
 

 

 

ەگونجێنێت لەگەڵ لە سەرەتای ژیاندا تووشی حەساسییەتی پێستی بن چونکە پێستی ئەوان خۆی د ادااڵنی ساونئەمە ئاساییە کە م

ۆش دیارە پەیوەندی بکە بە پزیشکی خێزانی ووشی حەساسییەتی پێستی بووە و نەخگەر منداڵەکەت ت .ئاقاری جۆراوجۆردا

ردنی پەردەی مێشک )سەردانی زۆربەی حەساسییەتەکانی پێست نیگەرانکەر نین بەاڵم ئاگادار بە لە نیشانەکانی هەوک .خۆتەوە

 .بکە( 62ی الپەڕە

  ەت بە هۆی دایبیحەساسیی

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

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

 .ڵگەڕانی پێستی منداڵە ساواکەتهۆی سوورهە

نانی مەڵحەمێک کە هێ ادە ی چاودێری پێستی و بە بەکارزۆربەی حەساسییەتەکانی پێستی بە هۆی دایبی دەکرێن بە بەرنامەیەکی س

ی بە حەساسییەتی کەم بە هۆی دایبی، منداڵە ساواکەت هەست بە ناڕەحەت .دەکرێ لە دەرمانخانە بەدەستی بێنیت، چارەسەر بکرێن

 .ناکات

 پێستی ویشک

پێستی وشک، پێست پێست بوونی پێست، بوونی تۆزێک پەڵە، خاڵ و  .ێستی منداڵی ساوا ناسکترە و پێوستی بە چاودێرتی زیاترەپ

ی منداڵە ساواکەت باشە گەر بەگشتی دۆخ .ەگشتی لەناو دەچنحەساسییەتی کەم لەسەر پێستی منداڵی تازەلەدایکبوو ئاساییە و ب

  .، پەیوەندی بکە بە سەردانکەری تەندروستی خۆتەوەێستی بووە و لەم بارەوە نیگەرانیتحەساسییەتی پ بەاڵم تووشی

1. 

  .منداڵی ساوا ناڕەحەتە و دەگریت .کێم هەیەلە دەوروبەری ناوچەی دایبدا حەساسییەت لە ڕەنگی سوور و 

2. 

پەیڕەویت کردووە لە ئامۆژگارییەکانی سەردانکەری  گۆڕدراوە؟ ئاخۆنە ئاخۆ بۆ ماوەیەکی زۆر دایبی پیسی منداڵی ساو ە

 ەکەی خۆت؟زتەندروستی خۆت یان قسەت کردووە لەگەڵ دەرمانسا

3. 

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

  .خێزانی خۆت بکە

 

حەساسییەتی پێستی بە هۆی دایبی، 

  حەساسییەتی پێستی و پێستی وشک

 

  انی چارەسەر دەکرێتکێشەیەکی باو کە بە ئاس



 

 :دەرمانساز دەڵێت
 .ی و گفتوگۆ بکەدەندی لەگەڵ ئەو دەرمانانەی کە دەتوانین بەبێ ڕەچەتەی پزیشکی بێدەین بە تۆ پەیوەنئێمە لە پەیو

جۆرێکی تر  .داە ساواکەت دەپارێزێت لە هەمبەر شێیەکیان مەڵحەمی پارێزەرە کە پێستی منداڵ .دوو جۆرە مەڵحەمی دایبی هەیە

  .ابێک گونجاوە بەاڵم تەنیا دەبێ بە ئامۆژگاری پسپۆڕێک بەکاربهێندرێتمەڵحەمێکی دەرمانە کە بۆ لەناوبردنی هەر جۆرە ئیتله

 ڕێنمایی سەردانەکەری تەندروستی لە پەیوەندی لەگەڵ نەخۆشی کاڵوی بێشکە
 .یان قاوەیی سەر پێستی سەر منداڵە ساواکەت دەوترێتزەرد ئەمە دەستەواژەیەکە کە بە بەدیهاتنی پێست پێست بوونی چەور و 

هەر جۆرە ناڕەحەتییەک لە ئەم حاڵەتە نابێتە هۆی  .ێتێبێت و لەوانەیە پێست سوور هەڵگەڕلەوانەیە وەک توێژاڵیان لهەندێ جار 

زۆر گرنگە کە پێستەکان النەبەیت لەبەرئەوەی لەوانەیە ببێتە هۆی  .کەتدا و دەبێ بە تێپەڕینی کات چارەسەر بێتمنداڵە ساوا

  .هەوکردن

دەکرێ یارمەتی  -م یان ڕۆن زەیتوونوەک ڕۆن بادە -ڕۆنی سروشتی بە ڕۆنی منداڵ یانشەودا لە ماساجدانی سەر منداڵی ساوا 

  .نەرم و شلبوونەوەی توێژاڵەکان بدات

  .ەرم و شلبۆوە البەرەمی تایبەت بە منداڵی ساوا یان پەڕۆ بەکاربێنە و بەهێمنی توێژاڵی نبەهێمنی پێستی سەر بشۆرە و شانەی نەر

لەو کاتەدا پەیڕەوی بکە لە  .ت تووشی خوروو دەبێتپەرە دەستنێت و تازەلەدایکبووەکە چارەسەر نەبێت، سووری گەر ئەم کێشەیە

 .ئامۆژگارییە پزیشکییەکان

 بە هۆی دایبی ڕێنمایی سەردانکەری تەندروستی لە پەیوەندی لەگەڵ حەساسییەت
  .ا دابنێ بۆئەوەی هەوا بگاتە پێستدمنداڵە ساواکەت بەبێ جلوبەرگ و دایبی لە شوێنێکی گەرم و ئاسوودە

 .مەڵحەمێکی پارێزەر بەکار بێنە )سەردانی بەشی "دەرمانساز دەڵێت" بکە لە چوارگۆشەی بەرامبەردا(

 .لەبیرت بێت کە زووزوو دایبی بگۆڕیت و بیپشکنیت


