
 

 

لەکاتێکدا مندااڵنی  ،ن بە ددانەوە لەدایک دەبنژمارەیەک لە مندااڵ .( بگۆڕەددانەکانی منداڵەکەت )ددانی شیر کاتی دەرچوونی یەکەمین

کەم خەریکە وەدیار دەکەون،  مانگیدا ددانەکانی کەم 9تاکوو  4بەگشتی کاتێک منداڵێک لە تەمەنی  .تر هەتاکوو ساڵێک ددانیان نەبێت

هەندێک لە مندااڵن نیشانەی کەمیان هەیە لە  '.ددان دەرچوون'بەم حاڵەتە دەڵێن  .گەرچی گەشەکردنی ددان لە هەر منداڵێکدا جیاوازە

لە کاتی تردا  .هەندێک لە ددانەکان بەبێ ئازار و ناڕەحەتی گەشە دەکەن .ەئازارەکاتێکدا مندااڵنی تر دەرچوونی ددان بۆیان زۆر ب

 .ک لە ڕوومەتەکان سوورەسوورهەڵگەڕاوە، یان ئەمە کە یەكێ ت،وکێک کە ددان خەریکە لەو دەردەچێلەوانەیە بەمە بزانیت کە پو

 .چ بێتبێت، توند بجاوێت یان تەنیا مڕۆمۆلەوانەیە لیکی  ساواکەتمنداڵە 

ی ئەوە، لێکۆڵینەوەیەک نییە کە سەەڕا .هەندێک شەبەنگێکی بەرباڵو لە نیشانەکان دەبەستنەوە بە ددان دەرچوون، لەوانە سکچوون و تا

گەر ئاکاری نائاسایی بێت، یان  .خۆت لە هەر کەسێک باشتر منداڵەکەت دەناسیت .ەلمێنێت ئەم نیشانانە پەیوەستن بە ددان دەرچوونبس

 www.nhs.uk: سەرچاوە .ە یان بوونەتە هۆی نیگەرانیت، قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستیتنیشانەکان توند

دەکرێ ددانەکانی بە فڵچەی نەرمی تایبەت بە منداڵ و تۆزێک  .بیربکەوە سەبارەت بە شێوازی چاودێریکردنی ددانی منداڵەکەت

دا تۆمار کرابێت و لە لیستەی نەخۆشانی پزیشکی ددانی ساڵ 3بۆ  2دڵنیا بەوە کە ناوی منداڵەکەت تاکوو  .بشۆریتهەویری ددان، 

یش دەتوانن ڕاوێژکاری پێشکەش بکەن دەربارەی ی مندااڵن و سەردانکەرانی تەندروستفەرمانبەرانی بنکە .کۆنتڕۆڵکردنی سااڵنە هەیە

 .پرسیار بکە تەنیا - تەندروستی دەم و ددانی منداڵەکەتەوە

1. 

  .منداڵەکەم ڕوومەتی سوورە و تۆزێک مڕومۆچ و تووڕە دیارە

2. 

کردووە لەگەڵ دەرمانسازی  تسەبارەت بە ددان دەرچوون پرسیارت کردووە لە سەردانکەری تەندروستی خۆت؟ ئاخۆ گفتوگۆ

  خۆت لە پەیوەندی لەگەڵ خاڵی هەڵبژێردراو؟

3. 

ەرانیت و بارودۆخ باش نییە، قسە بکە گەر نیگ .ت بە مندااڵن تاقی بکەوەتایبە بەبێ شەکرەیهەندێک لە جێل یان پاراستامۆلی 

  .لەگەڵ سەردانکەری تەندروسیت یان پزیشکی خێزانی خۆتەوە

 

 دەرمانساز دەڵێت
ئەم دەرمانانە لەوانە  .ەر منداڵەکەت ناڕەحەتە دەکرێ لە دەرمانخانەی ناوچەیی خۆت تۆزێک دەرمان بکڕیتدەرمانساز دەڵێت گ

هەروەها ئەم دەرمانە  .دەنکردنەوەی هەر جۆرە ناڕەحەتییەک بایە یارمەتی هێمنمۆل کە دۆزی کەمی هێمنکەرەوەی تێدپاراستا

 .بەرهەمەکە گونجاوە لەگەڵ تەمەنی منداڵەکەت دڵنیا بەوە کە هەموو ڕێنماییەکان دەخوێنیتەوە و ئەم .بێت بەبی شەکرەدەبێ 

 .پووک هەڵدەسوورێتلە تایبەت بە ددان دەرچوون تاقی بکەیتەوە کە  بەبێ شەکرەی دەکرێ جێلی

 کێشەکانی ددان دەرچوون

 

 هەر منداڵێک تاقی دەکاتەوە



پرسیار بکە لە سەردانکەری تەندروستی دەربارەی پاکێجی بەخۆڕایی تەندروستی دەم و ددان کە لە کۆنتڕۆڵکردنی ڕێکوپێکی 

  .تەندروستیدا پێشکەش دەکرێت

 

 سەردانکەری تەندروستی دەڵیت
و پتەو بۆ جووتن دەکرێ بەکەڵک بێت وەک ئاڵقەیەکی پالستیکی تایبەت بە قەپ گرتن بۆ منداڵیک کە خەریکە دانانی شتێکی ڕەق 

ەدەر دیئەمە بجاوێت و ئەمە دەتوانێت یارئەم ئاڵقە پالستیکییە توانایی دەدات بە منداڵەکەت بۆئەوەی بەئاسوودەی  .ددانی دەردەچێت

ەکرێ سەرەتا بخرێتە ناو هەندێک لە ئاڵقە پالستیکییەکانی تایبەت بە ددان دەرچوون د .ابێت لە هێمنکردنەوەی ئازار یان ناڕەحەتید

  .ئەوەی سارد بێتسەالجە بۆ

 .حەساسییەت، تووڕەیی، ئاوی لووت و دایبی پیسی زۆر -هەموو جۆری ئەو شتانەی دەبەسترێنەوە بە ددان دەرچوون بریتین لە

ئەوەی کە دەکرێت نیشانەکانی نەخۆشی بێت بە بچووک  'ددانێک خەریکە دەردەچێتتەنیا ' وریا بە بە گریمانەکردنی ئەمە کە

  .دانەنێیت

 uk.nhs.www: سەرچاوە

 بابەت لە ڕێنمایی پزیشکی ددان لە پەیوەندی لەگەڵ چاودێری لە ددان: 4
 .ددان خاوێن بکەوەڕۆژێ دوو جار، بۆ ماوەی دوو خولەک و بەتایبەت شەوانە  .1

 .خواردنی شەکر سنووردار بکە بە ژەمەکانی خوادن .2

 .شەش مانگ جارێک سەردانی پزیشکی ددان بکە .3

خۆش بێت و کاتژمێرێکی ە پێلەوانەیە هێستاش بەکارهێنانی بۆتڵی وەک هێمنکەرەو .ئاوی میوە لە بۆتڵدا مەدە بە منداڵ .4
 .ببێتە هۆی خراپبوونی ددانەکان ئەو شەکرەی ناوزۆر بیمژێت، ئەمە دەبێتە هۆی ئەوە کە 

 یان سەردانی ماڵپەڕی NHS 111 پەیوەندی بکە بە NHS تڕاگەیشتن بە پزیشکێکی ددانیسبۆ وەرگرتنی یارمەتی و دە 

uk.nhs.www بکە.  
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