
 

 

 

 

زۆرجار  .تترسناک بێ وانێت بۆ دایک و باوک و منداڵبەسەرهاتنی هەر جۆرە گرفتی هەناسەیی لە منداڵی ساوا لە گەڵ منداڵەکانت دەت

و نەخۆشییەکانی وەک هەوکردنی بۆری هەوا، نەخۆشی دەردەکۆپانی و کۆخە زۆر جار دەکرێ لەماڵەوە  هیچ نیگەرانییەکی نییە

 .چارەسەر بکرێت

 ئەم نیشانانە دەتوانن ئەوانەی خوارەوە بگرێتەوە: .غەریزەکانت بەکار بێنە بۆ منداڵە تازەلەدایکبوو و منداڵە ساواکان

 وات و زۆربەی ۆشی بوونی نییە، ئەم دۆخە دێت دەڕنیشانەیەکی دیکە لە نەخ .هەناسەکێشانی خێرا یان هەناسە بڕکێ کە باوە

 .بە گشتی پێویست ناکات نیگەران بیت ،جارەکان منداڵەکەت بە ئاسوودەیی هەناسە دەدات

 هەوڵ بدە منداڵەکەت بخەیە ناو باروودۆخێکی ساف .هەناسەکێشان لەوانەیە خێرا خێرا و کورت کورت دیار بێت. 

  هەوڵ بدە کەمێک  .خنکانی جاربەجار کە لەوانەیە کاتێک ڕوو بدات کە منداڵێک بە خێرایی شیر دەخواتکۆخە یان

 .تێبینی دۆخی جەستە بکە لەکاتی شیرخواردندا .خێراییەکەی دابەزێنی

 لەگەڵ قسە بکە ئەگەر نیگەرانیت  .لەم قۆناغەدا چاودێری بکە و غەریزەکەت بەکاربێنە .کۆخەیەکی ویشک یان سارد

 .سەردانکەری تەندروستی خۆت

 گرتوودا لەوانەیە نیشانەکانی خوارەوە ببینیت:هەڵلە مندااڵنی گەورەتر و مندااڵنی تازەپێ

  ،گەرمایەکی الوازپلەی کۆخە، چلمە شۆڕە. 

  ەپی سەگ( دەبێ لەالیەن پزیشکی گشتییەوە هەڵسەنگاندنی بۆ حەپ حنەخۆشی دەردەکۆپان )دەنگی نووساو، کۆخە وەک

 .رۆیدێو لەوانەیە پێویست بە چارەسەری بێت بە ستبکرێت 

 دەردەکەوێت )رەنگ زەرد(منداڵەگە ڕەنگ پەڕیو. 

  ەتە بەگشتی نیشانەی اڵئەم ح .ساڵدا تا ڕادەیەک باوە 5خیزە خیزی سنگ کە پەیوەندی بە هەاڵمەتەوە دەبێت لە مندااڵنی ژێر

 .نێوان هەوکردنی ڤایرۆسی ڕوو بدات)ئاستیما( نییە مەگە ئەوەیکە نیشانەی نەخۆشی هەناسەتەنگی

 خێزانیڕێنماییەکانی پزیشکی 
 :خۆت خێزانیئەگەر هەر یەک لە نیشانەکانی خوارەوەت لە منداڵەکەتدا بینی، داوای یارمەتی بکە و پەیوەندی بکە بە پزیشکی 

 وا دێتە بەرچاو هەناسەکێشان بۆ ئەو دژوارە و بڕبرە و سکی دەباتە بۆ ناوەوە. 

  دەربڕێتدان، ناتوانن ڕستەیەک بە تەواوێ وەستان بۆ هەناسەبەبێ. 

یان لە  999هەر یەک لە نیشانەکانی خوارەوەت لە منداڵەکەتدا بینی، داوای یارمەتی بکە و پەیوەندی بکە بە ژمارەی ئەگەر 

 :گوزاریبیبە بۆ بەشی ڕووداو و فریا ئێستاهەر 

  ـە'ڕۆچوون'وا دەردەکەوێت کە قەفەزەی سنگی منداڵ خەریکی. 

 دەکەوێترڕەنگ زەرد یان تەنانەت کەمێک شین دە. 

  خیزە خیزی سنگ و هەناسە کێشەی

 

  تێبینی نیشانەکان بکە

  



 دەردەکۆپان
وشک بەدی دەنگێکی  هەناسەدانیانحەپ حەپی سەگ و کاتی منداڵی دوچاربوو بە دەردکۆپان کۆخەی جیاوازیان هەیە وەک 

 .دێنێت

حاڵەتە  .گەدەگریت، ئارامکردنەوەی زۆر گرنلەمەڕا کە لەوانەیە نیشانەکان خراپتر بن ئەگەر منداڵەکەت پەرێشانە یان خەریکە 

هەیە و دڵەڕواکێی هەیە، دەکرێ لە تەمەنی سێ  ئەگەر منداڵەکەت تا .سووکەکانی دەردەکۆپان دەکرێ لەماوڵەوە کۆنتڕۆڵ کرێت

 .مانگییەوە پاراستامۆلی بدرێتێ کە یارمەتی دەدات بۆ دابەزاندنی پلەی گەرما و کەمکردنەوەی ئازار

 .خۆتەوە خێزانیئەگەر نیشانەکان بەرەو خراپی چوون پەیوەندی بکە بە پزیشکی 

 کانی هەواهەوکردنی بۆرییە
نیشانە  .کانی هەوا، هەوکردنێکی باوە لە کۆئەندامی هەناسەداندا کە منداڵەکانی ژێر یەکساڵ دووچاری دەبنهەوکردنی بۆرییە

 .سەرەتاییەکانی لە نیشانەی هەاڵمەت دەچێت و ئاوبەربوونی لووت و کۆخە دەگرێتەوە

کانی هەوا دەتوانێت ئەمانەی خوارەوە لەخۆ گرێت: کۆخەیەکی بەردەوام، ردن، نیشانەکانی هەوکردنی بۆرییەبە گەشەی هەوک

 .دەنگەدەنگ و کێشە لە تەغزیەدا پڕهەناسەدانی 

لەگەڵ  .ش سێ ڕۆژ چاک دەبنەوە و لە زۆربەی ئەم حاڵەتانەدا ئەم نەخۆشییە جیددی و مەترسیدار نییەبەگشتی نیشانەکان پا

کی زۆر دەدات بۆ هەناسەدان یان ێژەی ئاسایی خۆراک بخوات یان هەوڵندالەکەت تەنیا دەتوانێت نیوەی ڕێئەوەشدا، ئەگەر م

 .یان سەردانکەری تەندروستی خۆت خێزانیدی بکە بە پزیشکی ، پەیوەن نیگەرانیتبەگشتی سەبارەت بە بارودۆخی منداڵەکەت 

 /www.nhs.uk/conditions/Bronchiolitis: سەرچاوە

 .بکە www.smokefree.nhs.uk یان سەردانی ماڵپەڕی 0102 032 0800 پەیوەندی بکە بە ژمارە


