نەخۆشییەکانی پووک

TANNKJØTTSSYKDOMMER

ئەم نامیلکەیە باس لە دیارترین نەخۆشییەکانی پووک دەکات .هەوکردنی پووک و
هەوکردن/لەناوچوونی شانە پاڵپشتەکانی دەوری ددان.
ددانی تەندرووست
ددانێک پێکهاتووە لە تاج و ڕەگ .تاج ئەو بەشەی ددانە کە لەناو
دەمدا دەبینرێت ،بەاڵم ڕەگ داپۆشراوە بە پووک و ئێسکی
شەویلگە .ڕووبەری ڕەگ داپۆشراوە بە خانەی چیمەنتۆیی وە
بە ڕیشاڵ بەستراوە بە ئێسکی شەویلگەوە .پووک ئێسکی
شەویلگەی داپۆشیوەو نوساوە بە ددانەوە .لە نێوان پووک و دداندا
بۆشاییەک هەیە کە پێیدەوترێت گیرفانی پووک .لە پووکێکی
تەندرووستدا قوواڵیی ئەم گیرفانە دەورو بەری  1-2مم دەبێت.
ڕووکەشی پووکی تەندرووست ڕەنگی پەمەییەو تاڕاددەیەک زبرە.

چۆن خۆت بپارێزیت لە نەخۆشییەکانی پووک؟
بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشی پووک و نەخۆشی لەناوچوونی شانە
پاڵپشتەکانی دەوری ددان  ،پێویستە ڕۆژانە ئەو چینە بەکتریایەی
کەلەسەرددان دروست دەبێت الببرێت ،بەاڵم فڵچەی ددان نێوان
ددانەکان خاوێن ناکاتەوە ،بۆیە دەبێت چیلکەی نێوان ددان یاخوود
فڵچەی تایبەت بەکار بهێنرێت لە نێوان ددانەکاندا ،گەورەی و
بچووکی ئەم فڵچانە بەپێی گەورەی و بچووکی بۆشاییەکانی نێوان
ددانەکانە.

پووکی تەندرووست
ڕەنگی پەمەییە
تاڕاددەیەک بەبتەوی
دەوری ددانی داوە

گیرفانی پووک
پووک
ڕیشاڵ
ئێسکی شەویلگە

پێویستە لە بیریشت نەچێت :ئەوە تەنها بەس نی یە کەخواردن
لە نێوان ددانەکاندا الببرێت ،بەڵکو دەبێت ئەو چینە بەکتریایەش
کە لە سەر ڕووکەشی ددانەکان درووست بووە الببرێت .پزیشکی
ددان/ددانپارێز دەتوانێت ڕێنمایت بکات لە چۆنیەتی پاکردنەوەی
ڕۆژانەی ددانەکانت
نەخۆشی پووک نەخۆشییەکی بێ ئازارە بەگشتی  ،بۆیە ئاسان
نیە خۆت دەست نیشانی نەخۆشییەکە بکەیت ،پێویستە بۆ ئەم
مەبەستە سەردانی پزیشکی ددان /ددانپارێز بکەیت.

هەوکردنی پووک
ئەگەر بێت و ددانەکانت ڕۆژانە پاک نەکەیتەوە ،ئەوا چینێک بەکتریا
لەسەر ددانەکانت و لە لێواری پووک دا درووست دەبێت و دەبێتە
هۆی هەوکردنی پووک .پووکەکە سوور دەبێتەوەو هەڵدەئاوسێت.
ئەمەش وادەکات کە بە ئاسانی خوێنی پووک بەرببێت لە کاتی
ددان شوشتندا .ئەم خوێن بەربوونە یەکێکە لە نیشانەکانی
هەوکردنی پووک.
ئەگەربێت و ئەو چینە بەکتریایەی کە درووست بووە بۆ ماوەی
چەند ڕۆژێک بمێنێتەوە لەسەر ددانەکان ،ئەوا دەبێت بەکلس/
بەڵخ .کلسەکە ڕووەکەی زبرە وە وادەکات کە بەکتریای زیاتر پێوەی
بنووسێت و کلسی زیاتر درووست ببێت .کلسی تازە درووست
بوو ڕەنگی زەردێکی کاڵە ،بەاڵم بە خواردنەوەی چا و قاوە و
خواردەمەنی ڕەنگدار ڕەنگ دەگرێت.

چارەسەرکردنی هەوی پووک
ئەگەر چینە بەکتریایەکانی(کلسی) سەر ددان ڕۆژانە الببرێت ئەوا
هەوکردنەکە نامێنێت و پووکەکە تەندرووست دەبێتەوە .ئەو چینە
بەکتریایەی کەلەسەر ددان و لە لێواری پووکەکەدا درووست بووە،
دەتوانرێت بە ددان شوشتنی ڕۆژانە خاوێن بکرێتەوە ،بەاڵم ئەو
چینە بەکتریایە و ئەو کلسەی کەلە ژێر پووک دا درووست بووە،
پێویستە لەالیەن پزیشکی ددانەوە /ددانپارێزەوە خاوێن بکرێتەوە.
هەندێک کەس زووترکلس لەسەر ددانەکانیان درووست دەبێت ،بۆیە
پێویستە زیاتر سەردانی پزیشکی ددان بکەن.

چینی بەکتریایی
هەوکردنی پووک

هەوکردنی پووک .پووک
سوورە و هەڵئاوساوەو بە
شل و شێواوی دەوری
ددانی داوە.

هەوکردنی/لەناوچونی شانەپاڵپشتەکانی دەوری ددان

هەوکردنی/لەناوچونی شانەپاڵپشتەکانی دەوری ددان بە
هەوکردنی پووک دەستپێدەکات وە چارەسەرنەکردنی بۆ ماوەیەک
وادەکات کە شانەپاڵپشتەکانی دەوری ددان(ڕیشاڵەکانی دەوری
ددان و ئیسکی شەویلگە کەدەوری ددانی داوە) توشی هەوکردن
ببێت .وە بەم شێوەیە گیرفانی پووک قووڵتر دەبێت بە تێپەڕبوونی
کات ،بەبێ ئەوەی نەخۆشەکە هەستی پێ بکات .ئەگەر هەستت
کرد ددانەکانت لەق بوون(دەجووڵێن) ،ئەوا ئەمە یەکێکە لە
نیشانەکانی ئەوەی کە نەخۆشییەکە کاتێکی زۆری بەسەردا چووە
وە بەکتریا و کلس گەشتونەتە سەر ڕەگی ددان ئەمەش نە بە
فڵچە نەبە کەرەستەی تری ددان پاککردنەوە ال نابرێت.

چارەسەرکردنی هەوکردنی/لەناوچونی شانەپاڵپشتەکانی
دەوری ددان
ی پسپۆڕی بریتیە لە ڕێگە گرتن لە تەشەنەکردنی
چارەسەرکردن 
نەخۆشییەکە (یان وەستاندنی نەخۆشییەکە) بەگشتی ئەو
بەشەی شانە پاڵپشتەکانی دەوری ددان کەلەناوچوون جارێکی تر
درووست نابنەوە
پزیشکی ددان/ددانپارێز ڕێنمایت دەکات لە چۆنییەتی خاوێن
کردنەوەی ڕۆژانەی ددانەکانت .پاش ئەوەی کە خۆت ددانەکانت
بەباشی خاوێن دەکەیتەوە ،ئەوا پزیشکی ددان ئەوبەشەی کە
خاوێن دەکاتەوە سڕی”بەنج”ی دەکات و دەست بە البردنی
کلسەکە دەکات .ئەم شێوە پاککردنەوەی ددان ئاسان نییەو
پێویستی بە کات هەیە وە دەبێت زیاتر لە چەند جارێک سەردانی
بزیشکی ددان/ددانپارێز بکەیت بۆ ئەم مەبەستە.

لەناوچوونی
ئێسکی
شەویلگە.

کلس/
بەڵخ

ئەم ئەشیعە(وێنەی تیشکییە)
لەناوچوونی ئێسکی شەویلگە
لە دەوری ددان نیشان دەدات.

ئەگەر بێت و گیرفانی پووکەکە زۆر قووڵ بێت ئەوا دەبێت خاوێن
کردنەوەی ددانەکان بە نەشتەرگەری بکرێت.
مەبەست لەم نەشتەرگەرییە ئەوەیە کە:
>ڕەگی ددانەکە بەباشتر دەبینرێت وە البردنی چینە
بەکتریایەکان و کلسەکە ئاسان تر دەبێت
> قووڵی گیرفانی پووک کەم دەبێتەوە
>هەوڵ دان بۆ دووبارە درووست بوونەوەی شانە پاڵپشتەکانی
دەوری ددان بەبەکارهێنانی چەند ڕێگەیەک
(لهخوارەوە ئاماژە بۆ ڕێگەی چارەسەری نوێ دەکرێت).
هەمیشە ئەو ناوچەیەی کە نەشتەرگەری بۆ دەکرێت سڕدەکرێت.
پاش نەشتەرگەری
نەشتەرگەرییەکە نەشتەرگەرییەکی بچووکە/ئاسانەو پاش
نەشتەرگەری هەست بە ئازارێکی کەم دەکەیت .پزیشکی ددان
ڕێنمایت دەکات کە ئاوی غەرغەرە کە دژە بەکتریای تێدایە
بەکاربهێنرێت تاوەکو چەند ڕۆژێک پاش نەشتەرگەرییەکە ،چوونکە
بەکارهێنانی فڵچە ساڕێژبوونی برینەکە تاڕادەیەک دوا دەخات .پاش
چاک بوونەوەی برینەکە وە لە ژێر ڕێنمایی پزیشکی ددان دا
دەتوانیت دەست بکەیتەوە بە شوشتنی ددانەکانت وەک پێشتر
ڕێنمای کرابوویت .زۆر گرنگە کە ددانەکان بە خاوێنی ڕابگریت بە
تایبەت لە لێواری پووکەکەدا.
پاش نەشتەرگەری هەندێک کەس هەست دەکەن کە ددانەکانیان
درێژ دیارن ،هۆکاری ئەمە ئەوەیە کە بەشێک لە ڕەگی ددانەکە
دەرکەوتووە(چوونکە هەڵئاوسانی پووک کەمبوەتەوە) .هەندێکیش
هەست دەکەن کە ددانەکانیان زیاتر لەق دەبن پاش نەشتەرگەری
بەاڵم ئەمە پاش ماوەیەکی کەم باشتر دەبێت .وە لەالی هەندێک
کەس ددانەکان زیاتر هەستیار دەبن بە خواردنەوەی شتی سارد و
گەرم .بۆ کەم کردنەوەی ئەم کێشەیە دەبێت ئاوی غەرغەرە کە
فلوری تێدایەو هەویری ددان ی تایبەت بەکاربهێنرێت.
بەردەوام بوون لە خزمەتکردنی ددانەکان
بۆئەوەی ڕزگارت ببێت لە نەخۆشییەکانی پووک وە دووبارە
سەرهەڵنەدانەوەی نەخۆشییەکە گرنگە کە:
>ددانەکانت بە تایبەت لێواری پووک بە خاوێنی ڕابگریت ئەمەش بە
ددان شوشتنی ڕۆژانە دەبێت >
>سەردانی بەردەوامی پزیشکی ددان/ددانپارێز بە پێی پێویست.
ڕێگەی نوێتر بۆ چارەسەری نەخۆشییەکانی پووک
هەمیشە خەون بەوەوە بینراوە کە بتوانرێت ئێسکی شەویلگە
دووبارە درووست ببێتەوە بۆ ئەوەی سەرلە نوێ ددانەکان
جێگیرببنەوه .بە لێکۆڵینەو ه چەند ڕێگایەک دۆزراونەتەوە کە هەندێک
کات شانە پاڵپشتەکانی دەووری ددان دووبارە درووست دەکەنەوە.
ئەم چەند ڕێگەیە دەتوانرێت بەکاربهێنرێت لە گەڵ نەشتەرگەری (کە
لە سەرەوە باسمان کرد) ئاسای پووک دا.
دژە بەکتریا (ئەنتی بایۆتیکا)بە کەمی بەکاردەهێنرێت بۆ
چارەسەرکردنی نەخۆشییەکانی پووک بەاڵم هەندێک کات پێویستە
بەکاربهێنرێت ،بە بەکارهێنانی ڕاستەوخۆ لە گیرفانی پووک دا یاخود
لە شێوەی حەپ دا.
توتن و تەندروستی ددان
جگەرەکێشان وە بەکارهێنانی توتن بەهەرشێوەیەکی تر ڕەنگی
ددان و پڕکەرەوەی ددان دەگۆڕێت .وە بەکارهێنانی ناس”سنویس”

پزیشکی ددان/ددانپارێز قواڵیی
گیرفانی پووک دەپێوێت بە ئامڕازی
پێوەر.
لێرەدا قواڵیی گیرفانی پووک 6مم.
ڕەنگی پووک دەگۆڕێت .بەکارهێنانی توتن دەبێتە هۆکاری نەخۆشی
لەناو دەم دا ،هەر لە نەخۆشی پووکەوە تاوەکو شێرپەنجە.
لێکۆڵینەوەی نوێ نیشانی داوە کە ئەو کەسانەی جگەرەکێشن
زیاتر تووشی نەخۆشییەکانی هەوکردنی/لەناوچونی شانە
پاڵپشتەکانی دەوری ددان دەبن وهک لەو کەسانەی کە جگەرە
ناکێشن لە کاتی بەراوەردکرنیاندا.هەروەها چارەسەرکردنی
نەخۆشییەکە قورسترە لە الی کەسانی جگەرە کێش وەک له
کەسانی جگەرەنەکێش .لەگەڵ پزیشکی ددان/ددانپارێز قسە بکە
بۆ چۆنیەتی وازهێنان لە جگەرەکێشان.
پرساربکە لە پزیشکی ددان یان لە ددان پارێز
لەم نامیلکەیەدا بەشێوەیەکی ئاسان و بەکورتی باسی چۆنیەتی
سەرهەڵدان و بەرگریکردن وچارەسەرکردنی نەخۆشییەکانی پووک
کراوە .گەرهات و هەرشتێک ڕوون نەبوو وە تێ نەگەشتیت ئەوا
پرسیار لە پزیشکی ددان /ددانپارێز بکە.
”ڕێفیوشوون”
ئەوکەسانەی کە نەخۆشی پووکیان هەیە هەندێک پشتگیری
دارایی وەردەگرن بۆ چارەسەرکردن و چاودێری بەردەوامی
نەخۆشییەکانی پووک .لە هەمان کاتدا دەبێت نەخۆشەکە خۆی
نزیکەی نیوەی تێچوونی چارەسەرەکە بدات.

