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پێشەکى
بەناوى خوداى گەوروە و مهرەبان دروود لەسەەەەەر گیانى پێەەماەرمان مصمد(

)

سوپاس بۆ خودا کە تواناى پێاەخشیم بۆ ئامادەکردن و دروستکردنى نامیلکەى
فریاگوزارى سەەەەەەرەتایی وەرزشەەەەەی ،وە خزمەتى ئێوەى خوێنەر و وەرزشەەەەەوانانى
خۆشەەەویسەەت بکە  ،فریاگوزارى سەەەرەتایى زانسەەتێکە پێویسەەتە هەموو تاکێک
زانیارى لە سەر هەبێت وە هەموو کە سێک پێوی ستى بە زان ستە هەیە هەر لە
ڕێگ ەاى ئەو زانسەەەەەتەوە دەتوانیەەت ژیەەانى کەسەەەەەەانێەەک ڕزگەەار بکەیەەت لە مردن،
بابەتەکانى ئە

نامیلکەیە هەموو کەسەەەەەێک دەتوانێت سەەەەەوودى لێوەربگرێت

(مامۆسەەتا و قوتابى و یاریزان و وەرزشەەوانان،هتدد)ى خۆشەەەویسەەت ،فریاگوزارى
سەرەتایی پێوەست نیە تەنیا بۆ کارمەندى تەندروستى بەڵکو پێویستە هەموو
کەسەەەێک شەەەارەزای لە زانسەەەتى فریاگوزارى سەەەەرەتایی هەبێت ،بۆ روودانى هەر
حالەتێکى لە نا کاو کە بتوان ێت بە زووترین کات تووشەەەەەاووەکە ڕز گاربگەین لە
مردن.
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نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

فریاگوزاری سەرەتایی چییە.؟
ئامانجەکانى فریاگوزاری سەرەتایی.
جۆرەکانی رووداو.
ئەرکی ئەو کەسە چییە فریاگوزاری ئەکات بۆ کەسە تووشاووەکە.؟



فریەەاگوزاری سەەەرەتایی :بەەریتییە لە چارەسەەەرکردنی لەناکەەاو و کەەاتی بەەۆ کەسەەێ

تووشی رووداو بووبێت یان برینداربووبێت یان بەهۆی نەخۆشیەوە باری تەندروستی تێ
تۆ فریاگوزاری سەرەتایی بۆ دەکەێت تاوەکو تیمی تەندروستی ئەگەنە شوێنی مەبەست.



ئامانجەکانى فریاگوزاری سەرەتایی :

 -١پاراستنی ژیانی کەسەکە لەکاتی تووشاوون.
 -٢پارێزگاری لە ژیان لەکاتی ڕزگارکردندا.
 -٣ڕێگەگرتن لە خراپتربوونی تەندروستی تووشاووەکە.

 -٤کەمکردنەوەی ئازار .
 جۆرەکانی ڕووداو:
 -١سووتان.
 -٢هەلگەڕانەوەی زمان.
 -٣کارەباگرتن.
 -٤شکان.
 -٥برینداربوون.
-٦بوورانەوە.
 -٧وەستانی دڵ.
 -٨گرژبوونى ماسولکە.



ئەرکی فریاگوزار چییە.؟

 -١هەڵسەنگاندنی رووداوەکە.
 -٢پەیوەندیکردن بە تیمى تەندروستى (.)١٢٢
 -٣یارمەتیدانی بۆ کەسی تووشاوو.
 -٤نەشڵەژان.
 -٥لێهاتوویی لە کاتی چارەسەرکردن.
 -٦هەبوونی زانیاری.
 -٧خێراکردن لە چارەسەرکردن باشە بەاڵ پەلە نەکردن لە هەڵەکردن.
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کە

بچێت،

نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی



ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

پێداویستییەکانی فریاگوزاری سەرەتایی:

بەۆ ئەوەی بە باشەترین شەەێوە بتەوانین بەهانەاى کەسەەێکی بەرکەوتەوو بکەویەن پێویسەەتە کەڵ و
پەلەەی فریەەاگوزارى سەەەرەتایمان هەبێەەت لە مەەاڵەوە یەەان لەنەەاو ئۆتەەۆماێلەکەت یەەان لە شەەوێنی
کارەکەت هتد ،ئەو پێداویستیانەش بریتین لە:

پێداویستییەکان

ز
١
٢
٣

باندج
پالستەر
لۆکە

٤

دیتۆل

٥

گۆز

٦
٧
٨

چەقۆ
ئاو
بەفر

٩
١٠

کرێم
پەنجەوانەی تەعقیم

 ١١خاوێنکەرەوە
 ١٢مەلصەمی برین
 ١٣گەرمی پێو بۆ پێوانی گەرمی لەکاتی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەەش
 ١٤ماس  ،کەمامە
 ١٥مەقەس
 ١٦بوونی هەنێک لە ئازارشکێنەکان وەك پاراسیتۆڵ و بروفین
تێاینى  :پێداویستى زیاتر هەیە دەتوانى بەکارى بهێنیت.

 فریاگوزاری سەرەتایی بۆ بوژاندنەوەی دڵ و سییەکان :
◄ ڕێرەوى هەناسە.
◄ هەناسەدان.
◄ سوڕانەوەى خوێن.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

فریاگوزاری سەرەتایی بۆ بوژاندنەوەی دڵ و سییەکان): (CPR

لەکاتی ئەنجامدانی هەر کردارێکی فریاگوزاری سەەەەڕەتایی پێویسەەەتە بە شەەەێوەیەکی ئارا و
لەسەەەرخۆ ئەنجامی
بەەەدەیەەەت بە هەەەیەەە
شەەەەەێوەیەك نەەابێەەت
بشەەەەەەەەلەژێەەەت ،بەەەۆ
بوژانەەەدنەوەی دڵ و
سەەەەییەکان سەەەەەرەتا
دڵەەەنەەەیەەەابەوە لەوەی
کەسە تووشاووەکە
هەنەەەاسەەەەەەە ئەدات
یاخودا نا چۆن بزانم
هەناسە دەدات.

 گوێت نزیکی دەمی بکە بزانە هەناسەەەەە دەدات یان نا لەهەمانکاتدا بەچاوەکانت سەەەەەیریسەەەەەینگی بکە بزانە
بەرز و نز

دەبێتەوە

یەەەەەان نەەەەەا ،ئەگەر
ئەەەاو ێنەیەکەەەت ال بوو
نەەزیەەکەەی دەمەەی بەەکە
بەەەزانە ئەیەەەکەەەات بە
بەەوخەەەار شەەەەەەەوێەەنەەی
هەڵ می دەمی دیەەەار
بێت لەسەر ئاوێنەکە
ئەگەر نەبوو پێویسەەتە پەیوەندی بە ()١٢٢ی ئەماوالسەەەوە بکەی ،وە ڕێگای تر تاقیاکەیتەوە
وەکو:
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هەڵە
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

چۆنیەتى دانانى دەست لەکاتى پەستاندا :

ڕاست

هەڵە

ڕاست

نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

 -١پەستان :
بووژانەەەەەەەەەەەەەەدنەوەی دڵ لە ڕێەەەەەەەەەەەەەەگەی
پەسەەەەەەەەەتانەوە سەەەەەەەەەەڕەتا پێویسەەەەەەەەەتە
جلەکەەەەەەەانی لەبەر دابنێیەەەەەەەت پاشەەەەەەەەان
دەسەەەتی ڕاسەەەت بەەەسەرە سەەەەر سینەەەەەەگی
و دەسەەەتی چەخ بەەەسەڕە سەەەەر دەسەەەتی
و ئەنشەەەکت نەچەمێەەەتەوە)٣٠( ،

ڕاسەەەت

جار پەستان بسەرە سەر سینگى.

ئەگەر ئە ڕیگایە نەبوو دەبێت ڕێگای هەناسەدانى دەستکرد تاقیاکەیتەوە.
 -٢هەناسەدانى دەستکرد :
سەەەەری بەرزبەەەکەوە بەەەۆ ئەوەى ڕێەەەرەوى هەناسەەەەى کراوەبێەەەت ،دووجەەەار هەوا بەەەسەرە دەمەەەی
پێویسەەەتە (بەربەسەەەتێ ) لەسەەەەر دەمەەەی دابنێریەەەت بەەەۆ ئەوەی ئەگەر هەڵگەەەری نەخۆشەەەی
بێەەت تەەەۆ تووشەەی نەبێەەەت ،هەناسەەەەدان لەڕێەەگەی دەمەەەیەوە (دەو) بەەۆ ( )٢جەەەار دەبێەەەت ئە
کردارە دووبارە بکەیتەوە.
پێویسەەەەتە چەنەەەەد خەەەەالێکی گرنەەەەگ
لەبەرچەەەاو بگرێەەەت بەەەۆ ئەوەی دڵنیەەەا
بیەەەەت کە دەتەەەەوانی بە شەەەەێوەیەکی
ڕێەەەەە

و پێەەەەە

کەەەەەردارەکە ئەنجەەەەەا

بدەێت:
 -١هەبوونی زانیاری.
 -٢خۆپاراستن لە گردبوونەوە.
- ٣نەبوونی ترس و بڕوا بەخۆبوون
 -٤دوورکردنەوەى سەرجە ئەو کەل و پەالنەی دەبنە ئاستەنگ لەبەر دەمت.
 -٥دڵنیەەا بوون لە هۆکەەاری تووشەەەەەاوون و هۆکەەارەکەەانی تری و لە بوژانەەدنەوەی دڵ ئەگەر
بەهۆکاری ڕوودابوو بووبێت دڵنیابە لە پەراسوەکانی سینگی نەك شکابن.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

بوورانەوە :
بەەەەەریتییە لە نەمەەەەەانى هەسەەەەەت و هەەەەەۆش بەەەەەۆ مەەەەەاوەکی کەەەەەاتی لە ئەنجەەەەەامی کەمەەەەەی
ڕێژەى گەیشتنی ئۆکسجین و خوێن بۆ مێش .

نیشانەکانى بورانەوە:

 -١سەرسوڕان.

 -٢هەستکردن بە سوڕانی شتەکانی دەورووبەر.

 -٣چاو رەشکە و پێشکە کردن.

 -٤ژانەسەر

هۆکارەکانى بوورانەوە:

 -١ترس.

 -٢ئارەقکردنەوەى زۆر.

 -٣کەمى جووڵە.

 -٤زۆر وەستان لەبەر خۆر.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

چارەسەری فریاگوزاری سەرەتایی بۆ کەسێک کە بوورابێتەوە:

 -١سەرەتا دەبێت سەرنج بدەین بزانین ئاگای لە خۆیی هەیە.

 -٢ئەبێەەەەەەت سەەەەەەەرنج بەەەەەەدەین بەەەەەەزانین
هەناسەەەە ئەدات ،گەەەوێی گەەەرتن لە هەناسەەەەی دە و چەەەاو خسەەەتنە سەەەەر سەەەینگی کەسەەەە
تووشاووەکە بۆ ئەوەی بزانین هەناسە دەدات.

 -٣ئەگەر کەسەکە لەبەرخۆردا بوو دەبێت بارێتە بەر سێاەرێک.
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نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

 -٤کەسەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
تووشەەەەەاووەکە لەسەەەەەەر
پشەەەەەەەەت دادەنێەەەەەەەەین و
قاچەکەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەانی بەرز
ئەکەیەەەەەنەوە وە قەەەەەاچی
بەرزتەەەر بێەەەت لە ئاسەەەتی
سەەینگی یەەاخود ئاسەەتی
زەوی.

 -٥دواى ئەوەى تووشەەەەەاووەکەمان بەەەەەردە
بەر سەەەێاەرێک و قاچیمەەەان بەرزتەەەر کەەەرد لە
ئاسەەەەەتى سەەەەەینگی دەسەەەەەت دەکەیەەەەەن بە
باوەشینکردن.

 -٦تەرکردنەەەەەەەى دە و چەەەەەەەاو :دانەەەەەەەانى
پەەەەەەەەارچە پەرۆیەکەەەەەەەەى نەر و تەرکەەەەەەەەراو
وە دانانى لەسەر ناوچەوان.

11

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

گەشکە:
بریتییە لە ڕەقاوونى جەستە و گرژبوون و خاوبوونەوەى ماسولکەکانى لەش بە شێوەیەکى
کتوپر و بەردەوا

بە هۆى ئەوەى تەزووى نائاسایى لە مێشکەوە دەردەچێ ،دەبێتە هۆى

جووڵە و لەرزە لە بەشێک یان هەموو جەستە ،تێکچون لە ڕەفتار و جووڵە و هەستەکان و
ئاستى لە هۆش و جوڵە کۆنترۆل ناکرێت.

نیشانەکانى گەشکە:

 -١ڕەق بوونى لەش.

 -٢دەرچوونى کەف و یان لیک لە دە .

 -٣جاوى (خێل) و بە الکاندا دەکەوێ.

 -٤هۆشى الى خۆی نامێنێ.

 -٥دەمى دادەخات و ددانەکانى ناکرێنەوە.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

چۆنیەتى ئەنجامدانى فریاگوزاری سەرەتایی بۆ گەشکە بوون:

 -١تووشاووەکە بپارێزه ئەگەر لە شوینێکى ڕەق دابوو سەرینێک یان پارچەیەکى نەر لە ژێر
سەرى دابنێ و پاڵسستنی كەسەكە.
 -٢دانانى پارچەیەکى نەر لەنێو دەمى بۆ ئەوەى ددانەکانى تووشى شکان نەبن.
-٣کەسەکە بسەرە سەر ال بۆ ئەوەى هەناسە دانى باشتر بێت ،رشایەوە یاخود هەر شلەیەک
لە دەمى بێتە دەرەوە نەچێته نێو سييەكان.
 -٤قەرەباڵغ نەكردنی دەورووبەری بۆ ئەوەی هەوا گۆڕكێ ئاسان بێت.
 - ٥هەر شەەەتێک لە دەوروبەری ملی کەسەەەەکە بوو ،جل و بەرگ يان هەر شەەەتێکى توند شەەەل
بكەرەوه وەکو (بۆین باخ) ،هەروەها ئەگەر چاوێکەى لە چاو بوو دایانێ.
 -٦هەر شەەەتێک لە دەوروبەرى تووشەەەاوەکە هەبێت الیانادە کە مەترسەەەى و زیانى هەبێت بۆ
کەسەکە.
 -٧لەگەڵ كەسەكه بمێنەوه هەتا چاك دەبێتەوه.



هەڵەکانى فریاگوزاری سەرەتایی بۆ گەشکە:

 -١پێدانى ئاو لەکاتى تووشاوون بە گەشکە.
 -٢هەوڵدان بۆ وەستاندنى جوڵەى کەسە تووشاووەکە.
 -٣دروستکردنى گردبوونەوە (قەلەباڵەى) لە سەر تووشاووەکە.
 -٤هەوڵدان بۆ کردنەوەى دە .
 -٥بەنجە خستنە دەمى نەخۆش.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

شکان ( شکەست):
بەەەەریتییە لە دەرزبەەەەردن و لەت بەەەەوونی ئێسەەەەکی لەشەەەەی مەەەەرۆە لەیەک شەەەەوێن یەەەەاخود لە
چەند شوێنی جەستە (لەش)دا.

🔵نیشانەکانی شکان :
ئازارێکی زۆر لە شوێنی شکستەکە و بە جووڵەکردن ئازارەکە زیاتر دەبێت.
شوێنی شکستەکە خوار و خێ دەبێت (شێواو دەبێت).
ئاوسان و مۆربوون بەدی دەکرێت.
هەنەەەدێک جەەەار پێسەەەت وەک خەەەۆی دەمێنێەەەتەوە و زۆر جەەەاریک پەەەارچە ئێسەەەک پێسەەەتەکە
دەدڕێنێت و دەبێتە هۆی دروستاوونی برین لە شوێنی شکستەکە.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

جۆرەکانی شکان :
❖ شەەەەەەەکانى سەەەەەەەووک :ئە جەەەەەەەۆرە شەەەەەەەکانە داخەەەەەەەراو دەبێەەەەەەەت و بەدی ناکرێەەەەەەەت،
تەنها شوێنی شکستەکە بە ئازار دەبێت.
❖ شەەەەەکانى قەەەەەورس :ئە جەەەەەۆرە شەەەەەکانە زۆر بەئاسەەەەەانی بەدی دەکرێەەەەەت چەەەەەونکە
الربەەەەەەەوونی ئێسەەەەەەەکەکە لەبەەەەەەەن پێسەەەەەەەت دەردەکەوێەەەەەەەت و هەنەەەەەەەدێک جەەەەەەەار لە
پێستەکە دێتە دەرەوە ،زۆربەی جار زامداربوونی لەگەڵە.



چۆنیەتى ئەنجامدانى فریاگوزاری سەرەتایی بۆ شکانى سووک:

جەەەەەل و بەرگەەەەەی شەەەەەوێنی شەەەەەکانەکە دابەەەەەکەنە یەەەەەاخوود بیەەەەەدڕێنە تەەەەەا شەەەەەوێنەکە بە
باشى باینی.
شەەەەەەوێنی شەەەەەەکانەکە وەک خەەەەەەۆی ڕابگەەەەەەرە بە پەەەەەەارچە دار یەەەەەەان کەەەەەەا ەز ،کەەەەەەارتۆن،
ئاسنێک ...هتدد
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

بەەەەەەۆ ئەوەی پارێزگەەەەەەاری لە ئێسەەەەەەکەکە بکەەەەەەات تەەەەەەاکو ئێسەەەەەەکە شەەەەەەکاوەکە لە شەەەەەەوێنی
خەەەەەۆی جەەەەەووڵە نەکەەەەەات و نەبێەەەەەتە هەەەەەۆی تێکەەەەەدانی دەمەەەەەار و ماسەەەەەولکە و پێسەەەەەتی
شەەەەەەەەەوێنەکە ،وە هەروەهەەەەەەەەەا تەەەەەەەەەا توشەەەەەەەەەی خوێناەربەەەەەەەەەوون نەبێەەەەەەەەەت لە شەەەەەەەەەوێنی
شکسەەەەەەتەکە و ئەەەەەەازاری زۆر نەبێەەەەەەت تەەەەەەاکو بەرکەوتەەەەەەووەکە دەگەیێنیەەەەەەتە نزیکتەەەەەەرین
نەخۆشسانە و پزیشکی پسپۆڕی شکان.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

📝تێاینی:
زۆرجەەەەەەەەەەار دەتەەەەەەەەەەوانی لەشەەەەەەەەەەی بەرکەتەەەەەەەەەەووەکە وەک کەەەەەەەەەەۆڵەکەیەکی پاڵپشەەەەەەەەەەتی
بەکاربێنیەەەەەەت بەەەەەەۆ ڕاگرتنەەەەەەی شەەەەەەوێنی شەەەەەەکانەکە ،بەەەەەەۆ نمەەەەەەوونە قەەەەەەۆڵی شەەەەەەکانەکە
لەسەەەەەەەر سەەەەەەینگی باەسەەەەەەتیەوە (گرێاەەەەەەدە) یەەەەەەاخوود قەەەەەەاچە شەەەەەەکاوەکەی بە قەەەەەەاچە
سا ەکەی باەستیەوە.



چۆنیەتى ئەنجامدانى فریاگوزاری سەرەتایی بۆ شکانى قورس:

شەەەەەەەەوێنی بەەەەەەەەرینەکە بە پەەەەەەەەارچە پەڕۆیەکەەەەەەەەی خەەەەەەەەاوێن دابپۆشەەەەەەەەە بەەەەەەەەۆ ڕاگرتەەەەەەەەی
خوێناەربوونەکە.

سەرووی برینەکە باەستەوە بۆ ڕاگرتنی خوێناەربوونەکە.

17

نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

دەسەەەەەەەەەەەتکاری ئەو ئێسەەەەەەەەەەەکە شەەەەەەەەەەەکاوە مەکە کە لە جەسەەەەەەەەەەەتەی بەرکەوتەەەەەەەەەەەووەکە
دەرکەوتووە.
زۆرجەەەەەار بەرکەوتەەەەەووەکە توشەەەەەی بەەەەەوورانەوە دەبێەەەەەت بەەەەەۆیە چەنەەەەەد خەەەەەولەک جارێەەەەەک
پشکنینی لێدانی دڵ و هەناسەدانی بۆ ئەنجا بدە.

 هشیاربەەە!.
بەرکەوتووەکە مەجوڵێنە تا شوێنی شکانەکەى نەبەستیەوە(گرێنەدەى).
بەهی

شێوەیەک خواردن و خواردنەوە بە بەرکەوتووەکە مەدە.

ئێسکە شکاوەکە مەخەرە شوێنی خۆی چونکە ئەوە کاری پزیشکی پسپۆڕە.
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شێوازی بەستنەوە (گرێدان):

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

کەشەنگ (گرژبوونى) ماسولکە :
گرژبەەەوونی ماسەەەولکە بەهەەەۆی فشەەەار خسەەەتنە سەەەەر ماسەەەولکە بەشەەەێوەیەکی زۆر ،هەنەەەدێ
جەەەار تەنهەەەا یەك ماسەەەولکە گەەەرژ دەبێەەەت هەنەەەدێ

جەەەار زیەەەاتر لە یەك ماسەەەولکە ،لە کەەەاتی

گرژبەەەەەوونی ماسەەەەەولکە ئەەەەەازارێکی زۆر دروسەەەەەت دەبێەەەەەت و کەسەەەەەی تووشەەەەەاوو نەەەەەاتوانێ
ماسولکە گرژبووەکەی بجوڵێنێت.

نیشانەکانی گرژبوونی ماسولکە :
هەسەەەت کەەەردن بە ئەەەازارێکی زۆر و کتەەەوپڕ هەنەەەدێ جەەەاریک جەەەوڵەی لەرزێەەەنەر ڕوودەدات لە
لەش و ماسولکە گرژبووەکە ڕەق دەبێت و دەردەکەوێت لە ژێر پێست.

هۆکارەکانی گرژبوونی ماسولکە:
 -١ئەنجامدانی ڕاهێنانی زۆر یان ڕاکردنێکی زۆر.
 -٢بەرزی پلەی گەرما.
 -٣ئەنجامدانی وەرزشێکی زۆر بێ وەرگرتنی پشوو.
 -٤الوازی ماسولکە.
 -٥نا هەوسەنگی لە ماسولکەدا.
 -٦بەکارهێنانی وزەبەخک.
 -٧پشتگۆیی خستنی خۆگەرمکردنی باش.
 -٨ئەنجامدانی چااڵکی لە کەش و هەوای گەرمدا.
 -٩الوازی جەستە.
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نامیلکەى فریاگوزارى سەرەتایی وەرزشی

خۆپاراستن لە گرژبوونی ماسولکە:
 -١زۆر خواردنەوەی ئاو.
 -٢ئەنجامدانی خۆگەرمکردنی لەش.
 -٣خواردنی پێویست بۆ لەش وەك ڤیتامین و کانزاکان.
 -٤ئەنجا نەدانی چااڵکی لە کەش و هەوای گەرمدا بێت.
 -٥خۆ بەدوورگرتن لە خواردنی دەرمانی وزەبەخک.

چارەسەرکردن:
 -١پشوودان بە ماسولکە.
 -٢شێالنی شوێنی گرژبوونەکە.
 -٣لەکاتی گرژبوون وەستان لە وەرزشکردن.
 -٤ئەگەر پشووت بە ماسولکە گرژبوونەکە نەدا ئەوا دەچێتە حالەتێک پێى دەگوترێت (کفت
بوون).

پچڕان (تمزق)ى ماسولکە:
زیان بە بەشەەەێ

یان تەواوی ڕیشەەەاڵی ماسەەەولکەکان

دەگەینێت ،نیشانەکانی پچڕانی ماسولکەکان بەپێی
پلە جیاوازییان هەیە ،هەر جۆڕێ

لە جۆرەکان ئازار و

نیشانەی زیاتری لێ دەردەکەوێت.

جۆرەکانى پچڕانى ماسولکە:
 پلە یەک :سوک.
 پلە دوو :ڕیشاڵەیەک یان کۆمەلە ڕیشاڵە.
 پلە سێ :پچڕانى تەواوى ڕیشاڵەکان.
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ئامادەکردن و نووسین :رجب عبدالرحمن محمد

نیشانەکانی پچڕانى ماسولکە:
 -١ئازاری کتوپڕ لە شوێنی برینداربوون.
 -٢ئاوسانی ماسولکەکان.
 -٣ڕەنگدانەوە لە ناوچەی برینداربوو.
 -٤توانای سنووردار بۆ جواڵندنی ماسولکە.
 -٥ڕەقاونی شوێنی برینداربوون.
 -٦دەرکەوتنی بۆشایی لە ماسولکەدا.

چارەسەری (پچڕان)ى ماسولکەکان:
 -١پاراستن :پاراستنی ماسولکەی زیان لێ کەوتوو کە دەبێتە هۆی زیادبونی برینەکە.
 -٢پشەەەەەوودان :خۆالدان لە هەر چااڵکییەکی جەسەەەەەتەیی کە باێتە هۆی ئازار و دواکەوتنی
چاکاوونەوە.
 -٣سەەەەەەەهۆڵ(بەفر) :بەکارهێنەەەەەەانی سەەەەەەەهۆڵ بەەەەەەۆ نەهێشەەەەەەتنی ئەەەەەەازار و نەهێشەەەەەەتنی
هەوکەەەەەەردن و داخسەەەەەەتنی ئەو خەەەەەەوێناەرانەی کە زیانیەەەەەەان پێگەیشەەەەەەتووە ،شەەەەەەوێنەکە
بەفر(سەەەەهۆڵ) بەەەۆ مەەەاوەی ( )١٢خەەەولەک لە کاتژمێرێکەەەدا لە شەەەوێنی برینەەەداربوون دابنەەەێ،
لەگەڵ خاولی یەك یان بەربەست لە نێوان جەستە و سەهۆلەکەدا.
 -٤پەستان :باندی الستیکی بە بێ توندبوون بۆ ناوچەی ئازار دابنێ بۆ ئەوەی ئاوساوی کە
بکاتەوە.
 -٥بەرزکردنەوەی شوێنی برینەکە.
 -٦وەرگرتنی چارەسەر.
 -٧دوای نەمانی ئاوسەەەەەان و ئازار ،قۆنا ی چارەسەەەەەەر بە ڕێگەی بەرنامەی چارەسەەەەەەری بە
بەکارهێنانی ( ڕاهێنان و مەساج) دەست پێدەکات.

 -٨پچرانی تەواو :
پیویستی بە چارەسەری پزیشکی هەیە و سەرەدانی دکتۆر بکەیت بۆ کاری پێویست.
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زمان قوتدان:
بەەەەریتییە لە گەڕانەوەى زمەەەەان بەەەەۆ دواوە و ڕێگەگەەەەرتن لە بەەەەۆرى هەوا لەکەەەەاتى بەەەەوورانەوە
هەمەەەەەەەەەوو ماسەەەەەەەەەولکەکانى لەشەەەەەەەەەى مەەەەەەەەەرۆە
خەەەاودەبنەوە ،زمەەەانیک یەکەەەێکە لەو ماسەەەولکانەى
خەەەەەەەەاو دەبێەەەەەەەەتەوە وە دەچێەەەەەەەەت بەەەەەەەەۆ دواوە و
هەڵەەەەەەەدەگەڕێتەوە بە هەەەەەەەۆى بەرکەوتەەەەەەەن یەەەەەەەان
ڕاکردنێکەەەەەەەەى زۆر ڕوودەدات کە دەبێەەەەەەەەتە هەەەەەەەەۆى
داخسەەەەتنى بەەەەۆرى هەوا و ئیتەەەەر کەسەەەەەکە ناتوانێەەەەت هەناسەەەەە بەەەەدات ئەمە کەەەەاریگەرى لە
سەر مێشکى دەکات و ماسولکەکەکانى کەسەکە گرژ دەکات و دەکەوێتە سەرزەوى.

زمەەەەان :بەەەەریتیە لە ئەنەەەەدامێک لە ئەنەەەەدامەکانى نەەەەاوەوەى دە

وە

پێەەەەەک دێەەەەەت لە ریشەەەەەاڵە ماسەەەەەولکەیى وە بەر پرسەەەەەە لە جەەەەەوالنى
خەەەەەۆراک و وەقسەەەەەەکردن ،لەکەەەەەاتى هەڵەەەەەگەرانەوە دەبێەەەەەتە هەەەەەۆى
گرتنى ڕێرەوەى هەناسە و بوورانەوە و خنکانى کەسەکە.

قوتەەدانى زمەەان(بلع اللسەەان) :حەەالەتێکى لەناکەەاو کتەەوپڕە بەهەەۆى تێکچەەوونى دەمەەارە
کۆئەنەەەەدا ڕوودەدات وە لەکەەەەاتى تووشەەەەاوون بە حەەەەالەتە کەسەەەەەکە هۆشەەەەى الى خەەەەۆى
نامێنێت ،بە شێوەیەکى کاتى وە ئەگەر زوو چارەسەر نەکرێت کەسەکە ئەمرێت.

چۆن زمان قوتدان دەبێتە هۆى مردن..؟ ؟
کاتێەەک مەەڕۆە لە هەەۆش خەەۆى دەچێەەت هەمەەوو لەشەەى خەەاو دەبێەەتەوە لەگەڵ دە و زمەەان
وە زمەەەانە بچکەەەۆلەکە وەبنچیەەەنەى زمەەەان (قاعەەەد اللسەەەان) ،دەبێەەەتە هەەەۆى گرتنەەەى رێەەەرەوەى
هەناسە.
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هۆکارەکانى زمان قوتدان:
◄ کە خەوى.
◄ ماندووبوونى زۆر.
◄ ڕاکردنى زۆر.
◄ قەلەوى.
◄ وەستانى هەناسە.
◄ کە بوونى شەکرى خوێن لە لەشدا.
◄ بەرکەوتنى سەر.
◄ لێدانى دەبل (قەالپى) لە یارى تۆپى پێدا.
◄ گەورەبوونى بیلایلەى چاو.
◄ بەرکەوتنەەەەى بەهێەەەەز و کتەەەەوپڕ لە کەلەەەەلەى سەەەەەر باێەەەەتە هەەەەۆى زیەەەەان گەیانەەەەدن بە
مێشەەەک و شەەەلەژانى مێشەەەک ،دەبێەەەتە هەەەۆى تێکچەەەوونى کارەکەەەانى مێشەەەک زیەەەاد لە
پێویسەەەت کارەکەەەانى ئەنجەەەا بەەەدات(التسفیزات الکهربەەەائیە) هەروەهەەەا دەبێەەەتە هەەەۆى
تێکچوونى هەستە دەمارەکان و قوتدانى زمان.
◄ کەماەەەەوونى کتەەەەوپڕى سەەەەورى خەەەەوێن بە هەەەەۆى تێەەەەک چوونێەەەەک لە دڵ هەر وەکەەەەو
لەرزینى گوێچکەلەکان (گوێچکەڵەى :دوو ژوورى بەشى سەرەوەى دڵن).
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چارەسەرى زمان قوتدان:
 -١پێویسەەەەەەتە ئەو کەکەسەەەەەەەى تووشاوەکەچارەسەەەەەەەر دەکەەەەەەات
دەبێەەەەەت کەسەەەەەێکى لە سەەەەەەر خۆبێەەەەەت بە هەەەەەی

شەەەەەێوەیەک نە

شلەژێت.
 -٢بەرزکردنەوەى سەەەەر بۆ دواوە پەسەەەتان خسەەەتنە سەەەەر چەناگەى
خوارەوە لەگەڵ پەلدانى گۆشەى چەناگەى خوارەوە.

یەکە

دووە

چوارە

سێیە

وێنەى رووونکردنەوەى زیاتر

 -٣ئە کەەەردارانە دەبێەەەت لەنێەەەوان ( ١٥بەەەۆ  )٢٠چەەەرکە ئەنجەەەا بەەەدرێت چەەەونکە ئەگەر زوو
چارەسەر نەکرێت کەسەکە بێ هۆش دەبێت و زیاتر مەترسى دەکەوێتە سەر ژیانى.
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 -٤دواى بەرزکەەەەەردنەوەى چەنەەەەەاگەى دەبێەەەەەت تووشەەەەەاووەکە بسەەەەەرێتە سەەەەەەر اڵ بەەەەەۆ ئەوەى
ڕێرەوى هەناسەدانى باشتر بێت.

تێاینەەەەى :واباشەەەەترە تووشەەەەاووەکە بە زووى بگەێنەەەەرێتە نەخۆشەەەەسانە چەەەەونکە لەوانەیە
نەخۆشەکە پێویستى بە چارەسەرى تایاەت بێت بەهۆى تێک چوونى لەشى.
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خوێن بەربوونی لووت :
بریتەەەەەەەەی لە بەربەەەەەەەەوونی خەەەەەەەەوێن لە الیەک یەەەەەەەەان لە هەردوو الی کونەکەەەەەەەەانی لەەەەەەەەوت،
ئەویەەەەەەک بەهەەەەەەۆی ئەەەەەەامرازێکی ڕەق یەەەەەەان بەرکەوتنەەەەەەی شەەەەەەتێک یەەەەەەان توشەەەەەەاوون بە
هێزێکی دەرەکی یاخوود بەرزبوونی پاڵەپەستۆی خوێن.



▪

خوێن بەربوونى لووت کەى روو دەدات.؟

•

کاتێک ڕوودەدات پەردەى ناوەوەى لووت بریندار بێت.

فریاگوزارى سەرەتایی بۆ کەسێک کە توشی خوێناەربوونی لووت بوبێت؟


◄ کاتێک لووتى دەستى کرد بە خوێن بەربوون هەردوو کونی لوتى بگرە.
◄ هەولادە بەرکەتووەکە بە دەمیەوە هەناسە وەربگرێت.
◄ بەرکەتووەکە دابنیشێنە و سەری بۆ خوارەوە شۆڕ بکەوە بە جۆرێک چەناگەی بە
سنگیەوە بنوسێت.
◄ پارچە سەهۆڵێکی داپۆشراو بە نایلۆن یان بە پەڕۆکێکی خاوێن لەسەر لووتی دابنێ بۆ
ماوەی ( )۱٠خولەک.
◄ داوا لە بەرکەتووەکە بکە هێمنی خۆی بپارێزێ و قسە نەکا.
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ووتە:
لەناو ووشەى سەرکەوتن ووشەى کەوتن هەیە کەواتە
بزانە کە هەموو کەوتنێک سەرەتایى سەرکەوتنێکى نوێیە.

بەهیواى سوود وەرگرتن دووربن لە هەموو ناخۆشییەک
دەتوانى گیانى مرۆڤێک بە چەند هەنگاوێکى زانستى بپاڕێزیت

بەهیواى سوود وەرگرتن ،هەموو الیەک تەندروست و سەاڵمەت بن.
بۆ هەر رەخنە و پێشنیارێک پەیوەندى بکە بە ژمارەى موبایل٠٧٥٠٨١١٨٦٨٠ :
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