چاندنی ددان
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چاندن بۆ جێگرتنەوەی ددانێكی كەوتوو یان زیاتر بەكاردێت.
ئەم نامیلكەیە زانیاری سەبارەت بە چاندنی ددان پێشكەش دەكات.
ئایا چاندنی ددان چییە؟
چاندنی ددان بریتیە لە ڕەگێكی دەستكرد دەخرێتە نێو
ئێسكی شەویالگ .پزیشكی ددان دەتوانێت تاجەكان یان
پردەكان بەم جۆرە ”ڕەگە” ببەستێتەوە بۆ جێگۆڕینی ددانە
كەوتوەكە.
چاندنەكان لە شێوەی برغوون .لە ماددەی تیتانیۆم
دروستكراون ،و  5-3ملم ئەستورن و  16-8ملم درێژن .بە
شێوەیەكی ئاسایی  6-3مانگی پێدەچێت بۆ ئەوەی
چاندراوێك تەواو بە توندی لەگەڵ ئێسكەكە یەك بگرێت
بەر لەوەی بكرێت ددانێكی دەستكرد دابنرێت .لە هەندێك
حاڵەت ،لەوانەیە شیاو بێت ئەمە زووتر ئەنجام بدرێت.
جێگۆڕینی ددان بە شێوەیەكی گشتی لە  3بەش
پێكدێت :پارچەی چاندراوی شێوە برغووی نێو ئێسك ،پایە
درێژبووەوەكەی نێو پدوو ،و تاج كە لە سەرەوە دادەنرێت.
بەگوێرەی ئەوەی چەند ددان پێویستی بە گۆڕینە،
ڕێوشوێنەكە پێویستی بە  8-4چاوپێكەوتنی پزیشكی
ددان هەیە ،بەلەخۆگرتنی پشكنینی ددان.

وێنەی تیشكی ئێكس و وێنەی
سەرەوە ئی هەمان نەخۆشن،
لەگەڵ وێنەیەكی چاندنی دانراو.

بۆچی چاندنی ددان ئەنجام بدەین؟
چاندن بەكاردێت بۆ جێگۆڕینی ددانی كەوتوو بەهۆی برینداری ،كلۆربوونی ددان ،نەخۆشی پدوو یان كەوتنی ددان كە
شكستی هێنا لە گەشە كردن (دروست نەبوون) .ئەگەر ددانێكی زۆرت كەوت بێت ،پزیشكی ددان دەتوانێت كۆمەڵێك
چاندن بكات وەك بناغەیەك بۆ پردەكان یان تاخمی ددانی البراو .ڕێوشوێنەكانی الی پزیشكی ددان زۆر كاتی ناوێت،
بەاڵم ماوەی چاوەڕوانكردنی زۆر بوونی دەبێت بۆ ئەوەی كات بە چاندراوەكە و ئێسكەكە بدات یەك بگرن .ماوەكانی
چاوەڕوانكردن زۆر گۆڕاون لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی تر.
كێ دەتوانێت چاندنی ددان ئەنجام بدات؟
چاندنی ددان ڕێوشوێنێكی تۆكمەیە كە شیاوە بۆ خەڵکانێكی زۆر .زۆرینەی خەڵکی دەكرێت چاندنی ددانیان بۆ بكرێت،
بەاڵم لە چەند حاڵەتێكی كەم لەوانەیە ئێسكی پێویست لە شەویالگ بوونی نەبێت ،یان لەوانەیە دۆخێكی پزیشكیان
هەبێت یان دەرمان وەربگرن كە بەربژارەکان سنووردار دەكات .جگەرەكێشان لە مەترسی زۆردان كە چاندنەكانیان شل
ببێتەوە و پێویست بكات الببرێت .پزیشكی ددانی خۆت پشكنینێكی تەواوی ددان ئەنجام دەدات و پێت دەڵێت ئەگەر
بتوانیت چاندنت بۆ بكرێت یان بەربژارەکانی تر بۆ تۆ باشتر بن.
كردارەكە چۆن ئەنجام دەدرێت:
 .1پشكنینێكی تەواو لەگەڵ تیشكی ئێكس و بەرهەستەكانی ددان و جۆرەكانی شەویالگ.
 .2چاندنەكە بە شێوەی نەشتەرگەری دەچێنرێت و بە سروشتی لەگەڵ ئێسكەكە لەماوەی  6-3مانگ یەكدەگرێت.
 .3لەوانەیە پزیشكی ددان بڕیار بدات چاندراوەكە بخاتە ژێر پدوو تا ئەو كاتەی لەگەڵ ئێسك یەدەگرێت .ئەگەر
وابوو ،ئەوە كردارێكی نەشتەرگەری بچووكت پێویست دەبێت بۆ لكاندنی پایەیەكی درێژبووەوە بە نێو پووك.
 .4كاتێك كە چاندنەكە بە پتەوی دەلكێنرێت ،پزیشكی ددان بەرهەستێكی ددان دروست دەكات و تەكنیكاری ددان
تاج ،پرد یان تاخمی ددان دروست دەكات.
 .5پزیشكی ددان پێكهاتەكانی كۆتایی لە ناو دەم دادەنێت.
 .6پشکنینی دوای چاندن ئەوە لە الیەن پزیشكی ددانی خۆت یان تایبەتمەندی پاكوخاوێنی تەندروستی ددان
ئەنجام دەدرێت.

ئایا چاندنی ددان چەندی تێدەچێت؟
بە ڕوونی تێچوو بەگوێرەی ئەوەی چەندە ددان پێویستی بە گۆڕینە یان جۆری كردارەكە دەبێت .تۆ دەرخستەی
نرخی جیاكراوە لە پزیشكی ددانی خۆت وەردەگریت بەر لەوەی بەردەوام بیت لە چارەسەركردنەكە .گۆڕینی یەك
ددان بە چاندن نرخی زۆر زیاترە لە وەی بە پردی جێگیری تەقلیدی ئاسایی بكرێت ،بەاڵم خۆت دوور دەگریت لە تێك
چوونی تەندروستی ددانەكانی دروسێی .لە هەندێك حاڵەت ،لەوانەیە تۆ شایستەی پشتیوانی چاندنی ددان بیت
بە گوێرەی ڕێسای بیمەی نیشتیمانی نەرویجی .پزیشكی ددان دەتوانێت زانیاریت پێبدات سەبارەت بە ڕێساكان و
ئیستیحقاقەكانت.
ئایا پێویستە چی بكەیت؟
• گشت زانیاری تەندروستی پێویست بە پزیشكی ددان بدە تاوەكو كرداری نەشتەرگەری بە سەالمەتی ئەنجام
بدرێت ،و تا پزیشكی ددان بتوانێت ئەوە دیاری بكات تۆ شایستەی چارەسەری پشتیوانیكراویت یان نا.
• پەیڕەوی ڕێنماییەكانی پزیشكەكە بكە بەر لە نەشتەرگەریەكە و دوای نەشتەرگەریەكە بۆ دەستكەوتنی
باشترین ئەنجامی كردارەكە.
• خۆت دوور بگرە لە بەكارهێنانی توتن لە هەفتەكانی داهاتوو و دوای دانانی چاندنەكە.
• پاككردنەوەی گونجاوی تاجە چاندراوەكان زۆر گرنگە بۆ ئەنجامی سەركەوتوی درێژخایەن.
چاودێری و درێژەپێدانی چاندن
• چاندن وەبەرهێنانێكی داراییە لە تەندروستی خۆت،
بەاڵم پێویستی بە درێژەپێدانی گونجاو هەیە بۆ
ئەوەی بۆ ماوەیەكی درێژ بمێنێتەوە.
• بروتشی بەكتریایی جێماوی دابەش نەكراو لە سەر
پووك لە دەوروبەری چاندنەكە دەكرێت ببێتە هۆی
هەوكردنی پووك و  ،لە خراپترین حاڵەت ،وا بكات
چاندنەكە شل ببێتەوە.
• چاندن پێویستی بە پاككردنەوەی هاوشێوەی ددانی
ئاسایی هەیە .بروتشی هاوتەریبی هێڵێ پووك و
سەر تاجەكان پێویستە ڕۆژانە ال ببرێت لە كاتی
بەیانیان و بەر لە نووستن .سەرەڕای ئەوەش لەگەڵ
فلچەی ددانی ئاسایی ،ئەوە پێویستە ”فڵچەی
بوتڵ” و/یان داوی ددان بەكاربێنیت.
• ئەگەر دڵنیا نیت كە بتوانیت ئەم ستاندەرە بەرزەی
پاك و خاوێنی و چاودێریت دەست بكەوێت ،ئەو كات
چاندنی ددان لەوانەیە بەربژاری دروست نەبێت بۆ
تۆ.
• داوای ڕێنمایی لە پزیشكی ددانی خۆت بكە بۆ پاك
و خاوێنی دەم و بۆ زانیاری دەربارەی چاودێری و
درێژەپێدانی ڕۆژانەی ددان.
• پێویستە چاندنەكان بە شێوەیەكی ڕێك پشکنینیان
بۆ بكرێت لە لەالیەن پزیشكی ددان /تایبەتمەندی
پاكوخاوێنی تەندروستی ددان بە هەمان شێوەی
ددانی ئاسایی.

پردێكی سێ-یەكەیی
دەكرێت بە دووو چاندنەكە
بلكێنرێن.

هەمان نەخۆشی الپەڕەی پێشووتر ،بەاڵم لەگەڵ بوونی پردێك لە
شوێنەكەی.

