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بۆ تۆ که ههوکردنی ڕێڕهوی هه وات ههیه
ههوکردنی ڕێڕهوی ههوا بریتییه له تووشبوونی ڕێڕهوی
ههوا به ههاڵمهت .لینجهپهردهکانی ناو ڕێڕهوی ههوا که له
قورگهوه درێژ دهبێتهوه بۆ ناو سییهکان دهئاوسێن و تووشی
ئهزیهت پێگهیشتن دهبن .بهرباڵوترین نیشانهی بریتییه له
کۆخه و ئهو کۆخهیه به شێوهیهکی گشتیی بۆ ماوهی سێ
ههفته بهردهوام دهبێ .دهشکرێت تووشی تا ،ئازاری قورگ و
ئاوی لووت ببی.
ههوکردنی بۆڕیی ههناسه زۆربهی جار به هۆی ڤایرۆسهوه یان
ههندێک جاریش به هۆی بهکتریاوه یه .له زۆربهی جارهکاندا
نهخۆشییهکه بۆ خۆی له ناو دهچێ .کۆخهکه دهشێت فره بێ زارکهر
بێ بهاڵم ئهوه شێوهیهکه که لهش سییهکانی پێ دهپارێزێ .له
ڕێگای کۆخهوه ئهو لینجاییه دوور دهخرێتهوه که ئهگهر وا نهبێ
له ڕیشهکانی سیهکاندا کۆدهبێتهوه و کێشهی لێ دروست دهبێ.
لینجایی و به کۆخه دهرهاویشتن وهکو ڕێگرێکن ،ئهو تهپ وتۆز و
بهکتریا و ڤایرۆسانه کۆدهکهنهوه که لهگهڵ ههناسه ههڵکێشاندا
دێنه ناو لهشهوه .کۆخه بهشێکه له سیستهمی بهرگریی لهش،
دهکرێ ههر ئهوهش بێ وای کردبێ که کۆخه زیاتر له ههموو
نیشانهکانی تر بمێنێتهوه پێش ئهوهی که به تهواوی چاک ببیهوه.
کۆخه له بهر ئهوه هێند زۆر دهمێنێتهوه چونکه ئهزیهت پێگهیشتنی
ناو بۆڕیی ههوا درهنگ چاک دهبێ.

چارهسهر به ئانتیبیوتیکهکان

له کاتی ههوکردنی ڕێڕهوی ههناسهدا پێویستت به چارهسهر به
ئانتیبیوتیکهکان نیه ،ئهگهر سییهکانت هیچ کێشهی دیکهیان
نهبێ .ههرچهنده ههوکردنی ڕێڕهوی ههناسه به هۆی بهکتریاگهلی
ئاسایی یاخود میکۆپالسما (جۆرێکی تایبهتی بهکتریا)وهیه،
بهاڵم ئهوه به مانای ئهوه نایه زووتر چاک دهبیهوه .ئانتیبیوتیک
کاریگهری ههیه له سهر بهکتریاکان (بهاڵم له سهر ڤایرۆس نا)
بهاڵم چارهسهر کردن به ئانتیبیوتیک نابێته هۆی زووتر چاک
بوونهوهی ههوکردنهکهی ڕێڕهوی ههناسهت.

ئهگهر پێویست نهکات ،ئانتیبیوتیک بهکارمههێنه ،چونکه بهکتریا
به سوودهکانی ناو لهشیشت له ناو دهبا .ههروهها ئانتیبیوتیکهکان
ئازاری الوهکیی وهکو سکچوون و پهڵهی پێستیان لێ دهکهوێتهوه.
ههروهها ئانتیبیوتیکهکان وا دهکهن که بهکتریاکان له به رامبهری
ئانتیبیوتیکهکان زیاتر خۆ بگرن ،ئهوهش وا دهکا که له کاتی
چارهسهر کردنی ئهو ههوکردنه سهختانهی به هۆی بهکتریاوه
دروست دهبن ئانتیبیوتیکهکان کاریگهرییان الواز دهبێ.
ههندێک جار بهکارهێنانی ئانتیبیوتیکهکان پێویسته ،بۆ نمونه بۆ
ئهو کهسانهی که تووشی نهخۆشییهکی ناس راوی سییهکان بووبن.

ئامۆژگاریی پێویست

داو و دهرمانی هێورکهرهوهی وهکو پا ڕاسێتامۆل و ئیبوپرۆفێن
دهکرێ تالێهاتن و ئازارهکانی سینگ سووک بکهن.

له زۆربهی جارهکاندا دهرمانگهلی کۆخه کاریگهرییهکی فره
کهمی ههیه به سهر کۆخهوه.
جگهرهکێشان نیشانهکان خ راپتر دهکات و مهترسی دووباره
تووش بوونهوه به نهخۆشیی زیاتر دهکا.

ئاگاداربه

زۆربهی جار دوو سێ حهوتووی دهوێ تا به تهواوی چاک دهبیهوه.
ئهگهر بێجگه له کۆخه هیچ ئازارێکی دیکهت نهبێ ئهوا پێویست
ناکا خۆت نیگه ران بکهی ،به تایبهتیش کاتێک که له سهرهخۆ
بارودۆخت باشتر ببێ.
ئهگهر نیشانهگهلی نوێت لێ وه دهرکهوتن یان نیشانهکانت خ راپتر
بوون ،ئهگهر لهگهڵ کۆخهتدا خوێن بێ یاخود تووشی ههناسهبڕکێ
ببی ئهوا پێویسته پهیوهندی به بنکهی تهندروستییهوه بکهی .ئهگهر
له دوای چوار پێنج حهوتووکۆخهکه ههر بهردهوام بێ یاخود ئهگهر
تۆ زۆر جا ران ،چهند جارێک له ساڵێکدا تووشی کۆخهی درێژخایهن
بی ئهوا پێویسته بۆ پشکنینی سییهکان پهیوهندی به بنکهی
تهندروستییهوه بکهی.
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