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لە یەکەمین ددان ڕا بیشۆرە و
ئاگاداری لێبکە
ساڵمەتی ددانی مناڵ لە ژێر بەرپرسایەتی دایکوباوک
دایە .ساڵمەتی ددانی باش لە خۆوە پێک نایەت .یەکەمین
ددانی مناڵ نیشاندەری هەنگاوێکی نوێیە لە پرۆسەی
گەورەبوونی مناڵدا ،و هەر بۆیە گرینگە عادەت و وانەی نوێ
سەبارەت بە چۆنیەتی خواردن و شۆردنی ددان بگرێتەبەر.

پەیدا بوونی ددان

ددانە بچووکەکان لە شەویلگەی خواروو وەک عادەت
یەکەمین ددانن کە سەروەدەردەنێن .ئەم کارە کاتێک ڕوو
دەدات کە مناڵەکە  8-6مانگی تەمەنە ،بەاڵم دیارە دەتوانێ
زووتر یان درەنگتر پەیدا بن .پاشان ددانەکانی پێشێ لە
شەویلگەی سەروو پەیدا دەبن ،پاشان ددانەکانی کاکیلە
یان پێشەخڕێ ،ددانەکانی گۆشەکان ،و لە ئاخردا
کاکیلەکانی پشتەوە .زۆربەی مناڵەکان کاتێک کە 2ونیو تا 3
ساڵ تەمەنیانە هەموو ددانە شیرێکانیان وەدەر دەکەون.

آیا سەروەدەرنانی ددان ئێشی هەیە؟

سروشتییە کە مناڵ کاتێک ددانی دێتەدەر ،پووکی
بخورێنێ ،و زۆریان حەز لێیە کە شتێک لە زاریان ئاخنن.
دەتوانن حەلقەیەکی پالستیکی ڕەقیان بدەنێ ،بەاڵم وریا
بن کە گۆشەکانی تیژ نەبێت .هیندێک مناڵ هەست بە
نائارامی یا گریان دەکات و لەوانەیە کاتی سەردەرهێنانی
ددانەکەیان گەرمای لەشیان کەمێک بەرز بێتەوە ،بەاڵم
هەرگیز زۆر نابێ و تووشی تای درێژخایەن نابن.

مەمکەمژە یان قامک؟
مژتنی "قامک" یان مەمکەمژەیەکی ساختەگی ،ئارامێکی
باش بە مناڵ دەبەخشێ .خوو گرتن بە مژین لەوانەیە
ددانی مناڵ خوارووخێچ بکات ،بەاڵم ئەگەر بێتوو مناڵ پێش
تەمەنی  4ساڵە واز لە مژین بهێنێت ،ددانەکانی ،خۆی لە
خۆیەوە لە جێگای خۆیان وەدەردەکەون.
هاتنەدەری یەکەمین ددان دەکرێ بە فرچەیەکی نەرمی ددان "جێـــژن"
بگرین .بۆ خوو گرتن بە فرچەی ددان دەبێ وەک کایە کردن وابێ بۆ مناڵ.

ڕێنمایی بۆ ددانی تەندروستی باش  -لەگەڵ سەرەتای ددان
هاتن

♥
♥ ئاو لە كاتی تێنوو بوون و لە نێوان ژەمەكان  -هەروەها لەشەوانیش
♥ ددان شوشتن بە مەعجون -بەیانیان و ئێواران
خواردنی تەندروست لە ژەمێ ڕێك  -بۆ ددان و جەستە باشە

شەوانی شیر بە مناڵ دەدەن؟

شیری دایک شەکرێکی تیایە کە دەتوانێ ببێتە هۆی
درووست بوونی ئەسید .کاتیک مناڵ تەمەنی گەیشتە یەک
ساڵ ،دەبێ شیردانی شەوانە بە هۆی سالمەتی ددانەکان
بکرێتە دوو جار لە شەودا .هەروەتر ددانەکان دەبێ هەموو
بەیانیان و شەوانە بشۆردرێت.

کوونی ددان

هۆکاری کوون بوونی ددان شەکرە .کاتێک مناڵ شتێک
دەخوا یان دەخواتەوە کە شەکری تیایە ،باکترییەکانی ناو زار
ئەسید بەرهەم دەهێنن کە دەتوانێ مینای ددان لێک
هەڵوەشێنێ و کەمکەم ببێتە هۆی پەیدای بوونی کوون.
چەند بوونی شەکر زۆر گرینگ نیە ،بەاڵم ئەوە کە مناڵ
چەند جاران شتی شیرین دەخوا یان دەخواتەوە گرینگە.
م
تفی ناو زار پاش هەموو جەمێکی خواردن ئەو ئەسیدە کە 
تەئسیر دەکاتەوە .هەر بۆیە زۆر گرینکە لە نێوان جەمەکانی
خواردندا شتێک کە شەکری تیایە نەخورێ یان نەخورێتەوە،
بە تایبەت لە کاتی شەوانەدا کە تف کەمتر بەرهەم دێت.

فلوور هەر لە کاتی کەم تەمەنیەوە

خواردنی سالم لە کاتی جەمەکانی دیاری کراو بۆ نان خواردن.

کەمکەم کە مناڵ خوو بە فرچەی ددان شۆردن ئەگرێت،
دەبێ ڕۆژێ دوو جار ددانەکانی بە کرێمی فلوور بشۆرێ .لە
دەست پێکدا تەنیا پێویستە کە کەمێک لە کرێمەکە لە سەر
فرچەکە دابنێت بەسە .کاتێک تەمەنی مناڵ گەیشتە  1ساڵ
بە ئەندازەی نینۆکی قامکە بچووکەکەی دەستی کرێم بەکار
بهێنێت و کاتێک تەمەنی گەیشتە  6ساڵ بە ئەندازەی یەک
دەنک نۆک ،کرێمی ددان بەسە .ئەگەر لە کرێمی فلوور
کەڵک وەرناگری یان ئەوەی کە مناڵەکە پێویستی بە فلووری
زۆرتر هەیە ،ئاڵتەرناتیوێک ئەوەیە کە حەبی فلوور بخوات.
لەم بارەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری زۆرتر پێوەندی بکە بە
ئیدارەی لەشساغی ،کلینیکی ددان یان دەرمانگە.

خواردنی شەموانە تەنیا بۆ ڕۆژی شەمموانە

شۆردنی ددان و فلوور . ...بەیانیان و شەوانە

شتەکانی لێستنەوە و خۆش کە بۆ ڕۆژانی شەممۆ تەرخان
کراوە تەنیا بۆ ڕۆژانی شەممۆ دەبێت .حەز دەکەی شتێکی
خۆش بدەی بە مناڵ کە پێی خۆش بێ ،دەتوانی قاشێک
سێو ،گێزەر یان لەم بابەتانەی بدەیەی .عادەتەکانی خواردن
کە باشن بۆ ساڵمەتی لەش ،بۆ ساڵمەتی ددانیش
دەتوانن باش بن.

دەرمانی بێ شەکـــر

یاساکانی خزمەتگووزاری ساڵمەتی ددان

ئەگەر بێتوو مناڵ پێویستی بە دەرمان خواردن هەبوو لە
دوکتۆر یان دەرمانگە سەبارەت بە ئاڵتەناتیوی دەرمانی بێ
شەکر پرسیار بکەن.

خزمەتگووزاری گشتی ددان بەرپرسیاری پێشنیارە بۆ
مناڵ و مێر مناڵ لە کاتی لە دایکبوونی مناڵەوە تا
تەمەنی  18ساڵ.

کاتێک کە ڕووداوێک ڕوو بدا

کاتێک تەمەنی مناڵ گەیشتە  3ساڵ ،بۆ کۆنتڕۆڵی
ساڵمەتی ددان بانگهێشتن دەکرێ.

بە زووترین کات پێوەندی بکە بە کلینیکی ددان.

ئەگەر نێرس بۆی دەرکەوێ کە مناڵەکە بەر لە
بانگهێشتنە ئۆرگینالەکە پێویستی بە لێکۆڵینەوە هەیە،
دەتوانێ مناڵەکە زووتر کاتی بۆ دیاری بکات.

کەوتن یان خوود زەربەیەک لە ددان کەوتن دەتوانێ ببێتە
هۆی زیان گەیاندن بە ددانێک یان چەند ددان .لەو کاتانەدا

