان 
20    خنکان 
22    کێشەکانی ددان دەرچوون 

نەخۆشییە باوەکان
24    تا 

   هەوکردنی پەردەی مێشک و و 
26 سەپسیس)بۆگەنبوونی خوێن( 
28    هەناسەتەنگی )ئاستما( 
30    حەساسییەت 
32    کێشەی خیزە خیزی سنگ و هەناسە  
34    گوێئێشە و ئاڵووکەوتن 
36    قەبزبوون 
38    ڕشانەوە و سکچوون 
40    شەکرە  

تەندروستی گشتی
42    قەڵەوی لەڕادەبەدەری سەردەمی منداڵی 
44    تووڕەیی مەزاج 
46    ڤاکسینەکردن  
48    ڕووداوەکانی ناوماڵ 

50    زانیاری پەیوەست بە پەیوەندی بەکەڵک 

ناوەڕۆک 

3

پزیشکی خێزانی:
........................................

نزیکترین دەرمانخانە:
........................................

پزیشکی ددان:
........................................

NHS 111

پەێوەندییەکانی تۆ:

بۆ بینینی ئەم نامیلکەیە و 
بژاردەکانی تری پەیوەستی 

ئۆنالین، ئەم QR کۆدە 
سکان بکە بە مۆبایلەکەت.

1591-Enfield CCI_Kurdish.indd   3-4 7/2/2015   3:11:46 PM



5 4

سەردانکەرانی تەندروستی
سەردانکەرانی تەندروستی ئامادەن 

بۆئەوەی گەر پێویست بکات پشتگریت 
بکەن. ئەوان لە ماڵەوە یان لە کلینیکێکدا 

سەردانت دەکەن. ئەوان پشتگری و 
ڕاوێژکاری پێشکەش دەکەن و دەتوانن 

گەر پێویست بکات، پێت بڵێن کە بۆ 
وەرگرتنی یارمەتی زێدە سەردانی کوێ 

بکەیت. ئەوان بەشێکن لە تیم کە بۆ 
پشتگیریکردن لە تۆ کە لە ماوەی سااڵنی 

سەرەتاییدا ئامادەن. 
مامانەکەت لەوانەیە ئەو پسپۆڕە بێت بۆ 

خزمەتگوزاری چارەسەری کە ڕۆژەکانی 
سەرەتایی بە باشترین شێوە تۆ و 

منداڵەکەت دەناسێت. ئەو دەتوانێت لە 
بواری هەر جۆرە کیشەیەکی هەستیاریدا 

یارمەتیدەر بێت. 

بنکەی مندااڵن
بنکەی مندااڵن، شوێنی خێزانی 

برادەرانەیە کە پشتگری و ڕاوێژیکاری 
پێشکەش دەکات لە پەیوەندی لەگەڵ 

تەندوستی و گەشەکردنی منداڵەکانت 
تاکوو تەمەنی چوون بۆ قوتابخانە. 

چاالکییەکان بریتییە لە کۆبوونەوەکانی 
مەشقکردنی کەیسی فریاگوزاری، 

گرووپی پشتگریکردن لە تەغزیەی 
منداڵی ساوا و کۆڕی پەروەردەکردن. 

هەروەها دەکرێ ئەوان ڕەوانەی 
خزمەتگوزاری تری تەندروستی 

ناوچەیی و پشتگری کۆمەاڵیەتیت کەن. 
خێزانەکان دەبێ بۆ کەوتنەبەدەستی 

خزمەتگواری پێشکەشکراو دەستبەجێ 
پاش لەدایکبوونی منداڵ، ناوت تۆمار 

بکە لە بنکەی مندااڵنی ناوچەییدا. 

پزیشکی گشتی )پزیشک( 
خۆتۆمارکردن لە لیستەی پزیشکی 

خێزانی ناوچەییتدا پێویستە. پزیشکی 
خێزانیت دەتوانێت ڕاوێژکاری 

پێشکەش بکات، دەرمانی پێویستت بۆ 
ڕێگەپێدراو بکات و گەر پێداویستی بە 

خزمەتگوزاری پسپۆڕی تر پێویست 
بکات، ئاراستەی ڕاستت پێشان دەدات. 

بەگشتی دەبێ نۆرە بگیرییەوە. گەر 
نیگەرانی و دڵەڕواکێ هەبێت، هەموو 

پزیشکییە خێزانییەکان، دەستبەجێ 
پشکنینی مندااڵن دەکەن. 

لە ماوەی ڕۆژانی هەفتەدا پاش 
کاتژمێر 6.30 پاش نیوەڕۆ، لە ماوەی 

پشوودانی کۆتایی هەفتە و پشوودانی 
گشتیدا دەکرێ پەیوەدی بکەیت بە 

خزمەتگوزاری بەدەر لە کاتژمێری 
.NHS 111پزیشکی گشتی لە

ڕێنمایی دەربارەی ئێمە 

گەر پێت وایە لە ماوەی ڕۆژ یان شەودا پێویستت بە 
یارمەتی خێرا هەیە دەبێ بەر لە سەردان بۆ هەر جۆرە 
خزمەتگوازرییەکی تەندروستی تر پەیوەندی بکەیت بە 

 NHS 111 بە ژمارە 111. بە پەیوەندیکردن بە NHS
دەستبەجێ ڕەوانەی خزمەتگوزاری ناوچەیی دەکرێیت کە دەتوانێت بە 

باشترینن شێوە یارمەتیت بدات. ئەم خزمەتگوزارییە 24 کاتژمێری شەو و 
ڕۆژ، 365 ڕۆژی ساڵ لەبەردەستە و پەیوەندیکردن لەگەڵ ئەم هێڵە لەوانە لە 

ڕێگەی مۆبایلەوە بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە. لە بابەتەکانی خوارەوەدا دەبێ 
پەیوەندی بکەیت بە NHS 111یەوە:

• کاتێک پێویستت بە یارمەتی خێرا هەیە بەاڵم هەڕەشەیەک بۆ ژیان نییە.
 )A&E( کاتێک کە پێت وایە دەبێ سەردانی بەشی ڕووداو و فریاگەزاری  •

یان خزمەتگوزارییەکانی تری چاودێری خێرا NHS بکەیت.
• کاتێک کە بەدەرە لە کاتژمێری ئیشکردنی پزیشکی خێزانیت.

• کاتێک کە نازانی بۆ وەرگرتنی یارمەتی پزیشکی پەیوەندی بە کێوە بکەیت.
• و کاتێک پزیشکێکی خیزانی ناوچەییت نییە بۆئەوەی پەیوەندی پێوە بکەیت.

111

دەکرێ زۆربەی نەخۆشییەکان چارەسەر بکریت لە ماڵەوە بە ئامادەکردنی 
دەرمانی بەبێ ڕەچەتە لە دەمانسازەکەت و بە ڕێژەیەکی زۆر پشوودان 

چارەسەر بکەیت. چاوەدێریکردن لە خۆ شێوازێکە بۆ چارەسەری 
نەخۆشی و زیانی بچووک. گەر هێستا هەر نیگەرانیت، پەیوەندی بکە بە 

خزمەتگوزاری تەندوستی نەتەوەیی)NHS( بە ژمارە 111 یان پزیشکی 
خێزانی خۆت.

چاوەدێریکردن لە خۆ

بەشی ڕووداو 
و فریاگوزاری 
999 )A&E(

بۆ بابەتی فریاگوزاری و فریاکەوتن کە ژیانی مرۆڤ لە مەترسیدایە 
بەشی ڕووداو و فریاگوزاری و 999 خزمەتگوزاری فریاگوزارین کە 

تەنیا دەبێ کاتێک بەکار بهێندرێن کە منداڵی ساوا و مندااڵن بەتوندی 
زیانیان پێگەیشتووە یان نیشانەی نەخۆشی توند لە خۆیان پێشان دەدەن. 

ئەم نیشانانە دەکرێ بریتی بن لەم بابەتانە: خەفەبوون یان کێشەی 
هەناسەدان، بوورانەوە یان نەبوونی زانیاری لە شوێنی دەوروبەر، 
خواردنی ژەهر، ئازاری توندی سک، ژمارەی کەمی دایبی تەڕ کە 

نیشانەی کەم ئاوییە.

پزیشکی ددان
دڵنیا بە بەردەوام سەردانی 
پزیشکێکی ددان دەکەیت. 
لەسەر تۆمارکردنی ناوی 
منداڵەکەت پێشتر قسە بکە 

لەگەڵ پزیشکی ددانی خۆت و 
لە سەردانەکانی دواتردا، ئەو 

لەگەڵ خۆتدا ببە.
بۆ دۆزینەوەی نزیکترین 
پزیشکی ددان سەردانی 

 www.nhs.uk ماڵپەڕی
بکە. 

بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر 
بەدەر لە کاتژمێری ئیشی 

پزیشکی ددان، پەیوەندی بکە 
.NHS 111 بە

دەرمانساز
دەرمانسازی ناوچەیی تۆ دەتوانێت ڕاوێژکاریت پێبدات دەربارەی باوترین 

کێشەکانی پەیوەست بە تەندروستی تۆ. ئەو دەتوانێت دەرمان و بەرهەمەکانی تری 
تەندروستی پێشنیار و پێشکەش بکات. زۆرجار لە مارکێتەکاندا، دەرمانساز هەیە 

و زۆربەی ئەوان هەتاکوو درەنگانێک ئاوەڵەن.
سەردانی ماڵپەڕی www.nhs.uk بکە لەم ماڵپەڕەدا، سیستەمی شوێندۆزی 

خزمەتگوزاری، یارمەتیت دەدات لە دۆزینەوەی نزیکترین دەرمانخانەی شوێنی 
ژیانتدا.

خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی)NHS( ناوچەیی، پالنێکی بچووک 
پەیوەست بە نەخۆشییەکان بەڕێوە دەبات کە دەکرێ لە ڕێگەی دەرمانگەی 

ناوچەیتەوە بکەوێتە بەردەستت. هەندێک لە دەرمانخانە ناوچەییەکان ئەم 
خزمەتگوزارییە پێشکەش دەکەن بەاڵم لە کاتی نەبوونی خزمەتگوزاری، دەکرێ 
ڕەوانەی دەرمانخانەیەکی ترت بکەن کە ئەم خزمەتگوزاریانە پێشکەش دەکات. 

دەتوانی بە مەستی ڕاوێژکردنی نهێنی سەردانی دەرمانسازی ناوچەییت بکەیت بۆ 
کۆمەڵەیەکی بەرفراون لە نەخۆشییەکان لەوانە، کۆکە، هەاڵمەت، قۆڕگ ئێشە، 

ژان و تا، ئیلتیهابی کەمی چاو، ئەسپێی سەر و بابەتی تر. ئەم پالنە لە تەمەنی 1 
ساڵ و زیاترەوە لەبەردەستە و گەر بۆ ڕەچەتە پارەیەک نەدەیت پێدانی هەرجۆرە 

دەرمانێک بێبەرامبەر و بەخۆڕایی دەبێت.

شەبەنگێکی بەرباڵو هەیە لە خزمەتگوزاری چارەسەری و خزمەتگوزاری مندااڵن و خێزان. سەیرکە کام 
خزمەتگوزاری یان کام پسپۆڕ بۆ تۆ گونجاوترە.
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ئامادە بە و نیشانەکان بناسە 

7

یاسا بنەڕەتییەکان بناسە

تەرمۆمەتر 

گەچ 

 هێمنکەرەوەی شلە
)بۆ نموونە پاراستامۆلی بەبێ شەکرە یان 

ئیبۆپڕۆفەن(

مەڵحەمی بەربەست

دەرمانساز دەڵێت
ڕێژەیەکی کەم لە بەرهەمی دەرمانی 

بەکەڵک لە شوێنێک دابنێ. لەوانە: 

پاراستامۆل و ئیبۆپڕۆفەن
بەکارهێنانی پاراساتمۆلی بەبێ شەکرە یان ئیبۆپڕۆفەن بۆ ئەو مندااڵنە کە تایان هەیە و ناڕەحەت دیارن )وەک 
ڕێسایەکی گشتی پلەی گەرمای سەرووی 37.5 سیلیز )99.5 فارەنهایت((، چونکە ئەم دوو دەرمانە دەتوانن 

یارمەتی کەمکردنەوەی تا و ناڕەحەتی بدەن. سەرەتا ئەو چارەسەر بکە بە پاراستامۆل یان ئیبۆپڕۆفەن. 
لەوانەیە کاتژمێرێک بخایەنێت بۆئەوەی دەرمانەکان کاریگەری پێشان بدەن. نابێ پاراستامۆل و ئیبۆپڕۆفەن 
لەگەڵ یەکتر و لەیەک کاتدا بەکاربهێندرێن. لەگەڵ ئەوەشدا گەر منداڵەکەت بەر لە کاتی بەکارهێنانی دۆزی 

دواتر هەوا ناڕەحەتە، ئەو کاتە لەوانەیە بتهەوێ دۆزی دەرمانێکی تر تاقی بکەیەوە. نابێ ئەسپرین بدەرێت بە 
مندااڵنی خوار 16 ساڵ. 

بەگشتی دایک و باوک زۆر باش دەزانن کە کێشەیەک هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا ئاساییە بۆئەوەی نیگەران بیت کە 
ڕەنگە نیشانەکانی منداڵەکەت دەستنیشان نەکەیت. متمانە بکە بە غەریزەکانت، تۆ منداڵەکەت لە هوموو کەس باشتر 

دەناسیت.

شێوازی دەستنیشانکردنی نیشانەکانی نەخۆشی توند و شێوازی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو فێربە کاتێک کە ڕووداو 
ڕوو دەدات. گەر یاسا بنەڕەتییەکان دەزانیت و ئامادەیت، ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەوت بۆ ئاسانتر دەبێتەوە. 

ڕێژەیەکی کەم لە بەرهەمی دەرمانی بەکەڵک دابنێ لەناو دۆاڵبی قفڵکراودا یان شوێنێکی بەرز کە منداڵ نەتوانێت 
دەستی پێڕابگات. بۆ زانیاری لەو بڕگانە کە لە کاتی پێویستدا دەبێ لەماڵەوە هەبن سەردانی چوارگۆشەی الی چەپ 
بکە. دڵنیا بەوە کە دەرمانەکەت گونجاوە لەگەڵ تەمەنی منداڵ، بەردەوام پەیڕەوی بکە لە ڕێنماییەکان و ڕێکەوتی 

دەکارکردن کۆنتڕۆڵ بکە. بەوردی لەزگە بخوێنەوە. ئەسپرین مەدە بە مندااڵنی خوار 16 ساڵ.

بەر لە ڕوودانی بارودۆخێکی فریاگوزاری ئیحتیمالی زانیاری بەدەست بێنە دەربارەی CPR )ژیانەوە( بە 
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk سەردانی ماڵپەڕی

وادیارە منداڵە ساواکەت تووشی نەخۆشییەکی توند بووە دەستبەجێ یارمەتی پزیشکی وەربگرە. 

6

زەردوویی 
زەردوویی ساوای تازەلەدایکبوو چییە؟

زەردوویی نەخۆشییەکی باوە لە ساوای تازەکەدایکبوودا کە دەبێتە هۆی زەردبوونی پێست و سپیایی 
چاو. لەو منداڵە ساوایانەدا کە ڕەنگی پێستیان ڕەش و قاوەییە، لەوانەیە بینینی زەردوویی دژوار بێت 
و تەنیا لە لەپی دەستدا دەبیندرێت. سەرهەڵدانی ئەم حاڵەتە زۆر باوە و بەگشتی بۆ نیگەرانی نابێت و 

باش 10 تاکو 14 ڕۆژ لەناو دەچێت. 

 دەبێ ئەوەندی بۆت دەکرێت شیر بدەیت بە ساواکەت بۆئەوەی پیسایی زیاتر دەربدات. 
گەر لە ڕێگەگەی ممکتەوە شیر دەدەی بە ساواکەت دەبێ بەردەوام درێژە بدەیت بە شیرپێدان. لە 

هەندێک لەو منداڵە ساوایانەدا کە لە شیری دایکیان تەغزیە دەکەن لەوانەیە ڕەنگی پێست بۆ ماوەی 
12 هەفتە تۆزێک زەرد دیار بێت. ئەمە پەیوەستە بە شیری دایک و گەر ساواکەت تەندروستە ئەم 

حاڵەتە ئاساییە. 

لە کەیسی توندتردا، لەوانەیە پێویست بکات منداڵە ساواکەت بگەڕێنییەوە بۆ نەخۆشخانە بۆئەوەی 
ماوەیەک لەژێر تیشکی سەرووی بنەوشی تایبەتدا بێت. زەردوویی مندااڵنی تازەلەدایکبوو بەگشتی لە 
دوو هەفتەدا لە ناو دەچێت. زەدوویی توندتر لەوانەیە پێویستی بە چارەسەری هەبێت. گەر زەردوویی 
زیاتر لە 14 ڕۆژی خایاند، زەردوویی تاکوو 7 ڕۆژ پاش لەدایکبوون دەستی پێنەکرد یان پیسایی 

تازەلەدایکبوو وەک گەچ سپییە، بێگومان پەیوەندی بکە بە سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی 
خێزانی خۆتەوە. 

تاقیکردنەوەی زەردوویی
قۆناغی 1

بەهێمنی پەنجەت لەسەر پێست دابنێ دەڵێی خەریکی 
پشکنینی قۆخی بۆئەوەی بزانی گەیشتووە یان نا و 
سەیری ڕەنگی ئەو شوێنە بکە کە پەنجەتت لەسەر 

دانابوو. هەوڵ بدە سەری لووتی منداڵە ساواکە گوشار 
بدەیت.

قۆناغی 2
گەر )لەجیاتی سپی( زەرد هاتە بەرچاو، بەئەگەری 
زۆر زەردوویە. ئەم تاقیکردنەوەیە تەنیا دەبێ لەژێر 

تیشکی گونجاو یان تیشکی فلۆری)نزیک بە پەنجەرە 
باشترینە( جێبەجێ بکرێت. دەبێ منداڵەکە ڕووت بێت 

بۆئەوەی بەم شێوەیە توانایی هەڵسەنگاندن لەگەڵ 
بەشەکانی تری لەشدا هەبێت. لەسەر پێستی تۆختر، 

پشکنینی لەپی دەست و قاچەکان بکە. 
قۆناغی 3

قسە بکە لەگەڵ سەردانکەی تەندروستی یان پزیشکی 
گشتی خۆت.

1
وادیارە منداڵە ساواکەم تۆزێک 

زەردوویی هەیە، دەبێ چی 
بکەم؟ 

2
ئەوەندی دەکرێ شیر بدە بە 

منداڵەکەت بۆئەوەی تووشی کەم 
ئاوی نەبێت. 

3
گەر نیگەرانی لەم بارەوە، 

پرسیار بکە لە سەردانکەری 
تەندروستی یان پزیشکی 

خێزانی خۆت. 
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باروودۆخی جەستەیی جیاوازی زۆر بۆ تەغزیەی منداڵ بە شیری دایک هەیە لە ڕێگەی 
سنگەوە. تەنیا دەبی پشکنینی ئەمانەی خوارەوە بکەیت:

 •  ئاخۆ سەر و جەستەی منداڵە ساواکەت لە یەک هێڵی ڕاست دایە؟
ئەگەر وا نییە، ئەگەری ئەمە هەیە کە منداڵە ساواکەت نەتوانیت بە ئاسانی شیرەکە 

قووت بدات.
 •  ئاخۆ منداڵە ساواکەت لە خۆت نزیک کردۆتەوە؟

مل، شان و کەمەری بگرە. ئەو دەبێ بتوانێت بە ئاسانی سەری بۆ دواوە خوار بکاتەوە.

8

تەغزیە بە شیری دایک - باشترین دەستپێک لە ژیاندا

9

ڕێنماییەکانی سەردانکەرانی 
تەندروستی

لەبیرت بێت کە شیری دایک هەموو 
پێداویستییەکانی منداڵە ساواکە بۆ نزیکەی 

شەش مانگ دێنیتە دی. شیری دایک 
هەروەها ئەگەری سیندرۆمی مردنی 

لەناکاوی منداڵی ساوا )SIDS( کەم دەکاتەوە. 
تاکوو تەمەنی یەک سااڵن نابێ شیری مانگا 

بدەیت بە منداڵەکەت، ئەگەر چی بەکارهێنانی 
شیری مانگا لە دانەوێڵەی نانی بەیانی لە 

شەش مانگییەوە شیاوە.
چۆنیەتی زانینی ئەوەیکە منداڵە ساواکەت 

شیری زیادە دەخوات:
•  تەڕ و قورسبوونی دایبی – نزیک بە 

شەش جار لە 24 کاتژمێردا
•  دایبى پیس، دوو بۆ سێ پیسایى نەرمی 

ڕۆژانە هەتا چوار بۆ شەش هەفتە، پاشان 
دوو بۆ سێ لە هەفتەیەكدا.

•  لە ماوە و پاش هەر جار شیرپێدانەکە 
منداڵی ساوا قایل و ئارامە.

•  لە ماوەی شیر پێدانەکە، دەتوانی دەنگی 
قووتدانەکە ببیسیت.

•  زیادبوونی کێش- لەالیەن سەردانکەری 
تەندروستی تۆوە پشکنین دەکرێت.

هەست بە ئاسایش و سەالمەتی و بوونی ئەم توانایە کە هەر کات هەستی بە برسیەتی کرد شیر بخوات لە 
پێداویستی خێرای منداڵی ساوا دێتە ئەژمار. بۆ شیرپێدان منداڵی ساوا لە باوەشدا نزیک بە خۆتان بگرە و وەاڵمی 

پێداویستییەکانی بدەوە کە یارمەتی دەدات بە پەیوەندییەکانی مێشکی. زۆربەی ئەم گەشەکردنە لە دوو ساڵی یەکەمدا 
ڕوو دەدات. هەستیاری دایک و باوک ئەم توانایە بۆ منداڵی ساوا دەڕەخسێنیت کە توانا شاراوەکانی خۆی پەروەدە 

بکات، بتوانێت پەیوەندییەکی باش بەدی بێنێت و بەباشی پەیوەندی بکات و ئەمانە دەبێتە هۆی ئەمە کە باشترین 
دەسپێکی لە ژیانیدا هەبێت.

ئامۆژگاری سەالمەتی و ستریل کردن)پاکژکردن(
•  لە پەیوەندی لەگەڵ تەغزیەی منداڵ بە شیری دایک یان شیری وشکدا ڕێنماییەکانی تایبەت بە پاک و خاوێنی و 

پاکژی)ستریل کردن( یەکسانن.
•  هەموو ئەو کەلوپەلەی کە بۆ شیرپێدانی منداڵە ساواکەت بە بوتڵ بەکاری دێنی دەبێ بە سابوون و ئاوی گەرم 

بشۆردرێت، ئاوی پێداکرێت و پاکژ بکرێن. دەبێ بەردەوام تاکوو تەمەنی شەش مانگی کەلوپەلی تەغزیەی 
منداڵە ساواکەت پاکژ)ستریل( بکەیت.

•  ئەگەری هەوکردن )وەک سکچون و ڕشانەوە( زۆر دەگمەنە بەاڵم ڕوودانیان لەوانەیە زۆر جیددی و 
مەترسیدار بێت.

ئامادەکردنی بۆتلێک شیر
•  بە پەڕۆیەکی خاوێن ڕووی کارەکە بسڕەوە کە دەتهەوێت بەکاری بێنیت.

•  دەستت بە ئاو و سابوون بشۆرە.
•  ڕێنماییەکانی سەر قوتوو یان پاکەتەکە بخوێنەوە بۆ ئەوەی بزانیت کە چەندە ئاو و پاودەری شیر پێویستە.
•  هەمیشە کەترییەکە بە ئاوی نوێی بەلووعە پڕ بکەرەوە. ئاوی کانزایی ناو بوتڵی یان ئاوێک کە بەشێوەی 

دەستکرد پااڵوتراوە بەکار مەهێنە.
•  کەتریەکە بکوڵێنە و لێیگەڕێ بە ماوەی 30 خولەک و نە زیاتر فێنک بێتەوە. ئەمە زۆر گرنگە کە ئاوەکە 

هەروا گەرم بێت، ئەگینا لەوانەیە بەکتریاکانی ناو پاودەری شیر لەناو نەچن. بەردەوام ئاگادار بە، چونکە ئاو لە 
پلەی گەرمای C°70 هێشتا ئەوەندە گەرمە کە ببێتە هۆی داپلۆخان.

•  بەردەوام پشکنینی پلەی گەرمای شیرەکە بکە بەر لە شیرپێدانی منداڵی ساواەکەت.

پێدانی خۆراک بە مندااڵنی ساوا هەموو جەستەی منداڵەکەت لەگەڵ ئاستی لووتی نزیک 
بکەوە لە گۆی مەمکت بۆئەوەی بەمجۆرە یارمەتی 

بدەیت بە دروستی بە سنگەوە بنووسێن.

بە توندوتۆڵی لەگەڵ چەناگەی پەیوەندی دەکات و لووتی کە 
ڕێگەی هەوای کراوەیە، دەمی بەتەواوی کراوەتەوە و لە 

بەراورد لەگەڵ لێوی خوارووی لە لێوی سەرووی 
منداڵەکەدا پێستی تاریکتری زۆرتر دەبینرێت. ڕوومەتی 

منداڵەکەت لە کاتێکدا کە شیر دەخوات خڕوپڕ دێتە بەرچاو. 4

کاتێک کە دەمی منداڵە ساواکەت بەتەواوی کراوە، 
چەناگەی دەتوانێت یەکەم بگاتە سنگت، بە سەری 
چەماوە، بەشێوەیەک کە لێوی خوارەوەی دەتوانێت 
پەیوەندی بکات لەگەڵ سنگ 2 بۆ 3 سانتی مەتر 

خوارەوەی گۆی مەمک.
3

ڕێگە بدە سەری منداڵەکەت تۆزێک بەرەو دواوە بچێت 
بەشێوەیەک کە لێوی سەرووی بتوانێت لە گۆی مەمکت 

بخشێت. ئەمە یارمەتی منداڵەکە دەدات تا دەمی بەتەواوی 
بکاتەوە.

2

1

lullabytrust.org.uk ،DoH :سەرچاوە
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 سەردانکەری 
تەندروستی دەڵێت

هێنانەوە لە ماوەی شیرپێدان یان پاش 
شیرداندا ‘ئاسایی’یە. گەر ئەم حاڵەتە لە کاتی 

تردا نێوان شیرپێداندا ڕوو دەدات لەوانەیە 
هۆکارەکەی میکڕۆبێکی گەدە بێت. زۆر 

گرنگە کە مندااڵنی ساوا بۆ بەرگریکردن لە 
کەم ئاوی شلەی زۆر بخۆن.

کێشەیەک کە خۆی چارەسەر دەبێت

نەخۆشکەوتن
پزیشکی خێزانی دەڵێت

پاش چەند مانگی سەرەتایی، گەر 
منداڵەکەت لەناکاو نەخۆش کەوت بە 
ئەگەری زۆرەوە ئەم حاڵەتە بە هۆی 

ڤایرۆسی گەدە بەدی هاتووە نەک هێنانەوە. 
ئاوسانی گەدە و ڕیخۆڵە میکڕۆبێکی سکە 

کە دەکرێ سکوچوون )پیسایی شل(ی 
لەگەدا بێت.

ئەم حاڵەتە لە مندااڵنی ساوادا زۆر توندترە 
تاکوو مندااڵن، چونکوو دەکرێ مندااڵنی 

ساوا بەئاسانی ڕێژەیەکی زۆر ئاوی لەشیان 
لەدەست بچێت و تووشی کەم ئاوی بن. گەر 

دوچاری کەم ئاوی بن، لەوانەیە بە ڕادەی 
پێویست میز نەکەن، ئارەزووی خواردن 

لەدەست بدەن و دەست و قاچیان سارد بێت. 

گەر منداڵەکەت نەخۆشە، یان گەر 
ڕشانەوەی سەوزی زەرداوی هەیە یان ئەم 

نەخۆشییە زیاتر لە ڕۆژێکی خایەندووە 
دەستبەجێ ڕاوێژکاری وەربگرە لە 

پزیشکی خێزانیت. 

ئەمە ئاساییە کە مندااڵن لە هەفتەکانی سەرەتاییدا نەخۆش کەون چونکە ڕا دێن بە خواردن و لەشیان گەشە 
دەکات. هێنانەوە سەری تۆزێک شێر پێی دەوترێت هێنانەوە. کاتێک تازەکەدایکبووەکەت دەڕشێتەوە، ئەم ڕێژەیە 
زیاترە. ئەم ڕووداوە لەوانەیە منداڵ بترسێنێت و لەئاکامدا دەست دەکات بە گریان. کیشەی زۆر هەیە کە دەکرێ 

ببنە هۆی نەخۆشی منداڵەکەت.

کاتێک منداڵەکەت لە ڕێگەی مەمک یان شووشەوە شیر دەخوات دڵنیا بە کە لە بارودۆخێکی گونجاوی جەستەییدا 
بیت. بوون لە بارودۆخی گونجاوی جەستەییدا دەکرێ ببێتە هۆی نەخۆشکەوتنی منداڵ. مامان یان سەردانکەری 

تەندروستیت دەتوانێت لەم بارەوە یارمەتیت بدات.

لە هەندێ بابەت یان لە زۆر بابەتاندا دەکرێ نەخۆشکەوتن بە هۆی ‘گەڕانەوەی گەدە’ بێت کە لەم حاڵەتەدا ترشی 
گەدە دوبارە دەگەڕێتەوە. لەوانەیە مندااڵنی ساوا مڕومۆچ بکەن و هەندێ جار ئەم حاڵەتە دەتوانێت ببێتە هۆی 

بەدخۆراکی. گەر منداڵەکەت بەباشی تەغزیە دەکات خۆی زۆی باش نایەتە بەرچاو، لەوانەیە تەنیا پێویست بکات 
لە کاتی شیرپێداندا بارودۆخی جەستەیی خۆت بگۆڕیت بۆئەوەی لە بارودۆخێکی ئاسوودەتر دابێت. دەکرێ 

شیرپێدان بە ڕێژەی کەمتر و جاری زیاتریش بەکەڵک بێت.

11

1
تازە منداڵم بووە. تازە خەریکم شیر 

دەدەم بە منداڵە ساواکەم.

2
بەردەوام وا دێتە بەرچاو کە 
تۆزێک لە شیرەکە دێنێتەوە.

3
بەم ‘حاڵەتە’ دەڵێن هێنانەوە. بە 

گەشەکردن ئەم حاڵەتە بە شێوەی ئاسایی 
دەوەستێت. قسە بکە لەگەڵ 

سەردانکەری تەندروستی خۆت.
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ئەمە دەستەواژەیەکە کە بە بەدیهاتنی پێست پێست بوونی چەور 
و زەرد یان قاوەیی سەر پێستی سەر منداڵە ساواکەت دەوترێت. 

هەندێ جار لەوانەیە وەک توێژاڵیان لێبێت و لەوانەیە پێست 
سوور هەڵگەڕێت. ئەم حاڵەتە نابێتە هۆی هەر جۆرە 

ناڕەحەتییەک لە منداڵە ساواکەتدا و دەبێ بە تێپەڕینی کات 
چارەسەر بێت. زۆر گرنگە کە پێستەکان النەبەیت لەبەرئەوەی 

لەوانەیە ببێتە هۆی هەوکردن. 

گەر ئەم کێشەیە چارەسەر نەبێت، سووری پەرە 
دەستنێت و تازەلەدایکبووەکەت تووشی خوروو دەبێت. لەو کاتەدا 

پەیڕەوی بکە لە ئامۆژگارییە پزیشکییەکان.

ڕێنمایی سەردانەکەری تەندروستی لە 
پەیوەندی لەگەڵ نەخۆشی کاڵوی بێشکە

ماساجدانی سەر منداڵی ساوا لە شەودا بە ڕۆنی 
منداڵ یان ڕۆنی سروشتی- وەک ڕۆن بادەم یان 

ڕۆن زەیتوون- دەکرێ یارمەتی نەرم و 
شلبوونەوەی توێژاڵەکان بدات. 

بەهێمنی پێستی سەر بشۆرە و شانەی نەرمی تایبەت 
بە منداڵی ساوا یان پەڕۆ بەکاربێنە و بەهێمنی 

توێژاڵی نەرم و شلبۆوە البەرە. 

 حەساسییەتی پێستی بە هۆی دایبی، 
حەساسییەتی پێستی و پێستی وشک 

ئەمە ئاساییە کە مندااڵنی ساوا لە سەرەتای ژیاندا تووشی حەساسییەتی پێستی بن چونکە پێستی ئەوان خۆی 
دەگونجێنێت لەگەڵ ئاقاری جۆراوجۆردا. گەر منداڵەکەت تووشی حەساسییەتی پێستی بووە و نەخۆش دیارە 

پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی خۆتەوە. زۆربەی حەساسییەتەکانی پێست نیگەرانکەر نین بەاڵم ئاگادار بە لە 
نیشانەکانی هەوکردنی پەردەی مێشک )سەردانی الپەڕەی 26 بکە(.

حەساسییەت بە هۆی دایبی 
حەساسییەت بە هۆی دایبی زۆر باوە و دەکرێ زۆربەی مندااڵنی ساوا تووشی ببن. ئەم حاڵتە بەگشتی کاتێک 

دروست دەبێت کە پێستی منداڵە ساواکەت لەگەڵ میز و پیساییەک کە لە دایبیدا کۆ بۆتەوە پەیوەندی دەبێت. 
حەساسییەتی پێستی بە هۆی دایبی دەبێتە هۆی سوورهەڵگەڕانی پێستی منداڵە ساواکەت.

زۆربەی حەساسییەتەکانی پێستی بە هۆی دایبی دەکرێن بە بەرنامەیەکی سادە ی چاودێری پێستی و بە 
بەکار هێنانی مەڵحەمێک کە دەکرێ لە دەرمانخانە بەدەستی بێنیت، چارەسەر بکرێن. بە حەساسییەتی کەم بە هۆی 

دایبی، منداڵە ساواکەت هەست بە ناڕەحەتی ناکات.

پێستی ویشک
پێستی منداڵی ساوا ناسکترە و پێوستی بە چاودێرتی زیاترە. پێستی وشک، پێست پێست بوونی پێست، بوونی 

تۆزێک پەڵە، خاڵ و حەساسییەتی کەم لەسەر پێستی منداڵی تازەلەدایکبوو ئاساییە و بەگشتی لەناو دەچن. گەر 
بەگشتی دۆخی منداڵە ساواکەت باشە بەاڵم تووشی حەساسییەتی پێستی بووە و لەم بارەوە نیگەرانیت، پەیوەندی 

بکە بە سەردانکەری تەندروستی خۆتەوە. 

کێشەیەکی باو کە بە ئاسانی چارەسەر دەکرێت 

13

1
لە دەوروبەری ناوچەی دایبدا 

حەساسییەت لە ڕەنگی سوور و 
کێم هەیە. منداڵی ساوا ناڕەحەتە و 

دەگریت. 

2
ئاخۆ بۆ ماوەیەکی زۆر دایبی پیسی منداڵی ساو ە 

نەگۆڕدراوە؟ ئاخۆ پەیڕەویت کردووە لە 
ئامۆژگارییەکانی سەردانکەری تەندروستی خۆت 
یان قسەت کردووە لەگەڵ دەرمانسازەکەی خۆت؟

3
زووزوو دایبی بگۆڕە. قسە بکە لەگەڵ 
سەردانکەری تەندروستی خۆت و گەر 
هەر جۆرە کێشەیەک هەبوو سەردانی 

پزیشکی خێزانی خۆت بکە. 

ڕێنمایی سەردانکەری 
تەندروستی لە پەیوەندی لەگەڵ 

حەساسییەت بە هۆی دایبی
منداڵە ساواکەت بەبێ 

جلوبەرگ و دایبی لە شوێنێکی 
گەرم و ئاسوودەدا دابنێ 

بۆئەوەی هەوا بگاتە پێست. 

لەبیرت بێت کە زووزوو 
دایبی بگۆڕیت و بیپشکنیت.

مەڵحەمێکی پارێزەر بەکار 
بێنە )سەردانی بەشی 

“دەرمانساز دەڵێت” بکە لە 
چوارگۆشەی بەرامبەردا(.

دەرمانساز دەڵێت:
ئێمە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو دەرمانانەی کە 
دەتوانین بەبێ ڕەچەتەی پزیشکی بێدەین بە 

تۆ پەیوەندی و گفتوگۆ بکە.

دوو جۆرە مەڵحەمی دایبی هەیە. یەکیان 
مەڵحەمی پارێزەرە کە پێستی منداڵە 

ساواکەت دەپارێزێت لە هەمبەر شێدا. 
جۆرێکی تر مەڵحەمێکی دەرمانە کە بۆ 

لەناوبردنی هەر جۆرە ئیتلهابێک گونجاوە 
بەاڵم تەنیا دەبێ بە ئامۆژگاری پسپۆڕێک 

بەکاربهێندرێت. 
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پەیوەندی بکە بە ژمارە 0102 032 0800 
 یان سەردانی ماڵپەڕی 

www.smokefree.nhs.uk بکە.

ئاقاری خەوێکی ئاسوودە

منداڵە ساواکەت لە بارودۆخی 'پێ بە پێ'دا بنێ یانی قاچی منداڵی 1
ساوا ئەوەندەی دەکرێت بۆالی نووکی قەرەوێڵەکە بێت.

منداڵی ساوا لە قەرەوێڵەیەکدا لە ژووری نووستنی 2
دایک و باوکدا کە لە ماوەی ڕۆژدا لەوێیت دەخەوێت.

دڵنیا بە منداڵەکە لەڕادەبەدەر سارد یان گەرم نەبێت.3

بە مەبەستی کەمکردنەوەی مەترسی مردن لە پێخەوفدا، 4
منداڵی ساوا لەسەر پشت بخەوێنە.

سەری منداڵەکە بەبێ پارێزەر ڕابگرە.5

جگەرە مەکێشە و بۆشایی ماڵ بپارێزە لە دووکەڵ.6

پێخەف هیچ جۆرە بالێف، بووکەڵی یاری لە پەڕۆی 7
نەرم دروستکراو بێت.

بەتانی قورس بەکار مەهێنە.8

گەر بەتانییەک بەکار دەهێندرێت، دەبێ بێگومان 9
لێوارەکەی هەڵبدرێتەوە و بەرزایی ئەو تەنیا تاکوو سنگی 

منداڵ بێت.

چەرچەفی قەرەوێڵەی منداڵی ساوا دەبێ بە پتەوی بەسەر 10
دۆشەکدا درابێت.

دۆشەکێکی خاوێن، پتەو و گونجاو بەکاربێنە. دۆشەک 11
دەبێ خاوەن ژمارەیBS-1877-10:1997 ،BSI بێت.

ئەمە گونجاوە لە کاتی خەوتنی شەو ڕؤژدا.12

www.lullabytrust.org.uk :سەرچاوە

1
زۆر ماندووم لەمە کە ساواکەم 

شەوانە لەخەو هەڵدەستێت 
وادیارە خەوتنی هەردووکمان 
لە پێخەفێکدا ئاسوودەتر بێت.

2
النیکەم بۆ شەش مانگی یەکەم ئاسوودەترین شوێن 

بۆ منداڵە ساواکەت ئەمەیە کە لەسەر قەرەوێڵەی 
منداڵ بێت و لەالی قەرەوێڵەی تۆ بخەوێت. هەوڵ 
بدە بەرنامەیکی خەوی ڕێکوپێک دروست بکەیت.

3
دەربارەی چۆنیەتی پاراستنی 
ئاسوودەیی منداڵە ساواکەت و 
خەواندنی ئەو قسە بکە لەگەڵ 

سەردانکەری تەندروستی خۆت. 

خەوتن لەسەر یەک قەرەوێڵە لەگەڵ 
منداڵەکەت هەرگێز بەتەواوەتی بڕواپێکراو 

نییە، ئەمە بۆ مندااڵنی ساوا مەترسیدارە 
بەتایبەت گەر تۆ )یان هاوبەشی ژیانت(:

•  جگەرە دەکێشیت )تەنانەت هەرگیز لەناو 
پێخەفدا جگەرە ناکێشیت(. 

•  کهوول یان هەر جۆرە مادەیەکی هۆشبەر 
بەکار دێنیت.

•  هەر جۆرە دەرمانێک دەخۆیت کە دەبێتە 
هۆی خەواڵوویی.

•  کاتێک کە منداڵەکەت سستە 
)پێنەگەیشتووە(، )بەر لە 37 هەفتە 

لەدایک بووە(
•  گەر کێشی منداڵەکەت لە کاتی لەدایکبووندا 

کەم بووە )کەمتر لە 2.5 کیلۆ(.
•  گەر تۆ یان هاوبەشی ژیانت کێشی 

زێدەتان هەیە. 
ئەمە زۆر مەترسیدارە کە لەگەڵ یەکتر 

لەسەر قەنەفە، کورسی یان کورسی درێژ 
خەوتان لێبکەوێت و هەروەها مەترسیدارە 

ڕێگە بدەیت منداڵێکی ساوا بەتەنیایی لەسەر 
قەرەوێڵەی گەروەسااڵن بخەوێت. 

خەوتن 
ئارامگرتن، ستایش و ئاسوودەیی

هۆکاری جیاواز هەیە بۆ نەخەوتنی مندااڵنی ساوا. ئەمە ئاساییە کە منداڵێکی ساوای شەش هەفتەیی شەو نەخەوێت. 
بۆ دەستنیشانکردنی ئەمە کە منداڵەکەت بەڕاستی ناڕەحەتە یان تەنیان نائارامە متمانە بکە بە گومانەکانت. متمانە 

بکە بە غەریزەکانت. 
هەوڵ بدە بە دانانی منداڵ لەناو پێخەفدا لەکاتێکی جێگیر و دیاریکراودا )ڕۆژ و شەو(، شێوازێک خەوێکی ڕێک لە 

سەرەتای ژیاندا دروست بکەیت. منداڵە ساواکەی خۆت لەسەر پشت بخەوێنە و لە شەش مانگی یەکەمدا، لەسەر 
قەرەوێڵەی منداڵ لە ژووری نووستنی خۆتدا بیخەوێنە. بۆ پشوودان، شوێنێکی گەرم و ئاسوودە ئامادە بکە. بەردەوام 
خۆ بپارێزە لە ڕاژاندنی منداڵە ساواکەت یان ‘یان پێدانی خواردن بە ئەو’ بۆ خەوتن، چونکە ئەمە دەکرێت ببێت بە 
عادەت و ڕاهاتن. قەرەوێڵەی گەورەسااڵن بۆ مندااڵنی ساوا شیاو نییە و گونجاو نییە لەگەڵ ستانداردەکانی پاراستن. 

تەنیا ئەو منداڵە ساوایانە کە تەغزیە لە شیری دایکیان دەکەن، دەبێ لەناو پێخەفدا شیر بخۆن و دەبێ لە دەرەوەی 
پێخەف دابندرێن و پاش شیرخواردن بگەڕێندرێنەوە ناو قەرەوێڵە. 

خوێندنەوەی بابەت بۆ منداڵەکەت لە کاتی خەوتندا یارمەتی ئەو دەدات و کاتێکی تایبەت دەدات بە تۆ بۆئەوەی لەگەڵ 
یەکتر بن. گەر منداڵەکەت لە تاریکایی دەترسێت، هەوڵ بدە چرایەک هەڵبکەیت لە شەودا. تەڕکردنی پێخەف 

لەوانەیە بۆ هەردووکتان ببێتە هۆی گوشاری دەروونی و دەتوانێت منداڵەکەت لەخەو هەستێنێت. زانینی ئەم هۆیە کە 
بۆچی هەندێک لە منداڵەکان لە بەراورد لەگەڵ مندااڵنی تردا کەمتر خۆیان تەڕ دەکەن ئاسان نییە. هەوڵ بدە تووڕە 

نەبیت یان تەمبێی نەکەیت، منداڵەکەت بەئەنقەست ئەمە ناکات. مندااڵن زۆر بەخێرایی فێر دەبن و ستایش و پاڵپشتی 
یارمەتی ئەوان دەدات.

بە پاراستنی پلەی گەرمای ژووری نووستنی منداڵ لە نێوان 16 تاکوو 20 سیلیزدا دەکرێ یارمەتی بدەیت بۆئەوەی 
منداڵە ساواکەت خەوێکی ئاسوودە و قووڵی هەبێت. تەرمۆمەتری سادەی ژوور یارمەتی دەدات بۆئەوەی هۆشت لە 

پلەی گەرما بێت. 

15
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سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
هەندێک لە مندااڵنی ساوا چاویان ئاوی لێدێت. 

ماساجدانی بۆرییەکانی فرمێسک دەتوانێت 
یاریدەدەر بێت بۆ هاتنەدەری فرمێسک کە لە بەشی 

سەرەوەی بۆری فرمێسکی منداڵە ساواکەتدا کۆ 
بۆتەوە و وهەورەها یارمەتی گەشەکردنی فرمێسک 
دەدات. ئەمە دەکرێت بە پاڵپێوەنانی کەم بە پەنجەی 
خاوێنی شایەتیت و ماساژدان لە گۆشەی دەرەوەی 

چاوی منداڵەکەتەوە بۆ الی لووت جێبەجێ بکرێت. 
بۆ ماوەی چەند مانگ ڕۆژێ چەند جار ئەمە 

دووبارە بکەوە. گەر ئەم حاڵەتە ساڵیک درێژەی 
هەبوو، لەوانەیە منداڵەکەت بۆ چارەسەری 

ڕەوانەی کلینیکی چاو بکرێت. 

خاڵی هەڵبژاردنی سەرچاوەی NHS )خزمەتگوزاری 
تەندروستی نەتەوەیی(

‘ڕیپۆقی چاو’ لە مندااڵنی ساوادا و مندااڵنی کەم تەمەندا لە دۆخێکدا کە بۆری فرمێسکیان لە گەشەکردن دایە 
باوە. لەوانەیە مادەی پێوەنووساو لە گۆشەی چاویدا ببینیت یان لەوانەیە برژانگی بەیەکەوە بنووسێت. 

ئەم حاڵەتە بەگشتی خۆی چاک دەبێتەوە بەاڵم لەوانەیە ناچار بیت بۆئەوەی بەردەوام چاوی منداڵی ساوای خۆت 
بە پەمۆی شیدار خاوێن بکەیتەوە. ئاوی کواڵوی ساردکراوە بەکاربێنە. 

چاو لە گۆشەی لووتەوە بۆ الی دەرەوە خاوێن بکەوە. بۆ هەر جار خاوێنکردنەوە لەتێک پەمۆی خاوێن 
بەکاربێنە. لەبیرت بێت دەست پێش و پاش ئەمە کارە بشۆریت و بۆ بەرگریکردن لە پەرەسەندنی ئیلتیهاب خاولی 

هاوبەش بەکار مەهێنە. 

دوو کێشەی جیاواز 

.DoH 2006 :سەرچاوە
17

ئیلتیهابی پێستی دیوی 
ناوەوەی پێڵووی چاو 

هەندێجار لەوانەیە نیشانەکانی ‘ڕێپۆقی چاو’ 
لەگەڵ ئیلتیهابی چاو بە ناوی ‘ئیلتیهابی 

پێستی دیوی ناوەوەی پێڵووی چاو’ تێک 
بچێت. بە ئیلتیهابی دیوی ناوەوەی پێڵووی 

چاو سپیایی چاو سوور هەڵدەگەڕێت و 
ڕیپۆقی زەرد یان سەوزی زیاتر هەیە کە 

بەردەوام دەگەڕێتەوە. گەر بەم بابەتە توندەت 
زانی و ئەمە زیاتر لە 24 کاتژمێر درێژەی 

هەبوو، پەیوەندی بکە بە سەردانکەری 
تەندروستی یان پزیشکی خێزانی خۆتەوە. 

ئەم میکڕۆبە زۆر ئاسان دەگوازرێتەوە، 
کەوایە دەستت بشۆرە و خاولییەکی جیا بۆ 

منداڵەکەت بەکاربێنە. 

1
ئاخۆ لە گۆشەی چاوی منداڵە 

ساواکەتدا دەردراوە هەیە یان وا دێتە 
بەرچاو کە برژانگی بەیەکەوە 

نووساوە؟

2
ڕیپۆقی چاو یەکێکە لەو نەخۆشە 

باوانە کە زۆربەی مندااڵن تووشی 
دەبن، قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری 

تەندروستی خۆت. 

3
بۆ هەرجار خاوێنکردنەوە، ئاوی 

کواڵوی سارکراوە بەکاربێنە لەسەر 
لەتە پەمۆیەکی خاوێن. 

ڕیپۆقی چاو و ئیلتیهابی پێستی دیوی 
ناوەوەی پێڵووی چاو
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هۆکاری جیاواز لەوانەیە لە زمان و گوفتاری ئەودا 
ببنەی هۆی دواکەوتن، لەوانە

•  نەبوونی پەیوەندی نێوان باوک و دایک یان 
سەرپەرشت.

•  نەبوونی پەیوەندی سۆز.
•  بێتوانایی لە فێربووندا.

•  لەدەستدانی بیستن، لەوانەیە لەو مندااڵنەدا ڕوو 
بدات کە تووشی ئیلتیهانی توندی گوێچکەی 

ناوەڕاست بوون یان لەوانەیە لە ئاکامی 
بەکارهێنانی هەندێک دەرمان، کۆستی دەروونی 

)ترۆما( یان ئاڵۆزی جەنەتیکی ڕوو بدات.
•  ئاڵۆزی خەیاڵ پەرەستی)ASD( گرووپێکە لە 

ئاڵۆزی دەمار کە لەوانەیە ئاڵۆزی لە پەیوەندی و 
هەرەها ئاڵۆزی لە کارتێکردنی کۆمەاڵیەتی و 

کارامەیی ناسین بگرێتەوە. 

گفتوگۆ لەگەڵ منداڵەکەت و هاندانی ئەو بۆ دەربڕینی 
دەنگەکان و قسەکردن لە تەمەنی کەمەوە دەکرێ لەم 

بوارەدا بەسوود بێت.

یارمەتیدان بە تەندروستی منداڵ 

19

سەرنج بدە بە نیشانەکانی دواکەوتن لە 
هۆگری سۆزدا، لەوانە: 

•  ئەو پێیخۆش نییە دەستی لێبدرێت یان 
لەباوش بکرێت.

•  بەکوێرانە لەگەڵ نەناسەکان خۆڕێک 
دەخات.

•  خۆڕاگری دەکات لە بەرامبەر کارلێکردنی 
کۆمەاڵیەتدا.

•  وا وێدەجێت پێیخۆشە تەنیا بێت.
• تووڕەیی)توندوتیژی(ی توند پێشان دەدات.

•  دتوانێت وێرانکار و پەالماردەر بێت. 

گەر گومانت هەیە لەوانەیە منداڵەکە کێشی 
سۆزی هەبێت، پێوستی بە هەڵسەنگاندنی 

پسپۆڕ دەبێت. قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری 
تەندروستی خۆت، پەرەستاری باخچەی 

ساوایان یان پزیشکی خێزانیتدا.

1
هەست دەکەم منداڵە تازەپێهەڵگرتووەکەم 

نایهەوێت پەیوەندی لەگەڵمدا بەدی 
بێنێت، وادیارە بەرگری دەکات لە هەر 

جۆرە پەیوەندییەک. 

2
ئاخۆ وادیارە کە دەیهەوێ لەگەڵ کەسانی 

نەناسدا پەیوەندی بەدی بێنێت، ئاخۆ وادیارە 
کە دەیهەوێ تەنیا بێت و خۆڕاگری دەکات لە 

بەرامبەر لەباوشگرتندا؟ 

3
قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری 

تەندروستی خۆت، ئەو دەتوانێت تۆ 
بتنێرێتە الی خزمەتگوزاری 

پسپۆڕێک. 

پەیوەندی )هۆگری، پەیوەندی( پەیوەندییەکی هەستی تایبەتبەخۆیە نیوان تۆ و منداڵەکەت. گەر دایک و باوک یان 
سەرپەرشت وەاڵمی پەیام یان ئاماژەکانی منداڵیک بدەنەوە و لەسەرەتای لەدایکبوون بەدواوە پەیوەندی لەگەڵ ئەو 

بەدی بێنن، مندااڵن هۆگرییەکی بێمەترسی و ئاسوودە دروست دەکەن. پەیوەندی، بنەمای پەیوەندییەکانە و بۆ 
فێربوون، یاری و کارتێکردنی کۆمەاڵیەتی پێویستە. 

لە ڕێگەی زمان)لەوانە زمانی منداڵ(ەوەیە کە یەکتر دەناسین و پەیوەندی لەگەڵ یەکتر بەدی دێنین و 
پەیوەندییەکان دروست دەکەین. ئێمە یارمەتی منداڵەکانمان دەدەین لە گفتوگۆکردن و بیستندا و هەروەها 

پەیوەندییەکی نزیک بەدی دێنین. 
چۆن دەتوانم یارمەتی پەیوەندی منداڵەکەم بدەم؟

بە وەاڵمدانەوەی بەردەوام بە دەنگ، جوواڵنەوە و حاڵەتەکانی منداڵەکەت دەبێ ئەو کارامەییانە کە بۆ دەستپێکی 
بەکارهێنانی زمان پێویستە بۆئەوەی کۆتایی یەکەم ساڵی ژیانیان پەرە پێبدەن. پۆزەتیڤ بە و پێی هەاڵبڵێ، 

لەڕادەبەدەر ‘دەنگی مندااڵن’ بەکارمەهێنە. چیرۆک و شێعر بڵێ و لەگەڵ یەکتر گۆرانی بڵێن. قسە بکە دەربارەی 
بابەتی ڕۆژانەدا لەگەڵ منداڵەکەت. سەیری وێنەکان بکە و وشەکان دوبارە بکەوە. بە کوژاندنەوەی مۆبایل و 

تەلەڤیزیۆن گرنگایەتی سەد لەسەدی پێشان بدە بۆ ئەو.

وادیارە کە منداڵەکەت کێشەی هەیە سەرەتا دەبێ قسە بکەیت لەگەڵ سەردانکەری تەندروستیت یان پەرەستاری 
باخچەی ساوایان، ئەوان دەتوانن بەرنامەی پەروەردەکردن ڕاسپێرن یان دەکرێ گەر پێویست بکات یارمەتی تۆ 

بدەن لە وەرگرتنی پاڵپشتی زیاتردا. 

هەست و سۆز و پەیوەندییەکان
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خنکان
دەستبەجێ بەهێمنی دەست بەکار بە 

مندااڵن بەتایبەت لە نێوان تەمەنی یەک تاکوو 5 ساڵدا، زۆرجار شتەکان دەخنە ناو دەمیان. ئەمە ڕێگەیەکی 
ئاساییە کە لە ڕێگەی ئەوانەوە دونیا دەدۆزنەوە. هەندێک لە شتە بچووکەکان، وەک هەڵمات و موروو، ڕێک 

قەبارەیان ئەوەندەیە کە لە ڕێگەی هەوایی منداڵدا گیر دەکەن و دەبنە هۆی خنکان. باشترین شێواز بۆ 
بەرگریکردن لە سەرهەڵدانی وەها ڕووداوێک ئەمەیە کە دڵنیا بیتەوە شتی بچووکی لەم شێوەیە، لەبەردەستی 

منداڵەکەت نەبێت. 
لە زۆر بابەتاندا، تۆ یان کەسێکی تر، دەبینی کە منداڵەکەت شتێک قووت دەدات کە دەبێتە هۆی خنکان. لەگەڵ 
ئەوەشدا لەوانەیە هۆکاری تر هەبێت بۆ کۆکین. گەر منداڵەکات لەناکاو دەست دەکات بە کۆکین، نەخۆش نییە و 

زۆرجار هەوڵ دەدات بۆئەوەی شتە بچووکەکان بخاتە ناو دەمی، ئەو کاتە ئەگەری ئەمە هەیە کە خەریکە 
بخنکێت.

گەر منداڵەکەت هێستاش وریایە بەاڵم ناکۆکێت یان کۆکین کاریگەری نییە، لە پشتی بدە. گەر بە لە پشت دان 
نیشانەکانی خنکان کەم نەبۆوە و منداڵەکەت هێستاش هۆشیارە، لە ساواانی تەمەن یەک ساڵدا سنگی گوشار بدە 

یان لە مندااڵنی سەرووی یەک سااڵندا سک گوشار بدە. تەنانەت گەر شتەکە هاتە دەرەوە، یارمەتی پزیشکی 
وەربگرە.

گەر منداڵەکەت خەریکە دەخنکێت: 
•  گەر شتەکە دەبینیت هەوڵ بدە دەریبێنیت. 
بەاڵم بەکوێرانە بە پەنجەکانت پاڵ مەنێ 
بە دەستت. ئەگەری ئەمە هەیە کە بە پاڵ 

پێوەنانی زیاتر لەسەر شتەکە بارودۆخەکە 
خراپتر بکەیت. 

•  گەر منداڵەکەت بە دەنگی بەرز 
دەکۆکێت، پێویست ناکات هیچ بکەیت. 

هانی بدە درێژە بدات بە کۆکین و بەجێی 
مەهێڵە.

•  گەر کۆکینی منداڵەکەت کاریگەر نییە 
)بێدەنگە یان ناتوانێت بە دروستی هەناسە 
بدات(، بۆ داواکاری یارمەتی دەستبەجێ 

هاوار بکە و بزانە کە هێستاش هەر 
وریایە یان نا. پەیوەندی بکە بە 999.

•  گەر منداڵەکەت هێستاش هۆشیارە بەاڵم 
ناکۆکێت یان کۆکینەکەی کاریگەر نییە، 

لە پشتی بدە. 

منداڵی بێهۆش و خنکان:
گەر منداڵێک دوچاری خنکان بووە، بێهۆشە، یان خەریکە بێهۆش دەبێت، ئەو لەسەر ڕووبەرێکی تەخت 

دابنێ.
• خۆت یارمەتیت بدە یان کەسێک بنێرە بۆ وەرگرتنی یارمەتی. پەیوەندی بکە بە 999.

• لەم قۆناغەدا منداڵ بەجێ مە هێڵە.
•  دەمی منداڵ بکەوە. گەر شتەکە بەئاشکرایی دەبیندرێت و دەکرێ بە ئاسانی بیگریت، دەریبێنە.

 •  ژیانەوەی دڵ )CPR( دەست پێکە.
سەردانی ماڵپەڕی www.redcrossfirstaidtraining.co.uk بکە.

بزانە لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا دەبێ چی 
 بکەیت، ئامادەییت هەبێت، سەردانی ماڵپەڕی

 www.redcrossfirstaidtraining.co.uk
بکە.

سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
ساوا و ئەو مندااڵنە کە تازە پێیان هەڵگرتووە 

شتە بچووکەکان وەک داری نوقوڵ، میزەاڵن، 
پاقلەی سودانی، دوگمە، توورەکەی دایبی، لەتە 
بووکەڵەی پالستیکی یان پەتکەکان قووت بدەن، 

بیخەنە ناو قۆڕگیان یان بە خواردنی ئەوان 
بخنکێن.

ئاخۆ دەوروبەری منداڵەکەت سەالمەتە؟

1591-Enfield CCI_Kurdish.indd   21-22 7/2/2015   3:11:59 PM



22

سەردانکەری تەندروستی دەڵیت
دانانی شتێکی ڕەق و پتەو بۆ جووتن دەکرێ 

بەکەڵک بێت وەک ئاڵقەیەکی پالستیکی 
تایبەت بە قەپ گرتن بۆ منداڵیک کە خەریکە 

ددانی دەردەچێت. ئەم ئاڵقە پالستیکییە 
توانایی دەدات بە منداڵەکەت بۆئەوەی 

بەئاسوودەی ئەمە بجاوێت و ئەمە دەتوانێت 
یاریدەدەر بێت لە هێمنکردنەوەی ئازار یان 

ناڕەحەتیدا. هەندێک لە ئاڵقە پالستیکییەکانی 
تایبەت بە ددان دەرچوون دەکرێ سەرەتا 
بخرێتە ناو سەالجە بۆئەوەی سارد بێت. 

هەموو جۆری ئەو شتانەی دەبەسترێنەوە بە 
ددان دەرچوون بریتین لە- حەساسییەت، 

تووڕەیی، ئاوی لووت و دایبی پیسی زۆر. 
وریا بە بە گریمانەکردنی ئەمە کە ‘تەنیا 
ددانێک خەریکە دەردەچێت’ ئەوەی کە 

دەکرێت نیشانەکانی نەخۆشی بێت بە 
بچووک دانەنێیت. 

www.nhs.uk :سەرچاوە

4 بابەت لە ڕێنمایی پزیشکی ددان لە پەیوەندی لەگەڵ چاودێری لە ددان:
1.  ڕۆژێ دوو جار، بۆ ماوەی دوو خولەک و بەتایبەت شەوانە ددان خاوێن بکەوە.

2. خواردنی شەکر سنووردار بکە بە ژەمەکانی خوادن.
3. شەش مانگ جارێک سەردانی پزیشکی ددان بکە.

4.  ئاوی میوە لە بۆتڵدا مەدە بە منداڵ. لەوانەیە هێستاش بەکارهێنانی بۆتڵی وەک هێمنکەرەوە 
پێخۆش بێت و کاتژمێرێکی زۆر بیمژێت، ئەمە دەبێتە هۆی ئەوە کە شەکرەی ناو ئەو ببێتە 

هۆی خراپبوونی ددانەکان.
 بۆ وەرگرتنی یارمەتی و دەستڕاگەیشتن بە پزیشکێکی ددانی NHS پەیوەندی بکە بە 

NHS 111 یان سەردانی ماڵپەڕی www.nhs.uk بکە.
هەر منداڵێک تاقی دەکاتەوە
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کێشەکانی ددان 
دەرچوون

دەرمانساز دەڵێت
دەرمانساز دەڵێت گەر منداڵەکەت ناڕەحەتە 

دەکرێ لە دەرمانخانەی ناوچەیی خۆت 
تۆزێک دەرمان بکڕیت. ئەم دەرمانانە 

لەوانە پاراستامۆل کە دۆزی کەمی 
هێمنکەرەوەی تێدایە یارمەتی 

هێمنکردنەوەی هەر جۆرە ناڕەحەتییەک 
بدەن. هەروەها ئەم دەرمانە دەبێ بەبی 

شەکرە بێت. دڵنیا بەوە کە هەموو 
ڕێنماییەکان دەخوێنیتەوە و ئەم بەرهەمەکە 

گونجاوە لەگەڵ تەمەنی منداڵەکەت.

دەکرێ جێلی بەبێ شەکرەی تایبەت بە ددان 
دەرچوون تاقی بکەیتەوە کە لە پووک 

هەڵدەسوورێت.

پرسیار بکە لە سەردانکەری تەندروستی 
دەربارەی پاکێجی بەخۆڕایی تەندروستی 

دەم و ددان کە لە کۆنتڕۆڵکردنی 
ڕێکوپێکی تەندروستیدا پێشکەش دەکرێت. 

1
منداڵەکەم ڕوومەتی سوورە و 

تۆزێک مڕومۆچ و تووڕە دیارە. 

2
سەبارەت بە ددان دەرچوون 

پرسیارت کردووە لە سەردانکەری 
تەندروستی خۆت؟ ئاخۆ گفتوگۆت 

کردووە لەگەڵ دەرمانسازی خۆت لە 
پەیوەندی لەگەڵ خاڵی هەڵبژێردراو؟ 

3
 هەندێک لە جێل یان پاراستامۆلی 

بەبێ شەکرەی تایبەت بە مندااڵن تاقی 
بکەوە. گەر نیگەرانیت و بارودۆخ باش 

نییە، قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری 
تەندروسیت یان پزیشکی خێزانی خۆتەوە. 

کاتی دەرچوونی یەکەمین ددانەکانی منداڵەکەت )ددانی شیر( بگۆڕە. ژمارەیەک لە مندااڵن بە ددانەوە لەدایک دەبن، 
لەکاتێکدا مندااڵنی تر هەتاکوو ساڵێک ددانیان نەبێت. بەگشتی کاتێک منداڵێک لە تەمەنی 4 تاکوو 9 مانگیدا 

ددانەکانی کەم کەم خەریکە وەدیار دەکەون، گەرچی گەشەکردنی ددان لە هەر منداڵێکدا جیاوازە. بەم حاڵەتە دەڵێن 
‘ددان دەرچوون’. هەندێک لە مندااڵن نیشانەی کەمیان هەیە لە کاتێکدا مندااڵنی تر دەرچوونی ددان بۆیان زۆر 

بەئازارە. هەندێک لە ددانەکان بەبێ ئازار و ناڕەحەتی گەشە دەکەن. لە کاتی تردا لەوانەیە بەمە بزانیت کە 
پووکێک کە ددان خەریکە لەو دەردەچێت، سوورهەڵگەڕاوە، یان ئەمە کە یەكێک لە ڕوومەتەکان سوورە. منداڵە 

ساواکەت لەوانەیە لیکی بێت، توند بجاوێت یان تەنیا مڕۆمۆچ بێت.
هەندێک شەبەنگێکی بەرباڵو لە نیشانەکان دەبەستنەوە بە ددان دەرچوون، لەوانە سکچوون و تا. سەەڕای ئەوە، 

لێکۆڵینەوەیەک نییە کە بسەلمێنێت ئەم نیشانانە پەیوەستن بە ددان دەرچوون. خۆت لە هەر کەسێک باشتر منداڵەکەت 
دەناسیت. گەر ئاکاری نائاسایی بێت، یان نیشانەکان توندە یان بوونەتە هۆی نیگەرانیت، قسە بکە لەگەڵ 

www.nhs.uk :سەردانکەری تەندروستیت. سەرچاوە
بیربکەوە سەبارەت بە شێوازی چاودێریکردنی ددانی منداڵەکەت. دەکرێ ددانەکانی بە فڵچەی نەرمی تایبەت بە منداڵ و 

تۆزێک هەویری ددان، بشۆریت. دڵنیا بەوە کە ناوی منداڵەکەت تاکوو 2 بۆ 3 ساڵ لە لیستەی نەخۆشانی پزیشکی ددانیدا 
تۆمار کرابێت و کۆنتڕۆڵکردنی سااڵنە هەیە. فەرمانبەرانی بنکەی مندااڵن و سەردانکەرانی تەندروستیش دەتوانن 

ڕاوێژکاری پێشکەش بکەن دەربارەی تەندروستی دەم و ددانی منداڵەکەتەوە - تەنیا پرسیار بکە.
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مندااڵنی خوار شەش مانگ:
گەر منداڵەکەت نیشانەکانی تری نەخۆشی هەیە و هەروەها پلەی 

گەرمای لەشی بەرز بۆتەوە و / یان گەر پلەی گەرمای لەشی 
منداڵەکەت 37.5 پلەی سیلیز )99.5 فارەنهایت( یان زیاترە 
پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی، سەردانکەری تەندروستی، 

پەرەستاری عیادە، پەرەستار یان پزیشکی خێزانی کلینیکی 
ناوچەییتەوە.

مندااڵنی گەورەتر:
تۆزێک تا بەگشتی جێی نیگەرانی نییە. گەر منداڵەکەت بە 

شێوەیەکی نائاسایی نەخۆش دیارە یان گەر پلەی گەرمای لەشی 
بەرز بۆتەوە و دانابەزێت، پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانیتەوە.

زۆر گرنگە ئەوەندی دەکرێت منداڵەکەت هان بدەیت بۆ 
خواردنەوەی ئاو و شلەی زۆر. ئاو باشترین بژاردەیە.

یارمەتیدان بۆ دابەزاندنی گەرمای لەش: 
•  جلوبەرگی منداڵەکە لە لەشی دەربێنە و تەنیا دایبی/ پاتۆل 

بکە بەری.
•  پلەی گەرمای ژوور لە پلەی گەرمای گونجاودا ڕابگرە 

)18 سیلیز(.
•  منداڵەکەت هان بدە بۆئەوەی ئاو و شلە بخوات )تەنانەت 

ڕێژەی کەم بەاڵم لە جار و کەڕەتی زۆردا(.
•  پاراستامۆلی بەبێ شەکرە یان ئیبۆپڕۆفەن بە دۆزی 
ڕاسپێردراو بدە بە منداڵەکەت )بۆ ڕێنمایی شێوازی 

بەکارهێنان سەردانی الپەڕەی 6 بکە(.

1
منداڵەکەم کە تازە 

پێیهەڵگرتووە گەرم و 
مڕومۆچە. 

2
ئاخۆ پاراستامۆلی بەبێ شەکرەی 
تایبەتی مندااڵنت تاقی کردۆتەوە؟ 

ئاخۆ ڕێژەیەکی زۆر ئاو و شلە 
پێدەدەی؟ 

3
گەر پلەی گەرمای لەشی 

سەرووی 37.5 سیلیز بمێنیتەوە 
و دانەبەزێت، پەیوەندی بکە بە 

پزیشکی خێزانیتەوە. 

تاپلەی گەرمای سەرووی 37.5 سیلیز بە واتای تایە

www.nhs.uk :سەرچاوە
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گەر منداڵەکەت تای هەیە، پلەی گەرمایی سەرووی 37.5 سیلیزی دەبێت. هەروەها لەوانەیە منداڵەکەت ماندوو 
و ڕەنگ زەرد دیار بێت، حەزی خواردنی کەم بێت، ورووژێنەر بێت، سەرئێشە و یان ئازاری تری هەبێت و 
بەگشتی هەستێکی ناخۆشی هەبێت. تەرمۆمەتر لەژێر بنهگڵی منداڵ دابنێ )تەرمۆمەتر مەخە ناو دەمی منداڵی 

ژێر 5 ساڵ(. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمە لەبەرچاو بگرە کە ئەم پێوانانە وردبینی کەمتریان هەیە چونکوو 
تەرمۆمەتری بنهەنگڵ فێنکترە. 

تا بەشێکە لە کاردانەوەی ئاسایی لەش بۆ بەرەنگاریکردن لەگەڵ ئیلتیهاب و زۆرجار دەکرێ چاوەڕێ بکەیت 
بۆئەوەی خولی خۆی تێپەڕ بکات بەو مەرجە کە منداڵەکەت ئاو بەڕادەی پێویست بخواتەوە و جگە لەم کێشەیە 

بەگشتی بارودۆخی باش بێت. گەر منداڵەکەت کێشەی هەیە لە خواردنەوەی ئاو و شلەدا، هەوڵدان بۆ دابەزاندنی 
پلەی گەرمای لەشی ئەو دەکرێ یاریدەدەر بێت لە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیەدا. ئەم هەوڵە زۆر گرنگە لە 

بەرگریکردن لە تووشبوونی منداڵەکەت بە کەم ئاوی. وەک ڕێنموونی، ڕەنگی میزی منداڵەکەت دەبێ زەردی 
کاڵ بێت- گەر تۆخترە، لەوانەیە منداڵەکەت پێویستی بە خواردنەوەی ئاوی زیاتر بێت.

سەردهەڵدانی تا لە مندااڵن زۆر باوە. بەگشتی بە هۆی ئیلتیهابی ڤایرۆسیدا سەرهەڵدەدات و بەبێ چارەسەری 
چاک دەبێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، تا هەندێ جار دەکرێ نیشانەیەک بێت لە نەخۆشییەکی مەترسیدار وەک 

ئیلتیهابی توندی باکتریایی خوێن )سەپتی سەمیا(، ئیلتیهابی میز، نەخۆشی سییە، سوورێژە، هەوکردنی پەردەی 
مێشک و یان نەخۆشی تری پەتایی بێت. گەر منداڵەکەت تا و لیری هەیە، پەیوەندی بکە بە پزیشکی 

خێزانیتەوە. 

هەروەها دەبێ گەر نیشانەکانی تا پاش 48 کاتژمێر چاک نەبوونەوە پەیوەندی بکەیت بە پزیشکی 
خێزانیتەوە.

گەر منداڵەکەت بەردەوام پاش نەشتەرگەری یان سەفەری دەرەوەی واڵت تا دەیگرێت سەردانی پزیشک بکە.

پزیشکی گشتی دەڵێت
کاتێک لەماڵەوە چاودێر منداڵیک دەکەیت کە 

تای هەیە دەبێ:
•  منداڵەکە ناچار بە خواردنەوەی ئاو و 

شلەکان بکەیت )کاتێک منداڵی ساوا یان 
منداڵێک کە لە شیری دایک تەغزیە دەکات 

باشترین شلە، شیری دایک دێتە ئەژمار(.
•  بەدوای نیشانەکانی کەم ئاویدا بگەڕێ: دایبی 
کە تۆزێک تەڕ بووە، وشکبوونی دەم، چاو 

لەقووڵەوەچوون، نەبوونی فرمێسک، بەگشتی 
ڕواڵەتێکی الواز و بێهێز، مەاڵشووکەوتن.
•  ئاگادار بەوە لە شێوازی دەستنیشانکردنی 

نیشانەکانی هەوکردنی پەردەی مێشک 
)سەردانی الپەڕەی 26 بکە(.
•  لە شەودا منداڵ کۆنتڕۆڵ بکە.

سەرچاوە: NICE، نەخۆشی تا لە مندااڵندا/2013

بەشێک لە کاردانەوەی ئاسایی لەش
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تاقیکردنەوەی پەرداخ
تاقیکردنەوەی پەرداخ ڕێگەیەکی زۆر بەکەڵکە بۆ دەستنیشانکردنی پلەڵەی گومانلێکراو بە هەوکردنی 

پەردەی مێشک. گەر منداڵەکەت خاوەنی هێشووە بە پەڵەی سوور یان ئەرخەوانییەوە، الیەکی پەرداخێکی 
ڕوون بەتوندی لەسەر لیرەکە دابنێ. 

لەم وێنەیەدا پەڵەکان هەروا لەسەر پەرداخەکەوە 
دیارن. بەم لیرە دەوترێت لێرێکی ناوهاوسەنگ – 

ئەم پەاڵنە الناچن. دەستبەجێ پەیوەندی بکە بە 
پزیشک )بۆ نموونە پزیشکی نەشتەرگەری خۆت 

یان بنکەی چاودێری خێرا/ یان سەرپێی(. گەر 
ناکرێ یارمەتی وەربگریت دەستبەجێ سەردانی 

بەشی ڕووداو و فریاگوزاری بکە. 

لەم نموونەیەدا لەڕاستیدا پەڵەکانی ژێر پەرداخەکە بزر 
بوون. بەدوورە کە هەوکردنی مێشک بێت بەاڵم گەر 

 ،NHS 111 هێستاش هەر نیگەرانی پەیوەندی بکە بە
پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی خۆتەوە یان سەردانی 

بەشی ڕووداو و فریا گوزاری بکە.
 بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر سەردانی ماڵپەڕی 

www.meningitisnow.org بکە.

 دەستبەجێ سەردانی بەشی ڕووداو 
و فریاگوزاری بکە. 

باو نییە بەاڵم جیددییە
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 تا، ساردبوونی 
دەست و قاچ

شلی و بێ مەیلی

هەست بە بێتاقەتیکردن و 
بە زەحمەت لە خەو 

هەستان

پەڵە/ لیر. تاقیکردنەوەی 
پەرداخ جێبەجێ بکە.

هەناسەدانی خێرا یان 
خیزەخیزکردن

تووڕەیی، بێزارە لەمەکە 
دەستی لێبدەیت.

گریان یان نااڵندنی نائاسایی

پزیشکی گشتی دەڵێت
لە کاتی سەرهەڵدانی هەرکام لە نیشانەکانی 

خوارەوە پەیوەندی بکە بە دکتۆرەوە.

_

هەوکردنی پەردەی مێشک و 
سەپسیس)بۆگەنبوونی خوێن(

مندااڵنی ساوا و تازەپێهەڵگرتوو بێبەرگەترینی ئەو کەسانن چونکە ناتوانن بەئاسانی بەرەنگاری ئیلتیهاب ببنەوە 
لەبەرئەوەی سیستەمی بەرگری ئەوان هێستاش بەتەواوەتی گەشەی نەکردووە. ئەوان ناتوانن هەستیان دەربڕن و 

لەوانەیە بەخێرایی دۆخیان زۆر خراپ بێت. بەردەوام کۆنتڕۆڵی منداڵەکەت بکە. 

هەوکردنی پەردەی مێشک ئاوسانی دەوروبەری مێشکە. ئەمە نەخۆشییەکی زۆر جیدی و پەتاییە، بەاڵم گەر 
زوو چارەسەر بکرێت زۆربەی مندااڵن بەتەواوەتی چاک دەبنەوە. 

سەپسیس )زۆرجار پێی دەوترێت سەپسی ژەهراوی یان ژەهراویبوونی خوێن( نەخۆشییەکە بە هۆی ئیلتیهابێکی 
میکڕۆبییە کە هەڕەشە دەکاتە سەر ژیانی مرۆڤ. هەروەها لەوانەیە سوورهەڵگەڕانی خاڵ خاڵ یان ناوچەی 
ئەرخەوانی لەسەر پێستدا دروست بێت کە گەر پەرداخێک ئاوی بەسەردا بێنی ڕەنگەکەی ناگۆڕدرێت. ئەمە 

نیشانەی باوی سەپتی ژەهراوی مەنینگۆکۆکاڵە، جۆرێک ژەهراویبوونی خوێن کە لە الیەن باکتریای 
مەنینگۆکۆکاڵەوە دروست بووە و هەروەها دەتوانێت بێتە هۆی هەوکردنی پەردەی مێشک.

دەبێ بەردەوام وەک بارودۆخێکی فریاگوزاری هەڵسووکەوت بکەیت لەگەڵ هەر جۆرە بابەتێکی گوماناوی بە 
هەوکردنی مێشک یان سەپتی ژەهراوی. 

نێشانە سەرەتاییەکان لەوانەیە وەک هەاڵمەت و ئەنفلۆنزا بێت. مندااڵنی تووشبوو بە هەوکردنی مێشک دەتوانن 
زۆر خێرا بەتوندی نەخۆش کەون، کەوایە دڵنیا بە دەتوانی نیشانەکان دەستنیشان بکەیت. مندآلەکەت لەوانەیە 

خاوەنی هیشوویەک پەڵەی سوور یان ئەرخەوانی بێت. تاقیکردنەوەی پەرداخ جێبەجێ بکە. توانایی بینینی لیر 
لەوانەیە لە پێستی تۆختردا دژوارتر بێت، کەوایە پشکنینی ئەم پەاڵنە بکە لەسەر لەشی منداڵە ساواکەت یان 
 هەموو لەشی بپشکنە چونکە دەکرێ لە شوێنەکدا دەست پێبکات )سەرەتا پشکنینی کاڵترین ناوچەکان بکە(. 

لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوام لێر دروست نابێت - ئاگادری هەموو نیشانەکان بە. 

بوونی هەر جۆرە تا یان هەر جۆرێکی تر لە نیشانەکانی سەرەوە دەبێ بە جیدی بزانرێت. هەموو مندااڵن گشت 
نیشانە ناوبراوەکان لە خۆیان پێشان نادەن. 
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نیشانەکانی هەناسەتەنگی توند
نیشانەکانی ئەم نەخۆشییە بریتییە لە کۆکە و خیزەخیزی 

بەردەوامی سنگ و هێنانەوەی بەڵغەم. نیشانەکان زۆرجار لە 
شەودا خراپتر دەبن.

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

999وە.

پەرەستاری هەناسەتەنگی دەڵێت
گرنگترین بەشی کۆنتڕۆڵکردنی 

هەناسەتەنگی بۆ منداڵەکەت و تۆ ئەمەیە کە 
زانستی تەواوت هەبێت لەسەر هەناسەتەنگی 

و ئەوە کە دەبێتە هۆی هێرشێک.
کلینیکی هەناسەتەنگی پزیشکی خێزانی، 
ڕاوێژکاری و خزمەتگوزاری پێشکەش 

دەکەن. دەربارەی ڤاکسینی ئەنفلۆنزای 
وەرزیدا پرسیار بکە.

پەیوەندی بکە بە ژمارە 0102 032 0800 
 یان سەردانی ماڵپەڕی 

www.smokefree.nhs.uk بکە.

هەناسەتەنگی )ئاستما(
نیشانەکان بناسە

www.nhs.uk ،سەرچاوە: وەزارەتی تەندروستی
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پزیشکی خێزانی دەڵێت
بەگشتی پزیشکی خێزانیت دەتوانێت بە پرسیارکردن 
دەربارەی نیشانەکانی منداڵەکەت، پشکنینی قەفەزەی 

سنگی ئەو و گوێدان بە 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.

ڤاکسینی ئەنفلۆنزا دەکوترێت بۆ هەموو ئەو مندااڵنەی 
کە تەمەنیان سەرووی شەش مانگە و پێویستان بە 
بەکارهێنانی بەردەوامی دەرمانی بەرگریکەرە بۆ 

هەڵمژتینی ستێرۆیدی یان ناستێرۆیدی زارەکی هەیە. 
لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێ هەموو ئەو مندااڵنەی تەمەنیان 

سەرووی شەش مانگە و بە هۆی ئیلتیهابی کۆئەندامی 
هەناسەدانی ژێرەوە لە نەخۆشانە وەرگیرتراون، 

ڤاکسینی ئەنفلۆنزای وەرزی بکوترێت.

هەناسەتەنگی نەخۆشییەکی باوی درێژخایەنە کە دەکرێ بەباشی لە زۆربەی مندااڵندا کۆنتڕۆڵ بکرێت. 
توندی هەناسەتەنگی لەناو مندااڵندا بگۆڕە لە زۆر الوازەوە تاکوو زۆر توند. هەناسەتەنگی هۆکاری 

جۆراوجۆری هەیە و لەوانەیە دوو یان چەند هۆکاری جیاواز لە منداڵێکدا ببێتە هۆی سەرهەڵدانی ئەو. 
هەناسەتەنگی توندترە لە خیزەخیزی سنگ. کۆکە، هەوکردن یان داگیرسانی بۆری هەوا، بەتایبەت لە کاتی 

وەرزیشدا ئەو ڕێگەیەن کە هەناسەتەنگی خۆی پێشان دەدات.

دوو بابەت لە باوترین ورووژێنەرەکانی هەناسەتەنگی لە مندااڵندا، هەاڵمەت و حەساسییەتە. پاش سەرەتای 
منداڵی، حەساسییەت بەتایبەتی گرنگ دەبێت و خۆپاراستن لە مادەی حەساسییەت هێنەر کە منداڵەکەت 

حەساسییەتی بە ئەوان هەیە لەوانەیە یاریدەدەری باشتربوون و چاکبوونەوەی نەخۆشی هەناسەتەنگی ئەو 
بێت.

بە ئامادەبوون لە کۆبوونەوەی لەگەڵدابوونی سااڵنە لە عیادەی پزیشکی خێزانیتدا، بێگومان شێوازی 
بەکارهێنانی دروست بۆ ئامرازی هەڵمژینی منداڵەکەت فێر بە. ئەمە دەتوانێت یاردیدەدەر بێت بۆ 

پشتگریکردن لە خراپتربوون یان هێڕشی ئیحتیمالی هەناسەتەنگی. دەستپێکی لەناکاو و توندی نیشانەکان بە 
ناوی هەناسەتەنگی ناسراوە، دەکرێ ئەم حاڵەتە هەڕەشە بکاتە سەر ژیانی کەسەکە و لەوانەیە کەسەکە 

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

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

1
وا وێدەچێت منداڵەکەم خیزەخیزی 

سنگی زۆرە و زۆر دەکۆکێت، 
وادیارە ئەم حاڵەتە لەشەودا خراپتر 

دەبێت.

2
هەوڵت داوە ئەوەندی دەکرێت، ڕێژەی 

تەپ و تۆزی دەوروبەری ماڵەکەت کەم 
بکەیەوە؟ جگەرە دەکێشیت؟ قسەت 

کردووە لەگەڵ سەردانکەری 
تەندروستی خۆت؟

3
گەر نیشانەکان هەر بمێننەوە 

سەردانی پزیشکی خێزانیت بکە. 
گەر منداڵەکاەت تووشی هێرشێکی 

توندی هەناسەتەنگی بووە 
پەیوەندی بکە بە 999وە.
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شۆکی ئانافیالکتیک
ئانافیالکسی جۆرێکە لە کاردانەوەی 

حەساسییەتی مەترسیدار کە بە ئەگەری 
زۆرەوە بە هۆی خۆراکی تایبەت، پێوەدانی 

گەناوەر یان دەرمانەکان ڕوو دەدات. 
نیشانەکانی سەرەتایی کاردانەوەی 

حەساسییەت:
•  ئاوسان و خوروو؛ لەوانەیە دەموچاو سوور 
هەڵگەڕێت و لەوانەیە ئاوسانی و لیر لەسەر 

پێست دروست بێت.
•  ئاواسانی لێو یان دەموچاو.

•  ڕشانەوەی زۆر/ ژانە سک.

ئانافیالکسی یان کاردانەوەی توند:
 •  کێشەی هەناسەدان؛ کۆکە و/ یان 

خیزەخیزەی سنگ.
•  ڕەنگزەردی؛ پێستێکی سارد و ئارەقەکردوو.

•  نەبوونی وریایی )لەوانە خەواڵوو بێتە 
بەرچاو(.

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

گەر دەستکەوێت، هەر کە گومان لە هەبوونی 
کاردانەوەیەکی توند بوو، دەبێ ئەدریناڵین 

بکوترێت. گەر EpiPen )قەڵەمی زیرەکی 
کوتانی ئەپی نەفرین( یان ئارازی کوتانت 

هەیە، دڵنیا بە کە بێگومان شێوازی دروست 
بەکارهێنانی ئەو لە بارودۆخی فریاگوزاریدا 

دەزانیت.

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

دەکرێ نیشانەکانی حەساسییەت بەشێوەی الواز، مامناوەندی یان توند کاریگەری دابنێت لەسەر لووت، قۆڕگ، 
گوێ، چاو، بۆرییەکانی هەوا، هەرەسکردن و پێست. کاتێک منداڵێک بۆ یەکەم جار نیشانەکانی حەساسییەت لە 

خۆی پێشان دەدات هەمووکات دیار نییە کە چی دەبێتە هۆی ئەم نیشانانە، یان تەنانەت دیار نییە ئەمە کاردانەوەی 
حەساسییەت بووە یان نا، چوونکە هەندێک نێشانە دەتوانێت هاوشێوەی نەخۆشییە باوەکانی تر بێت لە سەدرەمی 

منداڵیدا. گەر منداڵەکەت، کاردانەوەی توندی هەیە یان هەیبووە، سەردانی پزیشک بکە. تەنانەت گەر ئەم نیشانانە 
لەناو چوون، ئەگەری ئەمە هەیە کە دوبارە گەشە بکەنەوە و تەنانەت هەڕەشەیەک بۆ ژیان دێتە ئەماژ. 

حەساسییەتی پێستی - کە بە ناوی لیر یان گیاگەزنەش دەناسرێت دەکرێ یەکەمین نیشانەکانی کاردانەوەیەکی 
حەساسییەت بێت. ئەمە دەردەکەوێت بە شێوەی لیر کە خووری هەیە و ئاواسنی تەنیا لە بەشێک لە لەشدا یان لە 

ناوچەیەکی گەورە لە لەشدا باڵو دەبێتەوە. لەوانەیە منداڵەکەت کارانەوە پێشان بدات بە کەیسەکانی خوارەوە: 
•  خۆراک وەک چەرەسات، هێلکە، چکلیت، ترشەمەنی، توو، گوێچکەماسی و هەروەها لەوانەیە لە 

تازەلەدایکبوواندا کەمتر لە شەش مانگدا کاردانەوەی هەبێت سەبارەت بە شیری مانگا.
• ورووژێنەرەکان وەک گیاگەزنە، التەکس و مادەی کیمیای.

•  مندااڵنی تاتی کە حەساسییەتیان بە پشیلە هەیە لەوانەیە لە کاتی دەست پێداهێنان بە پیشلەدا لەشیان لێر بکات.
• هەندێک لە دەرمانەکان. • گەزتن و پێوەدانی گەناوەر.

• گەرما. گەر مناڵێک لەڕادەبەدەر گەرم دابێت، لیر دەکات.

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

سەرچاوە: حەساسییەت بەریتانیا/302014

چاو
خورانی چاو، ئاولێهاتنی چاو، 

دڕکاویبوونی چاو، چاوی ئاوساو، ‘خوێن 
تێتزانی چاو’ ڕەشایی ژێرچاو بەهوو 

داخرانی سینووسەکان. 

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

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

یان کتوپڕ وەدیاردەکەوەن. 

گوێ، گەروو و لووت
ئاوی لووت، گیرانی لووت، خورانی لووت، پژمین، 

ئازاری سینووس، ژانەسەر، ئاوهاتن لە پشتەوەی لووت 
)چڵم لە پشتەوەی لووتەوە دەڕواتە ناو گەروو(، نەمانی 
هەستی بۆن و تامکردن، گەرووئێشە، ئاواسانی قۆڕگ 
)باکسی دەنگ(، خورووی دەم و/ یان گەروو، کپبوونی 

گوێ و یان چەسپبوونی گوێ.

پێست
حەساسیتی پێست - لیر یان خاڵی ئاوساو، ناوچەی 

ئاوساو کە دەخورێت و گەورەن، لیر.
ئەگزێما - پێستی شەقبوو، وشک یان کزانەوە، 

داڕووشاو.

هەرەسکردن
لێو/ زمانی ئاوساو، ئێشی گەدە، هێڵنجدان، ڕشانەوەی، 

قەبزبوون، سکچوون، خوێنبەربوون لە خوارەوە، 
ڕیفالکس )گەڕانەوە(، گەشەکردنی الواز.

بۆری هەوایی
خیزەخیزەکردن، کێشە لە هەناسەداندا، کۆکە )بەتایبەت 

لەکاتی شەودا(، تەنگەنەفەسی.

ئانتی هیستامینەکان
ئانتی هیستامینەکان ڕەنگە باشترین جۆری ناسراو 

بن لە دەرمانی دژە حەساسییەت و زۆر جار 
بەئاسودەیی و بەبێ ڕەچەتە لە دەرمانخانەکاندا 

دەست دەکەون. لە دۆخێکدا کە ئانتی هیستامینینە 
بەکارهێندراوەکان بە ئەمە بەناوبانگن کە دەبنە 

هۆی خەواڵووی، ئانتی هیستامینە نوێیەکان تەنیا 
جارجارە ئەم کاریگەرییە خراپەیان هەیە.

www.allergyuk.org :سەرچاوە
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هەوکردنی بۆرییەکانی هەوا
هەوکردنی بۆرییەکانی هەوا، هەوکردنێکی باوە لە 
کۆئەندامی هەناسەداندا کە منداڵەکانی ژێر یەکساڵ 
دووچاری دەبن. نیشانە سەرەتاییەکانی لە نیشانەی 

هەاڵمەت دەچێت و ئاوبەربوونی لووت و کۆخە 
دەگرێتەوە.

بە گەشەی هەوکردن، نیشانەکانی هەوکردنی 
بۆرییەکانی هەوا دەتوانێت ئەمانەی خوارەوە 

لەخۆ گرێت:
کۆخەیەکی بەردەوام، هەناسەدانی پڕ دەنگەدەنگ 

و کێشە لە تەغزیەدا.

بەگشتی نیشانەکان پاش سێ ڕۆژ چاک دەبنەوە و 
لە زۆربەی ئەم حاڵەتانەدا ئەم نەخۆشییە جیددی و 

مەترسیدار نییە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەگەر 
مندالەکەت تەنیا دەتوانێت نیوەی ڕێژەی ئاسایی 

خۆراک بخوات یان هەوڵێکی زۆر دەدات بۆ 
هەناسەدان یان بەگشتی سەبارەت بە بارودۆخی 

منداڵەکەت نیگەرانیت ، پەیوەندی بکە بە پزیشکی 
خێزانی یان سەردانکەری تەندروستی خۆت.

www.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis/ :سەرچاوە

دەردەکۆپان
منداڵی دوچاربوو بە دەردکۆپان 

کۆخەی جیاوازیان هەیە وەک حەپ 
حەپی سەگ و کاتی هەناسەدانیان 

دەنگێکی وشک بەدی دێنێت.
لەمەڕا کە لەوانەیە نیشانەکان خراپتر 

بن ئەگەر منداڵەکەت پەرێشانە یان 
خەریکە دەگریت، ئارامکردنەوەی 

زۆر گرنگە. حاڵەتە سووکەکانی 
دەردەکۆپان دەکرێ لەماوڵەوە 

کۆنتڕۆڵ کرێت. ئەگەر منداڵەکەت تا 
هەیە و دڵەڕواکێی هەیە، دەکرێ لە 
تەمەنی سێ مانگییەوە پاراستامۆلی 

بدرێتێ کە یارمەتی دەدات بۆ 
دابەزاندنی پلەی گەرما و 

کەمکردنەوەی ئازار.
ئەگەر نیشانەکان بەرەو خراپی چوون 

پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی 
خۆتەوە.

پەیوەندی بکە بە ژمارە 0102 032 0800 
 یان سەردانی ماڵپەڕی 

www.smokefree.nhs.uk بکە.

تێبینی نیشانەکان بکە 
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بەسەرهاتنی هەر جۆرە گرفتی هەناسەیی لە منداڵی ساوا لە گەڵ منداڵەکانت دەتوانێت بۆ دایک و باوک و منداڵ 
ترسناک بێت. زۆرجار هیچ نیگەرانییەکی نییە و نەخۆشییەکانی وەک هەوکردنی بۆری هەوا، نەخۆشی 

دەردەکۆپانی و کۆخە زۆر جار دەکرێ لەماڵەوە چارەسەر بکرێت.
 

غەریزەکانت بەکار بێنە بۆ منداڵە تازەلەدایکبوو و منداڵە ساواکان. ئەم نیشانانە دەتوانن ئەوانەی خوارەوە 
بگرێتەوە:

•  هەناسەکێشانی خێرا یان هەناسە بڕکێ کە باوە. نیشانەیەکی دیکە لە نەخۆشی بوونی نییە، ئەم دۆخە دێت 
دەڕوات و زۆربەی جارەکان منداڵەکەت بە ئاسوودەیی هەناسە دەدات، بە گشتی پێویست ناکات نیگەران بیت.
•  هەناسەکێشان لەوانەیە خێرا خێرا و کورت کورت دیار بێت. هەوڵ بدە منداڵەکەت بخەیە ناو باروودۆخێکی 

ساف.
•  کۆخە یان خنکانی جاربەجار کە لەوانەیە کاتێک ڕوو بدات کە منداڵێک بە خێرایی شیر دەخوات. هەوڵ بدە 

کەمێک خێراییەکەی دابەزێنی. تێبینی دۆخی جەستە بکە لەکاتی شیرخواردندا.
•  کۆخەیەکی ویشک یان سارد. لەم قۆناغەدا چاودێری بکە و غەریزەکەت بەکاربێنە. ئەگەر نیگەرانیت قسە بکە 

لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆت.

لە مندااڵنی گەورەتر و مندااڵنی تازەپێهەڵگرتوودا لەوانەیە نیشانەکانی خوارەوە ببینیت:
• کۆخە، چلمە شۆڕە، پلەی گەرمایەکی الواز.

•  نەخۆشی دەردەکۆپان )دەنگی نووساو، کۆخە وەک حەپ حەپی سەگ( دەبێ لەالیەن پزیشکی گشتییەوە 
هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت و لەوانەیە پێویست بە چارەسەری بێت بە ستێرۆید.

•  منداڵەگە ڕەنگ پەڕیو)رەنگ زەرد( دەردەکەوێت.
•  خیزە خیزی سنگ کە پەیوەندی بە هەاڵمەتەوە دەبێت لە مندااڵنی ژێر 5 ساڵدا تا ڕادەیەک باوە. ئەم حاڵەتە 
 بەگشتی نیشانەی نەخۆشی هەناسەتەنگی)ئاستیما( نییە مەگە ئەوەیکە نیشانەی نێوان هەوکردنی ڤایرۆسی 

ڕوو بدات.

 کێشەی خیزە خیزی 
سنگ و هەناسە 

ڕێنماییەکانی پزیشکی خێزانی
ئەگەر هەر یەک لە نیشانەکانی خوارەوەت 
لە منداڵەکەتدا بینی، داوای یارمەتی بکە و 

پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی خۆت:
ئەو دژوارە و بڕبرە و سکی دەباتە P  وا دێتە بەرچاو هەناسەکێشان بۆ 

بۆ ناوەوە.
ڕستەیەک بە تەواوێ دەربڕێت.P  بەبێ وەستان بۆ هەناسەدان، ناتوانن 

ئەگەر هەر یەک لە نیشانەکانی خوارەوەت لە 
منداڵەکەتدا بینی، داوای یارمەتی بکە و 

پەیوەندی بکە بە ژمارەی 999 یان لە هەر 
ئێستا بیبە بۆ بەشی ڕووداو و فریاگوزاری:

منداڵ خەریکی ‘ڕۆچوون’ـە.P  وا دەردەکەوێت کە قەفەزەی سنگی 
شین دەردەکەوێت.P  ڕەنگ زەرد یان تەنانەت کەمێک 
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 نیشانەکانی ئیلتیهابی 
گوێ چین؟ 

ئەم نیشانانە بریتین لە زیادبوونی پلەی 
گەرمای لەش، ورووژاندنی گشتی و ئازار 

یان ناڕەحەتی. لەوانەیە گوێ سوور 
هەڵگەڕێت و لەوانەیە بە هۆی ناڕەحەتی 
منداڵەکەت گوێی ڕابکێشیت. ئەو لەوانەیە 

دەردراوی وەک کێمی هەبێت کە دەکرێ ببێتە 
هۆی هەستکردن بە کپ بوونی گوێ یان 

لەدەستدانی بیستن. گەرچی زۆربەی 
ئیلتیهابەکانی گوێ بەبێ هیچ الیەنێکی خراپ 

چاک دەبنەوە، لەوانەیە بۆ ماوەیەکی کورت 
)دوو یان سێ هەفتە( لەدەستدانی بیستنی 

کەمی لەگەڵدا بێت.

 سکرینینگی بیستنی 
منداڵی ساوا 

هەموو مندااڵنی ساوا دەبێ تاقیکردنەوەی 
بیستن جێبەجێ بکەن. گەر پشکنینی بیستنی 

منداڵەکەت لە نەخۆشخانەدا نەکراوە، داوا 
بکە لە مامان یان سەردانکەری تەندروستیت 

بۆ جێبەجێکردنی سکرینیگ دیدارێکی 
چاوپێکەوتن ڕێک بخات. 

پەیوەندی بکە بە ژمارە 0102 032 0800 
 یان سەردانی ماڵپەڕی 

www.smokefree.nhs.uk بکە.

گوێ ئێشە و ئاڵووکەوتن 
گوێی منداڵ دەبێ لەژێر چاودێریدا بێت 

سەرچاوە: www.nhs.uk، خاڵی هەڵبژاردنی NHS )خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی(
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 بۆ کەمکردنەوەی 
ئیلتیهابی گوێ

•  دەبێ گوێی منداڵ لەژێر چاودێریدا بێت.
•  هەرگیز گوێچکەسڕ مەخە ناوی گوێ 

منداڵەکەت.
•  گەر پلەی گەرمای لەشی بەرزە لەوانەیە، 

مۆم دەردرێت.
•  بۆ خاوێنکردنەوەی دەوروبەری ناوچەی 

دەرەوەی گوێ، بەهێمنی پەمۆی تەڕی 
ستریل و هەرجار پەمۆیەکی جیاواز 

بەکاربێنە.
•  خۆ بپارێزە لە شوێنانەی دووکەڵی لێیە.

•  بەبێ ڕێگەپێدانی پزیشکی خێزانیت دڵۆپی 
گوێ یان ڕۆن بەکارمەهێنە.

•  گەر منداڵەکەت هەروا پاش تێپەڕێنی شەش 
هەفتە، گوێی لێنابێت، پزیشکی خێزانی/ 
سەردانکەری تەندروستیت دەتوانێت بۆ 
جێبەجێکردنی تاقیکردنەوەی بیستن ئەو 
ڕەوانەی زانستی بیستن و چارەسەری 

بکات.

1
منداڵەکەم کە تازە 

پێیهەڵگرتووە گوێ ئێشەی 
هەیە، بەاڵم جگە لەمە باش 

دیارە. 

2
ئاخۆ پاراستامۆلی بەبێ شەکرە یان 
ئیبۆپڕۆفەن کە لە الی دەرماسازی 

خۆت ئامادەکردووە، تاقیت 
کردوونەتەوە؟ )بۆ ڕاوێژکردن 
دەربارەی شێوازی بەکارهێنان 

سەردانی الپەڕەی 6 بکە(.

3
زۆربەی ئیلتیهابەکانی گوێ خۆیان چاک 

دەبنەوە. گەر پاش 24 کاتژمێر نیشانەیەک لە 
چاکبوونەوە نەبیندرا و وا دیارە منداڵەکەت 

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

خێزانی خۆت. 

هەوکردنی گوێ کە دەکرێ ببێتە هۆی گوێ ئێشە لە منداڵی ساوا و ئەو مندااڵنە کە تازە پێیان هەڵگرتووە. 
زۆرجار پاش هەاڵمەت سەرهەڵدەدات و هەندێ جار دەبێتە هۆی تا. منداڵێک لەوانەیە گوێی خۆی ڕابکێشێت و 
ئەوت پێشان بدات بەاڵم مندااڵنی کەم تەمەن زۆرجار ناتوانن بڵێن کە ئێش لەکوێوە سەرچاوە دەگرێت هەربۆیە 

تەنیا دەگرین و بەگشتی نائارام و ناڕەحەت دێنە بەرچاو. 

مندااڵنی ساوا لە چەند هەفتەی یەکەمدا لە بەرامبەر ئیلتیهابەکاندا پاراستنی سرووشتیان هەیە - ئەم حاڵەتە لە 
پاراستن بە خواردنی شیری دایک زیاد دەبێت. لە منداڵی ساوا و ئەو مندااڵنەی تازە پێیانهەڵگرتووە باکتریا بە 

ئاسانی لە لووتەوە دەگوازرێتەوە بۆ گوێ. ئیلتیهانی گوێ دەکرێ بەئازار بێت و لەوانەیە منداڵەکەت پێویستی بە 
الواندنەوەی زیاتر و هێمنکەرەوە )وەک پاراستامۆلی بەبێ شەکرە یان ئیبۆپڕۆفەن( بێت کە لە الی دەرمانساز 

ئامادەی بکەیت. لەوانەیە ڕژێنی ئاواساو بەدی بێت لە قۆڕگی منداڵەکەتدا - لەش بەم شێوەیە بەرەنگاری ئیلتیهاب 
دەبێتەوە. 

ئاڵووکەوتن - هەروەها گوێ ئێشە دەکرێ ببێتە هۆی ئاڵووکردن )ئاوسانی ئاڵوو(. ئەم جۆرە ئیلتیهابە لە مندااڵندا 
باوە. نیشانەکانی ئەو قۆڕگ ئێشە، گوێ ئێشە، کۆکە و پلەی گەرمای بەرزە. ئەمو نەخۆشییەکی مەترسیدار نییە و 
تەنیا پێویستە گەر نیشانەکان زیاتر لە چوار ڕۆژ بخایەنن یان توندتر بن و ئازاری زۆر، پلەی گەرمای بەرز یان 

کێشەی هەناسەدانی هەبێت سەردانی پزیشکی خێزانی خۆت بکە. 
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مندااڵنی ساوا کە لە شیری دایکیان 
تەغزیە دەکەن

قەبزبوون لە مندااڵنی ساوادا کە تەنیا شیری دایک 
دەخۆن، زۆر دەگمەنە، بەاڵم سەرهەڵدانی ئەو لەو 

ساوایانەدا کە شیری وشک دەخۆن یان ئەو مندااڵنە کە 
خواردنی ڕەق دەخۆن نائاسایی نییە. داوا بکە لە 

سەدانکەری تەندوستی خۆت ڕاوێژکاریت پێدات لە 
بواری چارەسەری قەبزی. دڵنیا بە کە پاودەری شیر 

لەگەڵ ڕێژەیەکی گونجاو لەگەڵ ئاو لێکدراوە. هەندێک 
لە شیرە وشکەکان بەتایبەتی بۆ ئەو ساواانە دروست 

کراون کە تۆزێک قەبزن - سەردانکەری تەندروستیت 
دەتوانێت دەربارەی بژاردەی هەڵبژێردراوتدا قسە 

بکات.
گەر منداڵەکەت لە ئێستادا خواردنی ڕەق دەخوات، ئەو 
کاتە دەبێ ئاوی میوە یان میوە خۆی بۆ یارمەتیدان بەم 
کێشەیە بەڕادەی پێویست بێت. میوە وەک هەرمێ، و 

هەڵووژە سۆربیتۆلیان تێدایە کە شلکەرەوەیەکی سروشتی 
دێنە ئەژمار و یارمەتی هەڵمژین دەدەن لە ڕێگەی بەشی 
خوارەوەی ڕیخۆڵەوە کە یارمەتی هەبوونی پیسایی نەرم 

و ئاسوودە دەدات. لە پەیوەندی لەگەڵ مندااڵنی کەم 
تەمەنتردا، بەرلەوە کە مادەیەک جگە لە شیر زیاد بکەیت 

بە پارێزی خواردنی ئەوانەوە، بابەتەکە لەگەڵ 
سەردانکەری تەندروستی خۆت شی بکەوە.

www.NCT.org.uk :سەرچاوە

قەبزبوون
لەومندااڵنەدا کە تەنیا لە شیری دایکیان تەغزیە دەکەن، دەگمەنە

قەبزبوون کێشەیەکی زۆر باوە لە مندااڵندا. زۆربەی مندااڵن بەگشتی ئەوپەڕی ڕۆژێ چەند جار پیسایی 
دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێ پیسایی ڕەق کە دەردانی ئەو دژوارە و بە ناوی قەبزی دەیناسین چارسەر 

بکەیت. 

ئەو ساوایانە کە تەغزیە دەکەن بە شیری دایک بەگشتی ڕۆژانە ژمارەیەکی زیاتر پیسایی دەکەن بەاڵم 
هەندێ جار لەوانەیە تەنیا جارێک لە هەفتەدا پیسایی نەرم و ئاساییان هەبێت. ژمارەی جارەکانی دەردانی 
پیسایی ئەم دەستە مندااڵنە لە بەراورد لەگەڵ ئەو ساوایانەی کە لە شیری دایک تەغزیە دەکەن، زیاترە. بۆ 

نموونە ئەو ساوایەنەی کە لە شیری دایک تەغزیە دەکەن لە هەفتەدا 5 تاکوو 40 جار پیسایی دەردەن و ئەمە 
لە دۆخێکدایە کە ئەو ساوایانەی کە شیری وشک دەخۆن 5 تاکوو 28 جار لە هەفتەدا پیسایی دەکەن. 

گۆڕینی جۆری شیر یان شیری وشکیش دەتوانێت ببێتە هۆی قەبزبوون.

شتی زۆر ڕۆڵیان هەیە لە قەبزیدا بەاڵم مندااڵنی ساوا و ئەو مندااڵنە کە ژەمی خواردنی هاوسەنگ 
وەردەگرن بەگشتی قەبز نابن.

داوا لە سەردانکەری تەندروستی خۆت بکە لەم بارەوە ڕاوێژکاری پێشکەش بکات. لە بابەتی دەگمەندا، 
دەکرێ قەبزی بە هۆی نەخۆشییەکی تر بێت، کەوایە گەر لە ماوەی چەند ڕۆژدا کێشەی قەبزبوون چارەسەر 

نەکرا، گرنگە کە لەگەڵ پزیشکی خێزانیت قسە بکەیت.

سەرچاوە: ڕێنمای NICE، 2009، قەبزی مندااڵن 
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1
منداڵەکەم قەبز دەبێت.

2
لە نێوان خواردنەکاندا، ئاوی کواڵوی 

ساردبۆوە تاقی بکەوە. 

3
گەر کێشەکە هەروا درێژەی هەبوو 

قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری 
تەندروستی یان پزیشکی گشتی 

خۆت.

سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
بۆ بەرگریکردن لە قەبزی و بەرگری لە 

دوبارەبوونەوە، دڵنیا بە لە منداڵەکەت 
پارێزێکی خواردنی هاوسەنگی هەیە کە 

ڕێژەیەکی زۆر فایبەر لەوانە، میوە، سەوزە، 
پاقلەی کواڵو و دانەوێڵەی نانی بەیانیانی 

کەپەکدار. ئێمە کەپەکی پڕۆسەنەکراو 
)پێکهاتەیەک لە هەندێک لە خۆراکەکاندا( 
ڕاناسپێرین چونکوو دەبێتە هۆی باکردنی 

سک، بای گەدە و کەمبوونەوەی هەڵمژینی 
خۆراک بچووکەکان. ڕێژەیەکی زۆر شلە 

بخۆوە. 
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بۆ چارەسەری منداڵەکەت لە ماڵەوە ڕێگەی زۆر هەیە. 
 ئەو هەواڵنەی دەبێ جێبەجێیان بکەیت بریتین لە:

سارد تاقی بکەوە. گەر شیری دایک دەخوات و P  بەردەوام ئاوی پێبدە - پێدان بە ڕێژەیەکی کەم ئاوی 
گەر منداڵ داوای شیر دەکات. پێبدە.

یان جێلی دەژە باکتریا بەکار بێنە و جوان دەستت P  بەتوندی سەرنج بدە پاکوخاوێنی )سابوون و ئاو 
بە خاولی وشک بکەوە(.

پاکێجدا کە ڕێژەیەکی دیاریکراوی پاوەدر تێدایە P  گیراوەی تایبەت بۆ قەرەبووکردنەوەی کەم ئاوی لە 
پێشکەش دەکرێت و دەبێ لەگەڵ ئاو تێکەڵ بکرێت. 

ئەم گیراوەیە یارمەتی دەدات بۆ چارەسەرکردنی 
کەم ئاوی.

گەر منداڵەکەت بۆ ماوەیەک زیاتر لە 24 کاتژمێر 
نەخۆشە، قسە بکە لەگەڵ پزیشکی خێزانی. گەر 

منداڵەکەت ساوایە خێرا پەیوەندی بکە بە پزیشکی 
خێزانیتەوە. 

دەرمانساز دەڵێت

38

 سەردانکەری 
تەندروستی دەڵێت

گەر منداڵەکەت شیری دایک دەخوات درێژە بدە 
بەم کارە و بەردەوام ڕێژەی زیاتر شلە بخۆوە.
www.nhs.uk/conditions 2015 :سەرچاوە

ڕشانەوە و سکچوون
بۆ منداڵەکەت باش نییە 

تاکەکان بەئاسوودیی دوچاری ڕشانەوە و سکچوون دەبن و زۆرجار ئەم نەخۆشییە لەو شوێنەنەدا دەگواسترێتەوە 
کە منداڵی زۆری لێیە.

هەست بە نەخۆشیکردن یان ڕشانەوەی لەناکاو بەگشتی نیشانەی سەرەکین. بەدوای ئەودا دەکرێ سکچوون بێت. 
گەر منداڵەکەت بەردەوام، ناڕشێتەوە، لە نێوان هەر ڕشانەوەیەکدا تاڕادەیەک هێمنە و ئارامە و دەکرێ بەدوای 

یەکدا ئاوی پێبدەی، لەوانەیە کەمتر تووشی کەم ئاوی بێت و لەوانەیە پێویست بە سەردان بۆ الی پزیشک نەکات. 
گەر منداڵەکەت زیاتر لە 24 کاتژمێر نەخۆشە، گەر نیشانەکانی لەدەستدانی ئاوی لەش لەودا توندە، گەر 

منداڵەکەت، ساوایە، هەرچی خێراتر قسە بکە لەگەڵ پزیشکی خێزانیت.

گەر شیری خۆتی پێدەدەیت، ئەم کارە تەنانەت لە جاری زیاتردا درێژە بدە. لە مندااڵنی گەورەتردا ڕێژەیەکی 
زیاتر ئاو یان سەهۆڵ بە شێوەی نوقڵی دارینیان بدەیە بۆئەوەی بیمژن. گەر دەیانهەوێ خواردن بخۆن، خواردنی 

سادە وەک پاستا یان برینجی کواڵیان بدەیە )خواردنەکان زۆر چەور یان سوێرنەبن(.

ئەو دوور بکەوە لە ئەوانەی تر، بەتایبەت مندااڵن لەبەرئەوەی لەوانەیە ئەوانیش تووشی ئیلتیهاب بن. زۆر وریا 
بە کە هەمووان، دەستیان بشۆرن. 

_
نیشانەکانی کەم ئاوی لەش

کەمتر لە جاران میز دەکات(.P  کەمتر تەڕکردنی دایبی)واتە 

P  خەواڵۆیی زیاتر لە ڕادەی ئاسایی.
P  وشکبوونی دەم.

بەشی سەرەوەی سەرە کە زیاتر لە P  مەاڵشووکەوتن)شوێنێکی نەرمی 
ڕادەی ئاسایی لەقووڵەوە چووە(.

گیراوەیەک کە دەرمانسازەکەت بۆ 
قەرەبووکردنەوەی کەم ئاوی لەش پێی 

داوی، تاقی بکەوە.

1
منداڵەکەم تووشی 

سکچوون و ڕشانەوە 
بووە. 

2
ئاخۆ ئاوت زۆر پێداوە؟ گەر ئەمە حاڵەتە بە 

هۆی ئیلتیهابی گەدە و ڕیخۆڵە بێت، ئەمە 
بەرگری دەکات لە تووشبوون بە کەم ئاوی. 

قسە بکە لەگەڵ دەرمانسازی خۆت و 
پرسیاری لێبکە دەربارەی گیراوەیەک بۆ 

قەرەبووکردنەوەی کەم ئاوی. 

3
گەر دەستبەجێ یان پاش 24 کاتژمێر، هیچ 

جۆرە نیشانەیەک لە چاکبوونەوە لە 
نیشانەکاندا نەبیندرا، گەر منداڵەکەت 

ساوایە قسە بکە لەگەڵ پزیشکی خێزانی 
خۆتدا. 

39
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شەکرە
ناسین و کۆنتڕۆڵکردن

41

1
منداڵەکەم کە تازە پێی هەڵگرتووە، شەوانە 

جێگاکەی وشک بوو، دەستی کردووە بە 
تەڕکردنی جێگا و لەڕادەبەدری ئاو 

دەخواتەوە.

2
وایدابنێ کە شەکرەیە، گەرچی ئەم 

حاڵەتە لەوانەیە بە هۆی کێشەی 
جیاواز بێت. 

3
منداڵەکەت بەرە الی 

پزیشکی خێزانی.

پزیشکی گشتی دەڵێت
زانینی نیشانەکان زۆر گرنگە: 

•  میزکردنی لەڕادەبەدەر.
•  هەستی تینوویایەتی و مەیلی خواردنەوەی 

شلەکان لە هەموو کاتێکدا.
•  هەستی ڕاستەقینەی ماندوویەتی و مەیلی 

خەوتن لە هەموو کاتێکدا.
•  دابەزینی کێش بەبێ هیچ هۆیەکی ڕوون. 

نیشانەکانی تر:
•  خوور یان ئازار لە کاتی میزکردندا.

• ئەگەری تاریکایی لە ڕوانیندا.
•  گەر شوێنێک لە لەشی ببڕدرێت وادیارە 
کاتێکی زۆر دەخایەنێت بۆئەوەی چاک 

بێتەوە. 
www.diabetes.co.uk :سەرچاوە

نەخۆشی شەکرە نەخۆشییەکی درێژخایەنە کە لەودا ڕێژەی گلوکۆز)شەکر( لە خوێندا زۆر بەرزە چونکوو لەش، 
بەجۆرەی پێویست گلوکۆز ناگۆڕێت بۆ ووزە. لەگەڵ ئەوەشدا بە بەڕێوەبەرایەتیکردنی ووردبینانە، دەکرێ ئەو 

مندااڵنەی تووشی شەکرە دەبن ژیانێکی تەواو، تەندروست و چاالکانەیان هەبێت. 

شەکرەی جۆری 1 بەگشتی لە سەردەمی منداڵیدا ڕوو دەدات. گەر چارەسەر نەکرێت، دەکرێ ببێتە هۆی 
سەرهەڵدانی کێشەی توند لە تەندروستیدا. بە دەستنیشانکردنی زووی ئەم نەخۆشییە دەکرێ لە مانەوەی 

فریاگوزاری بەرگری بکرێت. گەر دایک و باوک، سەرپەرشت و پەرستاری مندااڵن نیشانەکانی ئەم نەخۆشییە 
بزانن، دەکرێ لە قۆناغەکانی سەرەتاییدا ئەو دەستنیشان بکرێت و چارەسەر بکرێت. دەکرێ نیشانەکان بەخێرایی 

دیار بکەوەن. گەر نیگەرانیت دەستبەجێ سەردانی پزیشکی خێزانی خۆت بکە. 

شەکرەی جۆری 1 باوترین شێوەی شەکرەیە لە مندااڵندا، لەگەڵ ئەوەشدا شەکرەی جۆری 2 لە ئێستادا ڕوو لە 
زیادبوونە. هۆیەکەی پارێزی نەگونجاو، وەرزشنەکردن و کێشی زێدەیە )سەردانی الپەڕەی 43بکە(.

کۆنتڕۆڵکردنی شەکرەی جۆری 1
ئەو مندااڵنەی تووشی شەکرەی لە جۆری 1 بوون لە درێژایی ژیاندا پێویستیان بە چارەسەری هەیە. هەموو 

تاکەکانی خێزان دەبێ دەربارەی ئەم نەخۆشییەدا زانیاری بەدەست بێنن چونکوو کۆنتڕۆڵکردنی ئەو کاریگەری 
دەبێت لەسەر هەموو خێزان. 

فێرت دەکرێت کاتێک کە ئاستی شەکرەت خوێنی منداڵەکەت لەڕادەبەدەر دابەزێت و نیشانەی لەوانە لەرزین، ئارەقە، 
ماندوویەتی، سەرئێشە یان گۆڕانکاری ئاکاری هەیە، چۆن هایپۆگلسیمیا )دابەزینی شەکرەی خوێن( دەستنیشان 

بکەیت، بەرگری لێبکەیت و ئەو چارەسەر بکەیت. 

ڕۆژەکانی یەکەم
دەستبەجێ پاش دەستنیشانکردن، تۆ و منداڵەکەت 
دەبێ بناسرێن بە تیمێکی پسپۆڕی بۆ چارسەری 

شەکرە. 
دەکرێ تیمی چارەسەری بریتی بێت لە کەسانی 

خوارەوە: 
•  پزیشکی ڕاوێژکاری مندااڵن کە پسپۆڕە لە 

بواری شەکرەدا.
•  پەرەستارێکی پسپۆڕی شەکرەی مندااڵن.

•  پسپۆڕێکی تەغزیە کە ئاشنایە لەگەڵ 
پێداویستییەکانی مندااڵن.

•  دەرووناسێک کە لە بواری مندااڵندا پسپۆڕە. 
کاتێک کە منداڵەکەت، یەکەمین قۆناغی چارەسەری 

لە نەخۆشخانەدا تێپەڕێنیت، بەڕادەی پێویست بۆ 
کۆنتڕۆڵکردنی شەکرەی ئەوان لە ماڵەوە پشت 

ئەستوور دەبیت. 
بەردەوام هەروا پەیوەندیت دەبێت لەگەڵ تیمی 

چارەسەری شەکرەی خۆت. 
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سەردەمی منداڵی 

داهاتوویەکی تەندروست دروست بکە کە شایانی ئەوانە 
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کۆنتڕۆڵکردن بەدەستەوە بگرە
لەوانەیە بۆ دایک و باوک )یان ئەندامانی 

خێزان( کە سەرقاڵن، ئاسان بێت کە پێدانی 
چکلیت یان ساردەمەنی شیرین کە 

منداڵەکەیان بۆیان دەگریت و خۆشحاڵکردنی 
خێرای منداڵ بە باشتر بزانن سەبارەت بە 

تەندروستی درێژخایەنی ئەوان و لە 
ئەولەوییەتدا دایبنێن. زۆەربەی دایکان و 

باوکان بۆئەوەی ببنە ڕێگر لە هات و هاواری 
منداڵەکانیان ڕێگە بە منداڵەکانیان دەدەن 
بۆئەوەی بڕیار بدات کە شتێک بێتە ناو 

عەرەبانەی دەستی مارکێتەوە. تۆ بەرپرسی 
لەبەرانبەر ئەو شتەی منداڵەکەت دەیخوات.

ئەوەی منداڵەکەت هەرئێستا دەیخوات 
نموونەیەک بۆ ژیان دروست دەکات و ئەو 

مندااڵنەی کێشی زێدەیان هەیە ئامادە دەبن بۆ 
کۆڵێک نەخۆشی و کێشەکانی تەندروستی. 

1
دایکم پێدانی چکلیت بە نەوەکەی 

لەگەڵ دڵۆڤان بوون سەبارەت بە ئەو 
لێتێکچووە. ئەو تەنیا دەیهەوێت 

منداڵەکەم خۆشحاڵ بکات بەاڵم من 
نیگەرانم. 

2
لەوانەیە دژوار بێت بەاڵم بۆ دایکت 
ڕوونی بکەوە کە بۆچی پێت باشترە 
منداڵەکەت سووکەژەمی تەندروست 

بخوات و ئەمە کە لە درێژخاتەندا ئەمە 
بە قازانجی ئەو دەبێت. 

3
هەندێک لە بیرۆکەکانی خواردنی 

تەندروست بخە بەردەستی دایکت و 
منداڵەکەت بە بڕینی میوە یان سەوزە 

بنێرە بۆسووکەژەم. 

زۆربەی دایکان و باوکان زانیاری نییە لەسەر ئاکامی توندی کێشی زیادە )قەڵەوی لەڕادەبەدەر( لە تەندروستی مندااڵندا کە 
مەترسی زۆری سەرهەڵدانی کێشەی تەندروستی درێژخایەن لەوانە کێشەی دڵ و دەمار و شکرەی جۆری 2ی لەگەڵ دایە. 

ئەگەر ئەمەکە ساوا و مندااڵنی تازەپێهەڵگرتوو دوچاری بن 5 هێندە زیترە لە مندااڵنی کەم تەمەن و کەسانی گەورەساڵدا. 
ڕاهاتنی باش خواردن و ڕاهاتنی وەرزش دەبێ لە ساڵەکانی سەرەتایی ژیاندا دروست بن. دەربارەی بیرۆکەی خواردنی 

تەندروست بۆ هەموو ئەندامانی خێزان قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆتدا. 
کێشی زیدە زۆرجار بە ئاسانی و بە هۆی پارزێکی خواردنی ناتەندروست و وەرزیش نەکردن بە ڕادەی پێویستدا ڕوو 

دەدات. باشترە سەرەتا بەرگری بکەیت لە زیادبوونی کیشی منداڵەکەت. نموونەی خەوی باش، پارێزێکی خواردنی 
جۆراوجۆر و وەرزیشی بەردەوام یارمەتی منداڵەکەت دەدات بۆئەوەی کێشێکی گونجاوی و تەندروستی هەبێت. هەندێ 

جار منداڵ بەبێ هیچ هۆیەک کێشی لەڕادەبەدەر زیاد دەکات، لە کاتی ڕوودانی وەها حاڵەتێکدا، قسە بکە لەگەڵ 
سەردانکەری تەندروستی خۆت چونکوو لەوانەیە کێشەیەکی توند و بنەڕەتی هەبێت لە پەیوەندی لەگەڵ تەندروستی ئەودا. 

الیەنی سۆز بە هۆی قەڵەوی لەڕادەبەدەر لە سەردەمی منداڵیدا دەکرێ توند و درێژخایەن بێت، لەوانە شەالتی و متمانە 
بەخۆیی کەم. لەوانەیە بۆ دایک و باوک دژوار بێت کە قسە بکەن لەگەڵ منداڵەکەیاندا لەسەر کێشی زێدە چونکوو هەست بە 

تاوان دەکەن و نایانهەوێ بە گتفوگۆ لەسەر ئەم کێشەیە ببنە هۆی زوێرکردنی ئەوان.
زۆربەی دایکان و باوکان گرنگایەتی نادەن بە ڕێژەی خواردنێک کە منداڵەکەیان دەیخوات و لەڕادەبەدەر بەها دەدەن بە 

ڕێژەی چاالکییەک کە ئەوان دەیکەن. زۆربەی دایکان و باوکان لەسەر ئەم بڕوایەن کە منداڵەکانیان لەڕادەبەدەر چاالکن و 
‘قاژوقیژ و هات و هاوارکردن’ یان لەگەڵ ‘چاالکبوون’ لێتێکدەچێت.
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هەندێک ڕێنمایی دەربارەی ئاکاری منداڵی 
تازەپێهەڵگرتوودا:

•  کات بدە بە منداڵە تازەپێهەڵگرتووەکەت، پێی بڵی لە 
ئەوینداری ئەویت، لە ئامێزی بگرە.

•  هەوڵ بدە ڕێگەی پێبدەیت سەربەخۆیانە هەڵبژاردنی 
سادە بکات، بۆ نموونە، ‘حەزت لە کاڵوی شینە یان 

سوور؟’
•  یاسا و ڕێسای ئیشی ئاشکرا و سادەت هەبێت بۆئەوەی 

کەمتر لەگەڵ منداڵ شەڕ بکەیت. 
•  ستایشی بکە بۆ بچووکترین ئاکارێکی باش کە دەتهەوێ 
هان بدرێت بۆ ئەو و گەر دەکرێت گوێ مەدیە بە خراپ 

مامەڵکردنی کەم.
•  هەوڵ بدە ئاکارێک کە حەزت لێی نییە، بخەیە بن گوێ، 
چونکە ئەمە بەم واتایەیە کە ئەگەری ئەوەی هەیە دوبارە 

بێتەوە. 
•  گەر منداڵ دەستی کرد بە بیانووگرتن، کۆڵ مەدە، بەاڵم 

هەوڵ بدە بۆئەوەی تێبگەیت لە هەستی منداڵەکەت و 
سەرنج بدەی بە هەستەکانی- ‘دەزانم کە ناڕەحەتی’.

•  بەر لە واڵمدانەوە بە هەناسە دانێکی قووڵ و 
چاوەڕێکردن، ئارام بە و ژیرانە هەڵسوکەوت بکە. 

•  لەبیرت بێت کە زەلللێدان بەردەوام دەبێتە هۆی ئەوە کە 
ئاکار و بیانووگرتنی منداڵی تازەپێهەڵگرتوو خراپتر بێت 

و لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوە کە منداڵەکەت لێبترسێت.
•  بزانە کە منداڵەکەت پێوستی بە خواردن یان پشوودان 

یان شوێنێکی ئارام و بێدەنگە یان نا.
•  پاشان ستایشی منداڵەکەت بکە بۆ ئەوەی ئارام بۆتەوە. 

زۆرجار وەاڵمێکی سادەیە

بیانووگرتنی منداڵی 
تازەپێهەڵگرتوو

لەوانەیە بیانووگرتن لە 18 مانگییەوە دەست 
پێبکات و لە چوار ساڵیدا کەمتر دەبێتەوە. 

بیانووگرتنی منداڵی تازەپێهەڵگرتوو زۆرجار 
کاتێک ڕوو دەدات کە منداڵ ناتوانێت 

بەئاشکرایی ئەوەی دەیهەوێت، دەریبڕێت. بێ 
هیوایی لەوانەیە بە شێوەی بیانووگرتن بێت. 

بیانووگرتن لەوانەیە کاتێک ڕوو بدات کە 
منداڵ ماندوو، برسی یان ناڕەحەت بێت. ئەم 
ئاکارە زۆرجار لە شوێنی گشتی و قەرەباڵغدا 

ڕوو دەدات کە لەوانەیە ببنە هۆی شەرمەزاری 
و گوشاری دەروونی دایک و باوک زیاتر 

بکەن.
ئارام بە و بزانە منداڵەکەت پێویستی بە 

خواردنە یان پشوودان. سەرنج بدە بە 
منداڵەکەت و گەر بکرێت شوێنێکی ئارام یا 
شێوازێک بۆ ڕاکێشیانی سەرنجی بدۆزەوە. 

کۆڵ مەدە، بەاڵم لە پێناو تێگەیشتن لە هەستی 
منداڵەکەتدا هەوڵ بدە. و پاشان ستایشی 

منداڵەکەت بکە بە هۆی هێمنبوونەوە و پێی 
هەاڵبڵێ. 

1
منداڵەکەم تووڕەیە و 
توندوتیژە و شڵەژاوە.

2
هەندێجار زانین بەمە کە ئاکاری منداڵ 

ئاساییە یان نیشانەی ئاڵۆزی ئاکارە، 
لەوانەیە دژوار بێت. 

3
گەر نیگەرانیت، قسە بکە لەگەڵ 
سەردانکەری تەندروستی خۆت 

یان پەرەستاری باخچەی 
ساوایان. 

تووڕەیی مەزاج
هەموو مندااڵن ئەو سنوورانەی کە بۆیان دادنرێت تاقی دەکەنەوە و هەندێ جار هەوڵ دەدەن بۆئەوەی لە سنوورەکان 

تێپەڕن. ئەمانە هەموو بەشێکن لە فێربوون و بوون بە مرۆڤێکی ڕاستەوخۆ. گرنگە کە لەبیرت بێت منداڵ بە مەبەستی 
چارەسەرکردنی پێداویستییەکانی هەروا هەڵسوکەوت دەکات. گریان و نەخەوتن بەو واتایە نییە کە السار و بزێوە یان 
دەیهەوێ ناڕەحەتت کات. مندااڵنی گەورەتر لەوانەیە خواردنێک کە حەزی پێناکەن تف بکەنە ناوی یان نەسرەوێن و 
ڕێگە نەدەن بۆ گۆڕینی دایبی. تەنیا ئیشێک کە ئەنجامی دەدەن ئەمەیە کە لە ڕێگەی تەنیا شێوازێکەوە کە دەتوانن، بۆ 

دەربڕینی حەز و ڕقیان هەوڵ بدەن.

زۆربەی هۆکار و ئاکاری تەحەداکەر دەتوانێت ببەستێرێتەوە بە شتی سادە وەک ماندوویەتی یان برسیەتی، 
ڕاکێشانی سەرنج، ئاڵوگۆڕی لە ژیان )ڕەنگە داینگەیەک یان منداڵێکی نوێ لە ماڵەوە( یان لەوانەیە لەبەرئەوەی 

ناتوانن داواکاری خۆیان دەربڕن، هەستی بێتوانایی و بێ هیوایی بکەن.

دەکرێ کاتێک کە منداڵ لەڕادەبەدەر ئاکاری خراپ پێشان دەدەن کاردانەوەی پۆزەتیڤ بەکاربێنیت. بەو بڵێ کە بە هۆی 
ئاکارەکانی ناڕەحەتی و نەک لەخۆی. بەم شێوەیە ئەو خۆی بە کەسێکی السار نازانێت و دەزانێ کە ئەوەندەی دەسەاڵت 

هەیە ئاڵوگۆڕی بەسەر ئاکاریدا بێنێت. دیاریکردنی سنوور و ئاست و یاساکان لە ژیانی منداڵدا کە بە گەشەکردنی ئەو 
دەگۆڕدرێت گرێدراوە بە تۆ. سەرەتا قسە بکە دەربارەی شێوازی پەروەدرەکردنی خۆت لەگەڵ هاوبەشی ژیانت بەم 

شێوەیە هەردووکتان یاسای جێگیر پەیڕەو دەکەن.

هەندێجار ئەو تەنیا پێویستی بەمە هەیە کە کاتێکی لەگەڵ بەسەر بەریت. هەموو سەرنجت الی ئەو بێت، بەبێ 
ئەوەی هێچ شتێکی دەرەکی سرنجبەر بێت. دەربارەی هەستەکانی قسە بکەیت، یاری بکەیت، چیرۆکی بۆ 

بخوێنییەوە یان تەنیا جێژ وەربگریت لە لە ئامێزگرتنی ئەو.
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ڤاکسینەکردن
لەئێستادا و لە داهاتوودا منداڵەکەت دەپارێزێت 

خۆپارێزی کە بە ناوی ڤاکسینەکردنیش ناسراوە بەگشتی لە ڕێگەی کوتانەوە جێبەجێ دەکرێت. لە بەریتانیادا وەک 
بەشێک لە پالن مندااڵنی تەندروستی ڤاکسینە دەرکرێن لە هەمبەر جۆرەکانی نەخۆشیدا. دەکرێ لە پەیوەندی 

لەگەڵ ڤاکسینەکردندا ڕاوێژکاری وەربگریت لە پزشکی خێزان، پەرەستار یان سەردانکەری تەندروستی خۆت. 
ڕاپۆرتێک لە پەڕتووکی تۆمارکردنی تەندروستیدا بۆ دایک و باوکەکان )پەڕتووکی سوور( دادەندرێت، ئەم کتێبە 

کە لە الی تۆ دەمێنێتەوە، زانیاری پەیوەست بە تەندروستی منداڵەکەتی تێدایە. 

ڤاکسینەکردن بەگشتی لە ماوەی پێنج ساڵدا جێبەجێ دەکرێت. زۆر گرنگە کە بە مەبەستی کەمکردنەوەی مەترسی 
تووشبوون بە نەخۆشی، لە تەمەنی گونجاودا ڤاکسینەکردن جێبەجێ بکرێت. بە مەبەستی داواکاری ڕاوێژکاری 

لە الیەن سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی خێزانیت گومان مەکە - ئەوان هەر بەم هۆی ئامادەن! 
ڤاکسینەکردن لە سەردەمی منداڵیدا بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە و زۆربەی ڤاکسینەکان لە عیادەی پزیشکی خێزانیتدا 

دەکوترێن. 

بۆ دڵنیابوونەوە لەمەکە هەروا لەش لە هەمبەر نەخۆشیدا دەپاریزرێت هەندێک لە خۆپارێزییەکان زیاتر لە 
جارێک جێبەجێ دەکرێن. ئەم هەڵسانە ناسراوە بە وەبیرهێنانەوە، کەوایە دڵنیا بەوە کە منداڵەکەت ڤاکسینی 

وەبیرهێنەرەوە وەردەگرێت. 

گەر دووگیانیت، لە عیادەی پزیشکی خێزانیدا ڤاکسینی کۆخەڕەشە دەکوترێت. باشترین کات بۆ کوتانی ئەم 
ڤاکسینە هەفتەکانی 28 تاکوو 32ی دووگیانییە، کۆرپەکەت با پارێزراوی لە هەمبەر ئیلتیهابی کۆخەڕەشەدا 

لەدایک دەبێت کە ئیلتیهابێکی مەترسیدارە بۆ ساوایان. 

47

پزیشکی گشتی دەڵێت
ڤاکسینەکردن بۆ پاراستنی منداڵەکەتە لە 

هەمبەر ئەو نەخۆشیانەدا کە دەکرێن زۆر 
مەترسیدار بن و الیەنی خراپ و درێژخایە 

و تەنانەت مەرگیان لەگەڵدا بێت. 

ڤاکسینی پاراستن کە بۆ منداڵەکەت 
 دەکوترێت بایەخی ئەو ئازارە 

کەمەی هەیە. 

گەر ئارەزووتە زانیاری زیاتر بەدەست 
 بێنیت لە پەیوەندی لەگەڵ ڤاکیسنی 

کوتراو بۆ منداڵەکەت، سەردانی ماڵپەڕی 
www.nhs.uk بکە یان قسە بکە لەگەڵ 

سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی 
خێزانی خۆت.

N )خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی( 
H

S سەرچاوە: زانیاری ڤاکسینەکردن
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سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
پەڕتووکە سوورەکەی منداڵەکەت لە شوێنێکی پارێزراودا دابنێ. ئەمە تەنیا ڕاپۆرتی تۆمارکراوە لە 
ڤاکسینەکردنی سەردەمی منداڵی منداڵەکەت و زۆرجار دواتر لە ژیاندا پێویستت پێی دەبێت. ڤاکسینی 

MenB وەک بەشێک لە بەرنامەی ڤاکسینەکردنی ڕۆتینی سەردەمی منداڵی دەناسرێت، بابەتەکە باس بکە 
لەگەڵ سەردانکەری تەندروستیت.

1
ڤاکسینەکردن لە دوو مانگییەوە دەست 
پێدەکات، کاتێک کە پاراستنی ئاسایی 

منداڵ لە هەمبەر نەخۆشیدا 
دادەبەزێت. 

2
سەردانکەری تەندروستیت 

ئاگادارت دەکاتەوە لە کۆبوونەوەی 
ڤاکسینەکردنی ناوچەیی.

3
ڤاکسینەکردن نەک منداڵەکەت 

دەپارێزێت لە هەمبەر نەخۆشییەکان 
لە سەردەمی منداڵیدا بەڵکوو 

دەیپارێزێت لە هەموو ماوەی تەمەندا. 

کاتی ڤاکسینەکردن
دوو مانگانە

نەخۆشییەکانی پارێزراو
•  دەردەکۆپان، ئەسکەرپوت، کۆخەڕەشە، ئیفلئجی مندااڵن و 

)Hib( B ئەنلفۆنزای هەمۆفیلیووس جۆری
•  نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ 

•  ڕۆتاڤایرۆس 

•  دەردەکۆپان، ئەسکەرپووت، کۆخەڕەشە، ئیفلیجی مندااڵن و Hibسێ مانگانە
)MenC( C نەخۆشی مەنیگۆکۆکاڵ گرووپی  •

•  ڕۆتاڤایرۆس

•  دەردەکۆپان، ئەسکەرپووت، کۆخەڕەشە، ئیفلیجی مندااڵن و Hibچوار مانگانە
•  نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ

نێوان 12 تاکوو 13 مانگ- لە 
 ماوەی مانگێک لە یەکەمین 

ساڵڕۆژدا

Hib/MenC  •
•  نەخۆشی بە هۆی میکڕۆبی پنۆمۆکۆکاڵ 
•  سوورێژە، گوێڕەپە و سوورێژەی ئەڵمانی

•  ئەنفلۆنزا- ڤاکسینی سپرای لووتی ئەنفلۆنزا بڕیارە وردەوردە لە دوو، سێ و چوار ساڵ
ساڵەکانی داهاتوودا بدرێت بە دەستەکانی تری تەمەن، ڕاوێژ بکە 

لەگەڵ پەرەستار یان سەردانکەی تەندروستیت.

سێ ساڵ و چوار مانگ یان 
دەستبەجێ پاش ئەو

•  سوورێژە، گوێڕەپە و سوورێژەی ئەڵمانی
•  دەردەکۆپان، ئەسکەرپووت، کۆخەڕەشە و ئیفلیجی مندااڵن 

)وەبیرهێنانەوە بەر لە قوتابخانە(
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دەبێ چی بکەیت:
•  گەر بێهۆشی پێویستە، ڕێگە مەدە هیچ بخوات یان بخواتەوە.

•  پێچراوەیەکی بەستوو )پۆڵکەی سەهۆڵ بەستوو( کە لە پەڕۆیەکدا 
پێچراوەتەوە بەهێمنی دابنێ لەسەر بەشی پەیوەست.

•  بە یارمەتی خاولی وەک پەتێکی ڕاگر، باسکی شکاو جێگیر ڕابگرە.
•  ئەندامی شکاو بپارێزە بەتایبەت کاتێک کە لە سەیارەدایت، کەوایە گەر 

بکرێت داوا لە کەسێکی تر بکە شۆفێری بکات.
•  سەردانی بەشی A&E )ڕووداو و فریاگوزاری( بکە.

کەوتن
بۆ مندااڵن، گەورەترین مەترسی کەوتنەخوارەوە لە لێواری قەرەوێڵە، یان 

ئاستی گۆڕەرە. لە پەیوەندی لەگەڵ مندااڵنی تازەپێهەڵگرتوودا، زۆرتر کەوتن 
لەسەر موبیلیات یان قادرمەدا هەڕەشەیان لێدەکات. 

بەرگری:
•  دڵنیا بە کە توانایی تالنەوە و خلووربوونەوەی منداڵ نییە لە هەرجۆرە ئاستێکدا 

)بالێف بەکاربێنە(.
•  خۆ بپارێزە لە دانانی بێشکە یان کورسی منداڵ لەسەر ئاست و ڕووبەرێک 

کە ئەگەری تالنەوەی منداڵ هەیە.
•  کاتێک منداڵەکەت دەست دەکات بە جوواڵنەوە، لە شوێنی دەستپێکی 

قادرمەکانەوە پەیژەی پاراستن بەکار بێنە. دڵنیا بە لە قفڵبوونی باڵکۆن و 
قفڵی پاراستن بدە لە پەنجەرەکان.

دەبێ چی بکەیت:
گەر منداڵەکەت کەوتنێکی مەترسیداری هەبووە، پەیوەندی بکە بە 999وە.

خنکان
مندااڵنی ساو و ئەوانەی تازەپێیان هەڵگرتووە بە ئاسانی دەتوانن کەلوپەلی وەک 

میزەاڵن، پاتری، پاقلەی سودانی، دوگمە، پارچەی بووکەڵەی پالستیکی و یان 
تەلپێچەکان قووت بدەن، بیخەنە ناو قۆڕگیان یان بە خواردنی ئەوان بخنکێن.

بەرگری:
• بۆ دۆزینەوەی کەلوپەلە بچووکەکان، پشکنینی سەرزەوی و بنەوەی 

کەلوپەلەکان بکە.
•  کۆنتڕۆڵ بکە کە بووکەڵەکان گونجاو بن لەگەڵ تەمەنی منداڵ و بارودۆخی 

گونجاویان هەبێت.
•  زانیاری زیاتر بەدەست بێنە دەربارەی CPR )جۆرێک شێوازی یارمەتی 

سەرەتاییە کە تێکەڵێکە لە هەناسەپێدانی دەستکرد و ماساجی قەفەزەی سنگ(. 
هەندێجار پێی دەوترێت ماچی ژیان. 

دەبێ چی بکەیت:
گەر منداڵەکەت خەریکە دەخنکێت دەستبەجێ و بەهێمنی دەست بەکار بە. وریا 

بە کە شتەکە زیاتر پاڵ پێوەنەنێ بۆ ناو قۆڕگ. منداڵەکەت هان بدە بۆ کۆکین. لە 
پشتی بدە، گەر منداڵەکە بۆراوەتەوە داوای یارمەتی بکە )منداڵ بەتەنیا جێ 

مەهێڵە( و CPR )ژیانەوەی دڵ( دەست پێبکە. 

برینداربوونی سەر
یەکێک لە نیشانەکانی بەرکەوتنی زیانی توند بە سەر هەستکردن بە خەواڵووی 

نائاساییە، ئەمە بەم واتایە نییە کە ناتوانی ڕێگەبدەیت منداڵەکەت بخەوێت. 

لە کاتی ڕوودانی کەیسەکانی خوارەوەدا دەبێ چاودێری پزیشکی وەربگریت:
•  بەردەوام دەڕشێتەوە )زیاتر لە سێ جار(.

• گازندە دەکات لە هەبوونی ئازار.
•  کاردانەوەیەکی کەمتر بۆ تۆ پێشان دادات.

•  ئازار هێمن نابێتەوە بە خواردنی پاراستامۆل یان ئیبۆپڕۆفەن. 
گەر ماندوو بووە بە هۆی گریان یان شتەی ڕووی داوە، ئەوکات باشە ڕێگەی 
پێبدەیت بخەوێت. گەر نیگەرانی بۆ بابەتی خەواڵوویی ئەو، ئەوکات پاش یەک 

کاتژمێر لەو خەو هەڵیبەستێنە. 
دەبێ چی بکەیت:

کۆنتڕۆڵ بکە کە دۆخی منداڵ باش بێت و ئەمە کە شەو کاردانەوەی نۆرماڵ 
پێشان دەدات. 
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بڕین
شووشە، چەقۆ و ئامرازی تیژ دەتوانن ببنە هۆی بڕینی توند.

بەرگری:
پەرداخی ئاوخواردنەوە لەسەر زەوی دامەنێ. بۆتڵی شووشە لە بەرزایی دابنێ. 

چەقۆی چێشتخانە لە شوێنێکی دوور دابنێ. 
دەبێ چی بکەیت:

•  گەر بڕینەکە زۆر نییە ناوچەی بڕدراو بشۆوە، دڵنیا بە کە هیچ وردە 
شووشەیەک لەو بەشەدا نەمابێتەوە و سەرەکەی بە پەڕۆیەکی زووری خاوێن 

داپۆشە. 
•  گەر بڕینەکە زۆرە، خوێنبەربوون هەیە یان لەتە شووشەەیەک لەژێر پێست 

هەیە سەردانی A&E )ڕووداو و فریاگوزاری( بکە.

نقومبوون )خنکان(
زۆربەی منداڵن، زۆرجار لە ئاوی تەنکدا نقوم دەبن. ئەم ڕووداوە لە حەمام، 

حەوزی باخ، حەوزی سەوڵ و بەرمیلی ئاوی باراندا دەقەومێت.
بەرگری:

•  هەمووجارێ چاودێری ئەو مندااڵنە بکە کە لە ئاو نزیکن. لەسەر حەوز 
بەربەستێکی ئاسن دابنێ و یان ئەو پڕ بکەوە و وەک قووڵکەی لم بەکاری بێنە.

• دڵنیا بە کە منداڵەکەت مەلە فێر بووە. 
دەبێ چی بکەیت:

منداڵەکەت لە ئاو بێنەدەرەوە. هەوڵ بدە ناچاری بکریت بۆئەوەی هەرچی ئاوە 
بە کۆکین بێنێتە دەرەوە. گەر هیچ کاردانەوەیە پێشان نادات پەیوەندی بکە بە 

999وە. 

ژەهراویبوون
ژەهراویبوون بە هۆی خواردنی دەرمان، بەرهەمی ناوماڵ و کەلوپەلی 

خۆجوانکردن باوە.
بەرگری:

هەموو مادە کیمیاییەکان، دەرمان، کهوول، پاتری و بەرهەمی پاککەرەوە لە 
شوێنێکی پارێزراودا دابنێ. 

دەبێ چی بکەیت:
بزانە چی قووت داوە و لە کاتی سەردان بۆ بەشی ڕووداو و فریاگوزاریدا ئەو 

لەگەڵ خۆت بەرە. 

خنکان
پەتک و زنجیری پەردە کۆرە دەکرێ مەترسی زیانی خنکانی بدواوە بێت. 

بەرگری:
•  پەردە کۆرە بەبی پەتک دابنێ.

•  پەتکی ڕاکێشانی پەردە کۆرە دەبێ کورت و دوور بێت لەبەردەستی 
مندااڵن.

•  پەتکەکان ببەستەوە یان گیرە، پارێزەر، قرتێنەر یان گرێ بەکاربێنە.
•  قەرەوێڵەی منداڵ، پێخەف یان کورسی بەرز نزیک بە پەنجەرە دامەنێ.
•  بووکەڵەی یاری یان کەلوپەل لەسەر قەرەوێڵەی منداڵ شۆڕ مەکەوە،

•  جانتای پەتکدار هەڵماوەسە لەم شوێنەدا کە منداڵێک بتوانێت سەری بخاتە ناو 
ئاڵقەی پەتکی جانتا.

•  زانیاری زیاتر بەدەست بێنە دەربارەی CPR )ژیانەوەی دڵ(. 
دەبێ چی بکەیت:

گرێپووچکەکان لە ملی منداڵ بکەوە، پەیوەندی بکە بە ژمارە 999وە و 
CPR )ژیانەوەی دڵ دەست پێبکە(.

شکانی ئێسک
شکانی ئێسک، ئێسکێکی شکاو یان قەڵشیوە.

بەرگری:
چاودێری بکە لەسەر یاری مندااڵن، بۆ ماتۆڕی سکۆتە، تەختەخلیسکێنە و 
پاسکیل کەرەستەی پاراستنی شیاو )کاڵوزرێ، ناوپۆشی ئەژنۆ و ناوپۆشی 

ئەنیشک( بەکاربێنە. 
چۆن دەستنیشان بکەم شکانی ئێسک ڕووی داوە؟ 

•  هەندێجار شکانی ئێسک دیارە و دەکرێ ئێسک لە ڕێگەی پێستەوە ببینیت.
•  ئازاری هەیە و هەندێ تار تاسانی لەگەڵ دایە.

•  لەوانەیە ئەندام وادیار بێت کە لەجێ چووە.
•  ئاوسانی و شینبوونەوە. 

ڕووداوەکانی ناوماڵ

ڕووداوەکانی ناوماڵ

RoSPA :سەرچاوە www.redcrossfirstaidtraining.co.uk :ژیانەوەی دڵ( و شێوازی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ زیانەکای تر( CPR بۆ وەرگرتنی ڕاوێژکاری دەربارەی
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زانیاری پەیوەست بە پەیوەندی بەکەڵک
]Allergy UK[ حەساسییەتی بەریتانیا

01322 619 898 www.allergyuk.org
ئەنجومەنی ئەو دایکانەی شیر دەدەن

 ]Association of Breastfeeding Mothers[
 5453 330 0300، 9.30 بەیانی تاکوو 10.30 شەو 

www.abm.me.uk
]Asthma UK[ هەناسەتەنگی بەریتانیا

0800 121 62 44 www.asthma.org.uk
]Baby LifeCheck[ پشکنینی ژیانی منداڵ

www.babylifecheck.co.uk
 دامەزراوەی بەرگریکردن بۆ ڕووداوەکانی مندااڵنی 

]Child Accident Prevention Trust[
020 7608 3828 www.capt.org.uk

]Cry-sis[ قەیران
08451 228 669 www.cry-sis.org.uk

 هێڵی یارمەتیدانی پزیشکی ددان 
]Dental Helpline[ 

0845 063 1188
]Diabetes UK[ شەکرەی بەریتانیا

www.diabetes.org.uk
]Family Lives[ ژیانی خێزان

0808 800 2222 www.familylives.org.uk
]Healthy Start[ دەستپێکی تەندروست

www.healthystart.nhs.uk
 La Leche League GB

2918 120 0845، 24 کاتژمێر 7 ڕۆژی هەفتە 
www.laleche.org.uk .لەبەردەستە

]The Lullaby Trust[ دامەزراوەی الیالیەی
www.lullabytrust.org.uk

 هەوکردنی پەردەی مێشک لە ئێستادا 
]Meningitis Now[

0808 80 10 388 www.meningitisnow.org

 هیڵی یارمەتیدانی تۆڕی نەتەوەیی بۆ تەغزیە بە 
 شیری دایک 

 ]National Breastfeeding 
Network Helpline[

 0212 100 0300،  9.30 بەیانی تاکوو 9.30 شەو 
www.breastfeedingnetwork.org.uk

 دامەزراوەی دەوڵەتی منداڵبوون 
]National Childbirth Trust[

0700 330 0300، 8 بەیانی تاکوو 10 شەو 7 ڕۆژی هەفتە 
www.nct.org.uk

 هێڵی یارمەتیدانی نەتەوەیی توندوتیژی لەماڵەوە 
]National Domestic Violence Helpline[

www.refuge.org.uk 0808 2000 247
Netmums

 ڕاوێژکاری و پێدانی زانیاری بە دایک و باوک
www.netmums.com

خزمەتگوزاری پێدانی زانیاری NHS بۆ دایک و باوک
]NHS Information Service for Parents[

www.nhs.uk/start4life
]Red Cross[ خاچی سوور

ئاگادارکردنەوە دەربارەی CPR )ماچی ژیان(
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk

ڕێنماییە تەندروستییەکان ]Start4Life[ بۆ دەستپێکی ژیان 
www.nhs.uk/start4life

تۆڕی نەتەوەیی باوک لەماڵەوە 
]National At-home Dad Network[

تێڕوانینی باوک، گفتوگۆ، هەواڵ و پاڵپشتی.
www.athomedad.org

بۆ دۆزینەوەی پزیشکێکی ددانی NHS )خزمەتگوزاری 
نەتەوەیی تەندروستی( 

 پەیوەندی بکە بە NHS 111 یان سەردانی ماڵپەڕی
www.nhs.uk/dentist بکە.

 NHS دامەزراوەی ڕۆیاڵ فری 
 ]Royal Free London NHS 

Foundation Trust[
سوئچ بورڈ 2000 758 0203 

بژاردەی 1 ڕۆیاڵ فری
بژاردەی 2 نەخۆشخانەی بارمەت 

بژاردەی 3 نەخۆشخانەی چەس فرام
www.royalfree.nhs.uk

 نەخۆشخانوی چەس فرام 
]Chase Farm Hospital[
پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن

بنکەی چاودێری خێرا
یەکەی هەڵسەنگاندنی مندااڵن

کلینیکی بەر لە منداڵبوون
]Barnet Hospital[ نەخۆشخانەی بارمەت

پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن
یەکەی هەڵسەنگاندنی مندااڵن

کلینیکی بەر لە منداڵبوون و نۆرەی چاوپێکەوتنەکان
تیمی بەڕێوەبەرایەتیکردنی ئەنجومەنی مامانەکان

 نەخۆشخانەی زانکۆ میدلەسکسی باکووری 
]North Middlesex University Hospital[

تەلەفۆنخانە 2000 887 0208
www.northmid.nhs.uk

پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن
بنکەی چاودێری خێرا

بەشی ڕووداو و فریاگوزاری مندااڵن
کلینیکی بەر لە منداڵبوون 

نووسینگەی کۆمەڵگای مامانەکان

زانیاری پەیوەست بە پەیوەندی نەتەوەیی 
 خزمەتگوزاری ئەففیلد یونیڤەرساڵ و 

 خزمەتگوزاری پسپۆڕی مندااڵن 
 ]Enfield Universal Services &
Specialist Children Services[

 Cedar House, St Michaels Primary
Care Centre, Gater Drive,

 Enfield EN2 OJB.
0208 375 2945

Enfield CAMHS
 Charles Babbage House,

1 Orton Grove, Enfield EN1 4TU.
0208 379 2000

 ئەنجومەنی پاراستنی مندااڵن ئەففیلد 
 ]Enfield Safeguarding 

Children Board[
تەلەفۆن: 2767 379 0208

فاکس: 2888 379 0208
گەر نیگەرانیت دەربارەی ئاسایشی منداڵیکدا، تکایە 

نیگەرانییەکەت ڕاپۆرت بدە بە:
بەشی چاودێری کۆمەاڵیەتی مندااڵن بە ژمارە پەیوەندی 
2507 379 0208 دووشەممە- پێنجشەممە 9 بەیانی 

تاکوو 5 شەو، هەینی 9 بەیانی تاکوو 4.45 شەو 
بەدەر لە کاتژمێری ئیداری پەیوەندی بکە ژمارەی 

1000 379 0208 )بژاردەی 2 هەڵبژێرە(.
هەروەها دەکرێ لە ڕێگەی ئیمەڵیوە پەیوەندی بکەیت.

 هەمووکات لە بارودۆخی فریاگوزاریدا 
پەیوەندی بکە بە 999. 

گەر سەبارەت بە منداڵەکەت نیگەرانیت تکایە 
نیگەرانییەکانت الی ئێمە باس بکە، بەم شێوەیە دەکرێ 

یارمەتیت بدەین.

تەلەفۆن: 2507 379 0208
دووشەممە تاکوو هەینی: 9.00 بەیانی تاکوو 5.00 شەو

بەدەر لە کاتژمێری ئیداری: 1000 379 0208، 
بژادەی 2 هەڵبژێرە و ڕەوانە دەکرێیت بۆ الی 

ڕاوێژکارێک. 
www.enfield.gov.uk/enfieldlscb

هێڵی یارمەتیدان بە ئاسوودەیی ئەو ژنانە کە 
لەماڵەوە خراپ مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت 

]Domestic Abuse
Solace Women’s Aid Helpline[

0808 802 5565

]Men’s Advice Line[ هێڵی ڕاوێژکاری پیاوان
0808 801 0327

 بەردەوام لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا 
پەیوەندی بکە 999.

www.enfield.gov.uk/domesticabuse

زانیاری پەیوەندی ناوچەیی

51
لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا پەیوەندی بکە 999.

گەر پێت وایە ڕۆژ یان شەو یارمەتیت بە یارمەتی 
خێرا هەیە دەبێ بەر لە سەردانی هەرجۆرە 

خزمەتگوزارییەکی تەندروستی تر پەیوەندی بکەیت 
 NHS 111 بە پەیوەندیکردن بە .NHS 111 بە

دەستبەجێ ڕەوانەی خزمەتگوزارت ناوچەیی 
دەکرێیت کە دەکرێ بە باشترین شێوە یارمەتیت 

بدات. ئەم خزمەتگوزارییە 24 کاتژمێری شەو و 
ڕۆژ، 365 ڕۆژی ساڵ لەبەردەستە و 

پەیوەندیکردن بەم هێڵە لەوانە پەیوەندیکردن لە 
ڕێگەی مۆبایلەوە بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە.

لە کەیسەکانی خوارەوەدا دەبێ پەیوەندی بکەیت بە 
NHS 111؟

•  کاتێک کە پێویستت بە یارمەتی خێرا بەاڵم 
هەڕەشەیەک بۆ ژیان نییە.

•  کاتێک کە پێت وایە دەبێ سەردانی ڕووداو و 
فریاگوزاری ]A&E[ یان خزمەتگوزارییەکانی 

تری چاودێری خێرای NHS بکەیت.
•  کاتێک کە بەدەرە لە کاتژمێری ئیشکردنی 

پزیشکەکەت.
•  کاتێک کە نازانیت بۆ وەرگرتنی یارمەتی 

پزیشکی پەیوەندی بە کێوە بکەیت.
•  وە گەر پزیشکێکی ناوچەییت نییە بۆئەوەی 

پەیوەندی بە ئەوەوە بکەیت.

NHS 111

50

پەیوەندی بکە بە ژمارە 0102 032 0800 
 یان سەردانی ماڵپەڕی 

www.smokefree.nhs.uk بکە.
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