
 

 

 

هەروەها لەوانەیە منداڵەکەت ماندوو و ڕەنگ زەرد دیار  .سیلیزی دەبێت 33.5 سەرووی منداڵەکەت تای هەیە، پلەی گەرماییگەر 

 .هەبێتکی ناخۆشی ئازاری تری هەبێت و بەگشتی هەستێ بێت، حەزی خواردنی کەم بێت، ورووژێنەر بێت، سەرئێشە و یان

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمە لەبەرچاو بگرە کە ئەم  .ساڵ( 5منداڵی ژێر دەمی تەرمۆمەتر لەژێر بنهگڵی منداڵ دابنێ )تەرمۆمەتر مەخە ناو 

  .پێوانانە وردبینی کەمتریان هەیە چونکوو تەرمۆمەتری بنهەنگڵ فێنکترە

رجار دەکرێ چاوەڕێ بکەیت بۆئەوەی خولی خۆی تێپەڕ یهاب و زۆەرەنگاریکردن لەگەڵ ئیلتتا بەشێکە لە کاردانەوەی ئاسایی لەش بۆ ب

گەر منداڵەکەت کێشەی  .بکات بەو مەرجە کە منداڵەکەت ئاو بەڕادەی پێویست بخواتەوە و جگە لەم کێشەیە بەگشتی بارودۆخی باش بێت

اریدەدەر بێت لە چارەسەرکردنی ئەم هەیە لە خواردنەوەی ئاو و شلەدا، هەوڵدان بۆ دابەزاندنی پلەی گەرمای لەشی ئەو دەکرێ ی

وەک ڕێنموونی، ڕەنگی میزی منداڵەکەت  .منداڵەکەت بە کەم ئاوی زۆر گرنگە لە بەرگریکردن لە تووشبوونیئەم هەوڵە  .کێشەیەدا

 .گەر تۆخترە، لەوانەیە منداڵەکەت پێویستی بە خواردنەوەی ئاوی زیاتر بێت -دەبێ زەردی کاڵ بێت

لەگەڵ  .سەری چاک دەبێتەوەایرۆسیدا سەرهەڵدەدات و بەبێ چارەبی ڤبەگشتی بە هۆی ئیلتیها .ندااڵن زۆر باوەسەردهەڵدانی تا لە م

هەندێ جار دەکرێ نیشانەیەک بێت لە نەخۆشییەکی مەترسیدار وەک ئیلتیهابی توندی باکتریایی خوێن )سەپتی سەمیا(،  ئەوەشدا، تا

گەر منداڵەکەت تا و لیری هەیە،  .مێشک و یان نەخۆشی تری پەتایی بێتپەردەی ئیلتیهابی میز، نەخۆشی سییە، سوورێژە، هەوکردنی 

  .پزیشکی خێزانیتەوە بەپەیوەندی بکە 

 .بە پزیشکی خێزانیتەوە یتکاتژمێر چاک نەبوونەوە پەیوەندی بکە 44هەروەها دەبێ گەر نیشانەکانی تا پاش 

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

1. 

  .منداڵەکەم کە تازە پێیهەڵگرتووە گەرم و مڕومۆچە

 

2. 

  ڕێژەیەکی زۆر ئاو و شلە پێدەدەی؟تایبەتی مندااڵنت تاقی کردۆتەوە؟ ئاخۆ  بەبێ شەکرەیئاخۆ پاراستامۆلی 

3. 

  .سیلیز بمێنیتەوە و دانەبەزێت، پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانیتەوە 33.5گەر پلەی گەرمای لەشی سەرووی 

 

  

 تا

 

  بەشێک لە کاردانەوەی ئاسایی لەش



 پزیشکی گشتی دەڵێت
 دەکەیت کە تای هەیە دەبێ:کاتێک لەماڵەوە چاودێر منداڵیک 

 یە یان منداڵێک کە لە شیری دایک تەغزمنداڵی ساوا ک ردنەوەی ئاو و شلەکان بکەیت )کاتێمنداڵەکە ناچار بە خوا

 .دێتە ئەژمار( دەکات باشترین شلە، شیری دایک

  ەوەچوون، نەبوونی چاو لەقووڵ ،بووە، وشکبوونی دەم ئاویدا بگەڕێ: دایبی کە تۆزێک تەڕبەدوای نیشانەکانی کەم

 .فرمێسک، بەگشتی ڕواڵەتێکی الواز و بێهێز، مەاڵشووکەوتن

 بکە( 22ی )سەردانی الپەڕە ئاگادار بەوە لە شێوازی دەستنیشانکردنی نیشانەکانی هەوکردنی پەردەی مێشک. 

 لە شەودا منداڵ کۆنتڕۆڵ بکە. 
 

 2013/ نەخۆشی تا لە مندااڵندا، NICE: سەرچاوە

  سیلیز بە واتای تایە 33.5 سەروویپلەی گەرمای 

 6مندااڵنی خوار شەش مانگ

بەرز بۆتەوە و / یان گەر پلەی گەرمای لەشی  یگەر منداڵەکەت نیشانەکانی تری نەخۆشی هەیە و هەروەها پلەی گەرمای لەش

ەردانکەری تەندروستی، بە پزیشکی خێزانی، سپەیوەندی بکە  ەن زیاتریا (فارەنهایت 55.5) یلیزس پلەی 33.5 منداڵەکەت

  .پەرەستاری عیادە، پەرەستار یان پزیشکی خێزانی کلینیکی ناوچەییتەوە

 

 6مندااڵنی گەورەتر

گەر منداڵەکەت بە شێوەیەکی نائاسایی نەخۆش دیارە یان گەر پلەی گەرمای لەشی بەرز  .تۆزێک تا بەگشتی جێی نیگەرانی نییە

 .بۆتەوە و دانابەزێت، پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانیتەوە

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

  گەرمای لەش6یارمەتیدان بۆ دابەزاندنی 

 جلوبەرگی منداڵەکە لە لەشی دەربێنە و تەنیا دایبی/ پاتۆل بکە بەری. 

 ( 14پلەی گەرمای ژوور لە پلەی گەرمای گونجاودا ڕابگرە )سیلیز. 

 )منداڵەکەت هان بدە بۆئەوەی ئاو و شلە بخوات )تەنانەت ڕێژەی کەم بەاڵم لە جار و کەڕەتی زۆردا. 

  فەن بە دۆزی ڕاسپێردراو بدە بە منداڵەکەت )بۆ ڕێنمایی شێوازی بەکارهێنان ۆیان ئیبۆپڕ بەبێ شەکرەپاراستامۆلی

 .بکە( 2سەردانی الپەڕەی 

 uk.nhs.www: سەرچاوە 
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