
 

 

 بڕین
  هقۆ و ئامرازی تیژ دەتوانن ببنه هۆی بڕینی توند.شه، چووش

 :بەرگری
  دوور دابنێ. یشتخانه له شوێنێکی چێبۆتڵی شووشه له بهرزایی دابنێ. چهقۆ پهرداخی ئاوخواردنهوە لهسهر زەوی دامهنێ.

 :دەبێ چی بکەیت
  گهر بڕینهکه زۆر نییه ناوچهی بڕدراو بشۆوە، دڵنیا به که هیچ وردە شووشهیهک لهو بهشهدا نهمابێتهوە و سهرەکهی به

 خاوێن داپۆشه.  زووریپهڕۆیهکی 

 

 ت ههیه سهردانیر پێسه یان لهته شووشهەیهک لهژێگهر بڕینهکه زۆرە، خوێنبهربوون ههی A&E ( ڕووداو و

 بکه.( فریاگوزاری

 (خنکان) نقومبوون
وزی سهوڵ و بهرمیلی ئاوی باراندا ه. ئهم ڕووداوە له حهمام، حهوزی باخ، حنقوم دەبنزۆربهی منداڵن، زۆرجار له ئاوی تهنکدا 

 دەقهومێت.

 :بەرگری
 بکه که له ئاو نزیکن. لهسهر حهوز بهربهستێکی ئاسن دابنێ و یان ئهو پڕ بکهوە و  ههمووجارێ چاودێری ئهو مندااڵنه

  بێنه.ی وەک قووڵکهی لم بهکار

 .دڵنیا به که منداڵهکهت مهله فێر بووە  

 :دەبێ چی بکەیت
هیچ کاردانهوەیه دەرەوە. گهر  هێتبکریت بۆئهوەی ههرچی ئاوە به کۆکین بێن یمنداڵهکهت له ئاو بێنهدەرەوە. ههوڵ بدە ناچار

 وە.999پێشان نادات پهیوەندی بکه به 

 

 ژەهراویبوون
 ژەهراویبوون به هۆی خواردنی دەرمان، بهرههمی ناوماڵ و کهلوپهلی خۆجوانکردن باوە.

 :بەرگری
  ههموو مادە کیمیاییهکان، دەرمان، کهوول، پاتری و بهرههمی پاککهرەوە له شوێنێکی پارێزراودا دابنێ.

 اوەکانی ناوماڵڕوود

 

 



 :ەیتدەبێ چی بک
  بزانه چی قووت داوە و له کاتی سهردان بۆ بهشی ڕووداو و فریاگوزاریدا ئهو لهگهڵ خۆت بهرە.

 خنکان
  اوە بێت.وخنکانی بد یپهتک و زنجیری پهردە کۆرە دەکرێ مهترسی زیان

 

 :بەرگری
 .پهردە کۆرە بهبی پهتک دابنێ 

 مندااڵن. دەستیرپهتکی ڕاکێشانی پهردە کۆرە دەبێ کورت و دوور بێت لهبه 

 .پهتکهکان ببهستهوە یان گیرە، پارێزەر، قرتێنهر یان گرێ بهکاربێنه 

 .قهرەوێڵهی منداڵ، پێخهف یان کورسی بهرز نزیک به پهنجهرە دامهنێ 

 شوێنهدا که  مماوەسه لهڵجانتای پهتکدار هه ،ل لهسهر قهرەوێڵهی منداڵ شۆڕ مهکهوەبووکهڵهی یاری یان کهلوپه

  بخاته ناو ئاڵقهی پهتکی جانتا. منداڵێک بتوانێت سهری

 زانیاری زیاتر بهدەست بێنه دەربارەی  CPR(ژیانهوەی دڵ) . 

 :دەبێ چی بکەیت
 . (ژیانهوەی دڵ دەست پێبکه) CPR وە و999، پهیوەندی بکه به ژمارە بکهوە گرێپووچکهکان له ملی منداڵ

 شکانی ئێسک
 شکانی ئێسک، ئێسکێکی شکاو یان قهڵشیوە.

 :بەرگری
سکیل کهرەستهی پاراستنی شیاو )کاڵوزرێ، ابۆ ماتۆڕی سکۆته، تهختهخلیسکێنه و پدێری بکه لهسهر یاری مندااڵن، چاو

  ناوپۆشی ئهژنۆ و ناوپۆشی ئهنیشک( بهکاربێنه.

  چۆن دەستنیشان بکهم شکانی ئێسک ڕووی داوە؟

 ێگهی پێستهوە ببینیت.انی ئێسک دیارە و دەکرێ ئێسک له ڕههندێجار شک 

 ری ههیه و ههندێ تار تاسانی لهگهڵ دایه.ئازا 

 .لهوانهیه ئهندام وادیار بێت که لهجێ چووە 

 .ئاوسانی و شینبوونهوە  

 :دەبێ چی بکەیت
 وات یان بخواتهوە.خگهر بێهۆشی پێویسته، ڕێگه مهدە هیچ ب 

 پهیوەستشی هسهر بهتهوە بههێمنی دابنێ لپێچراوەیهکی بهستوو )پۆڵکهی سههۆڵ بهستوو( که له پهڕۆیهکدا پێچراوە. 

 .به یارمهتی خاولی وەک پهتێکی ڕاگر، باسکی شکاو جێگیر ڕابگرە 

 .ئهندامی شکاو بپارێزە بهتایبهت کاتێک که له سهیارەدایت، کهوایه گهر بکرێت داوا له کهسێکی تر بکه شۆفێری بکات 

 سهردانی بهشی A&E (.بکه )ڕووداو و فریاگوزاری  

  کەوتن
. له پهیوەندی لهگهڵ مندااڵنی ەبۆ مندااڵن، گهورەترین مهترسی کهوتنهخوارەوە له لێواری قهرەوێڵه، یان ئاستی گۆڕەر

  ههڕەشهیان لێدەکات. داتازەپێههڵگرتوودا، زۆرتر کهوتن لهسهر موبیلیات یان قادرمه

 :بەرگری
 ۆرە ئاستێکدا )بالێف بهکاربێنه(دڵنیا به که توانایی تالنهوە و خلووربوونهوەی منداڵ نییه له ههرج. 

 .خۆ بپارێزە له دانانی بێشکه یان کورسی منداڵ لهسهر ئاست و ڕووبهرێک که ئهگهری تالنهوەی منداڵ ههیه 



 ێکی قادرمهکانهوە پهیژەی پاراستن بهکار بێنه. دڵنیا به له له شوێنی دەستپ ک منداڵهکهت دەست دەکات به جوواڵنهوە،کاتێ

 قفڵی پاراستن بدە له پهنجهرەکان. قفڵبوونی باڵکۆن و

 :دەبێ چی بکەیت
 . وە999ههبووە، پهیوەندی بکه به  یگهر منداڵهکهت کهوتنێکی مهترسیدار

 خنکان
مندااڵنی ساو و ئهوانهی تازەپێیان ههڵگرتووە به ئاسانی دەتوانن کهلوپهلی وەک میزەاڵن، پاتری، پاقلهی سودانی، دوگمه، پارچهی 

 و یان تهلپێچهکان قووت بدەن، بیخهنه ناو قۆڕگیان یان به خواردنی ئهوان بخنکێن. بووکهڵهی پالستیکی

 

 :بەرگری
 .بۆ دۆزینهوەی کهلوپهله بچووکهکان، پشکنینی سهرزەوی و بنهوەی کهلوپهلهکان بکه 

 تڕۆڵ بکه که بووکهڵهکان گونجاو بن لهگهڵ تهمهنی منداڵ و بارودۆخی گونجاویان ههبێت.کۆن 

 ر بهدەست بێنه دەربارەیزانیاری زیات CPR ( جۆرێک شێوازی یارمهتی سهرەتاییه که تێکهڵێکه له ههناسهپێدانی

  دەستکرد و ماساجی قهفهزەی سنگ(. ههندێجار پێی دەوترێت ماچی ژیان.

 :دەبێ چی بکەیت
ۆڕگ. پێوەنهنێ بۆ ناو قگهر منداڵهکهت خهریکه دەخنکێت دەستبهجێ و بههێمنی دەست بهکار به. وریا به که شتهکه زیاتر پاڵ 

 CPR( و . له پشتی بدە، گهر منداڵهکه بۆراوەتهوە داوای یارمهتی بکه )منداڵ بهتهنیا جێ مههێڵهمنداڵهکهت هان بدە بۆ کۆکین

  دەست پێبکه. (ژیانهوەی دڵ)

 برینداربوونی سەر
ییه، ئهمه بهم واتایه نییه که ناتوانی یهکێک له نیشانهکانی بهرکهوتنی زیانی توند به سهر ههستکردن به خهواڵووی نائاسا

 . ڕێگهبدەیت منداڵهکهت بخهوێت

 له کاتی ڕوودانی کهیسهکانی خوارەوەدا دەبێ چاودێری پزیشکی وەربگریت:

 )بهردەوام دەڕشێتهوە )زیاتر له سێ جار. 

 .گازندە دەکات له ههبوونی ئازار 

 .کاردانهوەیهکی کهمتر بۆ تۆ پێشان دادات 

 پڕۆفهن.ە به خواردنی پاراستامۆل یان ئیبۆهوئازار هێمن نابێت  

گهر نیگهرانی بۆ بابهتی  .، ئهوکات باشه ڕێگهی پێبدەیت بخهوێتبه هۆی گریان یان شتهی ڕووی داوەگهر ماندوو بووە 

  هستێنه.ات پاش یهک کاتژمێر لهو خهو ههڵیبخهواڵوویی ئهو، ئهوک

 :دەبێ چی بکەیت
  شهو کاردانهوەی نۆرماڵ پێشان دەدات. ت و ئهمه کهتڕۆڵ بکه که دۆخی منداڵ باش بێنکۆ

 

 ێوازی ڕووبهڕووبوونهوە لهگهڵ زیانهکای تر:ژیانهوەی دڵ( و ش) CPR بۆ وەرگرتنی ڕاوێژکاری دەربارەی
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