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  01تاکوو  03ڕۆژ 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  01هەفتە 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  44ڕۆژی خایاند ،زەردوویی تاکوو  7ڕۆژ پاش لەدایکبوون دەستی
پێنەکرد یان پیسایی تازەلەدایکبوو وەک گەچ سپییە ،بێگومان پەیوەندی بکە بە سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی خێزانی
خۆتەوە.
.4
وادیارە منداڵە ساواکەم تۆزێک زەردوویی هەیە ،دەبێ چی بکەم؟
.2
ئەوەندی دەکرێ شیر بدە بە منداڵەکەت بۆئەوەی تووشی کەم ئاوی نەبێت.
.2
گەر نیگەرانی لەم بارەوە ،پرسیار بکە لە سەردانکەری تەندروستی یان پزیشکی خێزانی خۆت.

تاقیکردنەوەی زەردوویی
قۆناغی 4
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.

