
 

 

لەوانەیە مادەی  .لە مندااڵنی ساوادا و مندااڵنی کەم تەمەندا لە دۆخێکدا کە بۆری فرمێسکیان لە گەشەکردن دایە باوە 'ڕیپۆقی چاو'

  .بەیەکەوە بنووسێت برژانگیدا ببینیت یان لەوانەیە پێوەنووساو لە گۆشەی چاوی

ی خۆت بە پەمۆی شیدار خاوێن ائەم حاڵەتە بەگشتی خۆی چاک دەبێتەوە بەاڵم لەوانەیە ناچار بیت بۆئەوەی بەردەوام چاوی منداڵی ساو

  .ئاوی کواڵوی ساردکراوە بەکاربێنە .بکەیتەوە

 

ت دەست لەبیرت بێ .بۆ هەر جار خاوێنکردنەوە لەتێک پەمۆی خاوێن بەکاربێنە .ەوەی لووتەوە بۆ الی دەرەوە خاوێن بکچاو لە گۆشە

  .و بۆ بەرگریکردن لە پەرەسەندنی ئیلتیهاب خاولی هاوبەش بەکار مەهێنە پێش و پاش ئەمە کارە بشۆریت

1. 

 کە برژانگی بەیەکەوە نووساوە؟ ئاخۆ لە گۆشەی چاوی منداڵە ساواکەتدا دەردراوە هەیە یان وا دێتە بەرچاو

2. 

  .ڕیپۆقی چاو یەکێکە لەو نەخۆشە باوانە کە زۆربەی مندااڵن تووشی دەبن، قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆت

3. 

  .هەرجار خاوێنکردنەوە، ئاوی کواڵوی سارکراوە بەکاربێنە لەسەر لەتە پەمۆیەکی خاوێن ۆب

  پێڵووی چاوئیلتیهابی پێستی دیوی ناوەوەی 
تێک  'پێستی دیوی ناوەوەی پێڵووی چاو ئیلتیهابی' لەگەڵ ئیلتیهابی چاو بە ناوی 'ڕێپۆقی چاو'هەندێجار لەوانەیە نیشانەکانی 

ەوزی زیاتر هەیە کە ر هەڵدەگەڕێت و ڕیپۆقی زەرد یان سبە ئیلتیهابی دیوی ناوەوەی پێڵووی چاو سپیایی چاو سوو .بچێت

ەردانکەری کاتژمێر درێژەی هەبوو، پەیوەندی بکە بە س 42گەر بەم بابەتە توندەت زانی و ئەمە زیاتر لە  .دەگەڕێتەوە بەردەوام

ئەم میکڕۆبە زۆر ئاسان دەگوازرێتەوە، کەوایە دەستت بشۆرە و خاولییەکی جیا بۆ  .ێزانی خۆتەوەتەندروستی یان پزیشکی خ

  .منداڵەکەت بەکاربێنە

  

و ئیلتیهابی پێستی دیوی ڕیپۆقی چاو 

  ناوەوەی پێڵووی چاو

 

  دوو کێشەی جیاواز



 دەڵێتسەردانکەری تەندروستی 
ماساجدانی بۆرییەکانی فرمێسک دەتوانێت یاریدەدەر بێت بۆ هاتنەدەری فرمێسک  .هەندێک لە مندااڵنی ساوا چاویان ئاوی لێدێت

ئەمە  .وهەورەها یارمەتی گەشەکردنی فرمێسک دەدات کە لە بەشی سەرەوەی بۆری فرمێسکی منداڵە ساواکەتدا کۆ بۆتەوە و

پەنجەی خاوێنی شایەتیت و ماساژدان لە گۆشەی دەرەوەی چاوی منداڵەکەتەوە بۆ الی لووت دەکرێت بە پاڵپێوەنانی کەم بە 

گەر ئەم حاڵەتە ساڵیک درێژەی هەبوو، لەوانەیە  .بۆ ماوەی چەند مانگ ڕۆژێ چەند جار ئەمە دووبارە بکەوە .جێبەجێ بکرێت

خزمەتگوزاری تەندروستی ) NHS سەرچاوەیخاڵی هەڵبژاردنی  .منداڵەکەت بۆ چارەسەری ڕەوانەی کلینیکی چاو بکرێت
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