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چاودێری ددان لە تەمەنێكی دواتر

ڕێنوێنی بۆ تەندروستی ددانی باش
♥ ژەمی تەندروست لە كاتی دیاریكراو  -بۆ
جەستە و ددانەكان باشە
♥ ئاو وەك شكاندنی تێنویەتی لە نێوان ژەمەكان
 و لە كاتی شەو♥ بە مەعجونی ددان (فلۆراید) ددانەكانت بشۆ
 -هەموو بەیانیەك و بەر لە خەوتن

ددان بە تێپەڕبوونی تەمەن تێك ناچێت .هەرچۆنێك
بێت ،گۆڕانكاری لە جەستە واتە چاودێری زیاتر
پێویستە بۆ دەستخستنی تەندروستی باشی دەم و ددان.
ئەگەر دەرمان وەردەگریت ،ئەوە لەوانەیە لە
مەترسیەكی گەورەتری نەخۆشی ددان و پووك بیت.
گشت كاتێك هەواڵ بە پزیشكی ددان  /تایبەتمەندی
پاكوخاوێنی تەندروستی ددانت بدە دەربارەی ئەو
دەرمانانەی وەریدەگریت ،داوای ئامۆژگاریان لێبكە.
بە بوونی چاودێری شیاو ،ئەوە ددانەكان بە بە درێژایی
تەمەن دەمێننەوە .خووی باش لە بواری خۆراك ،كاتی
ژەمەكان ،و پاك و خاوێنی ددان و بەكارهێنانی فلۆرید
زۆر گرنگن بۆ تەندروستیی ددان.

خواردن
ژەمە سووكەكان و خواردنەوە شیرینەكان و ترشەكان لە نێوان ژەمەكان باوترین هۆكارەكانی كلۆربوونی ددانن .وا
باشترە  4-5ژەمی سووكت هەبێت لە بری بوونی چەند دانەیەكی گەورە.
خووەكانی خواردن كە باشن بۆ تەندروستی گشت بە هەمان شێوەش باشترینن بۆ پاراستنی تەندروستی ددان.
دەرمان و نەخۆشی
لەوانەیە زۆر گرنگ بێت كە هەواڵ بە پزیشكی ددانت بدەیت سەبارەت بە هەر دەرمانێك كە دەیخۆیت بەر لە
وەرگرتنی چارەسەری تایبەت بە ددان .ئەو دەرمانە گرنگانە پێویستە باسیان بكەیت بریتیتن لە شلكەرەوەی
خوێن (دژە مەیین) و ئەسپرین (دژە پەڕەكان).
بەر لە هەر نەشتەرگەریەكی دڵ یان چارەسەری تیشكلێدان ،زۆر گرنگە كارەكانی ددانت هەمووی
ئەنجام دابێت.
دەمی ووشك ،كەمكردنەوەی هاتنی لیك یان ووشكی دەم
دەمی ووشك دەبێتە هۆی بەرز بوونەوەی مەترسی كلۆر بوون .كەمكردنەوەی دروست بوونی لیك لەوانەیە
كارێكی ئاسایی بێت لە تەمەنە پێشكەوتوەكانی تر .هەرچۆنێك بێت ،ژمارەیەك دۆخی پزیشكی دەبنە هۆی
ووشكی دەم .هەر یەك لە ڕۆماتیزم ،شێرپەنجە ،گۆڕانكاری لە جەرگ و پەنكریاس و كۆمەڵێك ناڕێكی هۆرمۆنی
دەگرێتەوە .وەرگرتنی دەرمانی وەك ئەسپرین ،ئارامكەرەوە ،دژە هیستامین و دەرمانی میز پێكردن كار دەكەنە
سەر دەرهاویشتنی لیك لە لیكەڕژێنەكان .بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی ووشكی دەم ،گرنگە بەڕێكی ئاو بخۆیتەوە،
ددانەكانت بشۆیت بە مەعجونی ددانی فلۆرید و حەبی فلۆرید بە شێوەی ڕێك بەكاربێنیت.ئەگەر پێویستت بە
خواردنەوە بوو لە نێوان ژەمەكان ،ئەوە ئەو جۆرانەی هەڵبژێرە كە شەكریان تێدا نیە .ئاو باشترین شكێنەری
تێنوویەتیە.كلینیكی ددانت یان دەرمانخانەكەت دەتوانێت پێشنیاری ئەو بەرهەمەمانەت بۆ بكات كە دەرهاویشتنی
لیك زیاد دەكەن.
پاك و خاوێنی دەم
بە شێوەیەكی نموونەیی پێویستە تۆ ددانەكانت دوای ژهمی بهیانی و دوای دواهەمین ژەمی ڕۆژ پاك بكەیتەوە.
یەك جار پاككردنەوەی گشتی لە ڕۆژێكدا باشترە لەوەی چەند جارێك بە ڕووكەشی ددانەكەت بە فڵچە بشۆیت.
هەوڵدە بە سیستەم بیت و گشت كەلێنەكان و دواوەی ددانەكانت بپشكنە كە تەواو پاك كراونەتەوە .هەروەها
پێویستە زمانیشت بشۆیت.
فلۆرید
هەر كەسێك كە ددانەكانی خۆی ماوە پێویستە بە مەعجونی ددانی فلۆرید لە بەیانیان و ئێواران بیانشوات.
تەندروستی ددانەكانت دەسنیشانی ئەوە دەكات ئەگەر بەكارهێنانی فلۆریدی زیاتر پێویست بكات .قسە لەگەڵ
پزیشكی ددان  /تایبەتمەندی پاكوخاوێنی تەندروستیی ددانت بكە بۆ چۆنیەتی باشترین پاككردنەوەی ددانەكانت
و ئایا پێویستیت بە تەواوكەری فلۆرید هەیە یان نا.
جگەرە
پەیوەندی نێوان بەكارهێنانی جگەرە و ژمارەی نەخۆشيەكانی بۆشایی دەم تەواو بەهێزە .داوای یارمەتی لە
پزیشكی ددان  /تایبەتمەندی پاكوخاوێنی تەندروستی ددانت بكە بۆ وازهێنان لە بەكارهێنانی بەرهەمەكانی جگەرە.

مافی چاودێری ددانی بەخۆڕایی
یاسای نەرویجی مافی چاودێری ددانی بەخۆڕاییت پێدەدات لە خزمەتگوزاری تەندروستی
ددانی گشتی ئەگەر تۆ لە نەخۆشخانەیەك بیت یان خزمەتگوزاری تەندروستی ماڵەوە بۆ
سێ مانگ یان زیاتر وەربگریت.
بۆ زانیاری پەيوەندى بە نزكترین كلینیكی ددان:ی حكومی بكە.

