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 ٌە کردبٛٚ پۆضخّبْ بەردەٚاِی بە,ِبٚەیەک ئەٚەی دٚای,بەڕێساْ
 ئیٕگٍیسی زِبٔی ٌە پۆضخبٔەغّبْ ٌەٚ زۆرێک,گرٚٚپەکەِبْ

 ٘یچ دٚاحر ٚ بکرێ ئەٚە پۆضخێ ۆب حۀٙب بٛٚ حەیف پێّبْ,ٚەرگرحٛٚە
 پێ کٛردی پسیػکی پەرحٛٚکخبٔەی,کە دا بڕیبرِبْ,ٔەِێٕێ ئبضەٚارێکی

 ٚ پۆضخەکبْ ضەرجەَ کۆکردٔەٚەی بە٘ۆی ئەٚیع,بکەیٓ دەٚڵەِۀذ
 ٌە ڕٚٚٔکردٔەٚە ٚێٕەی دأبٔی پبغبْ ٚ ٔٛضراٚەکبْ ڕێکخطخٕی پبغبْ

 ئیع ِبٚەیەک دٚای خٛا بۆ ضپبش ٚە,ٚیطخٛٚیەحی کە غٛێٕێک ٘ەر
 ١٠٠ ٌە,دەگرێ خۆی کە,بگەیۀرێ بەکۆحب کە حٛأرا,ٌەضەری کردْ

 ئبزیس ئێٛەی بە بچٛکّبْ ضٛدێکی کە ٘یٛاداریٓ ٚ الپەڕەیەکذا
 کخێبخبٔەی خسِەحکردٔی ٌە بیٓ بەردەٚاَ کە ئەدەیٕێ بەڵێٕخبْ,گەیبٔذبێ
 کخێبە ضەیری کبحێ بەڕاضخی چٛٔکە,ببەیٓ پێػەٚەی بەرەٚ ٚ کٛردی

 ٘ەیە کە ئەکەی گەٚرە کەٌێٕێکی بە ٘ەضج,ئەکەی ئیٕگٍیسی ییەکبٔیپسیػ
 کە خۆیەحی حەلی ڕاددەیەک حب ڕاضخی,ٚاڵحەیە ئەَ پسیػکی بٛاری ٌە

 فیکرأە ٘ەڵگری ٚ ڕێکخراٚ ئەٚ دەفعی پەیٛۀذیذار الیۀی چٛٔکە,ٚابێ
 گیبٔی کە کەضبٔێک ِەگەر دەِێٕێخەٚە خۆی غٛێٕی ٌە ٘ەر جببۆیە,ٔبکب

 حەرخبْ کە پبرەیەی بڕە ئەٚ ٔیٛەی,بەْ پێ برەٚی,حیبیە یبْخۆغبەخخ
 بۆ بکرێ ضەرف,حەعبرٚف حەفٍەی ٚ غبجٛاْ کردٔی دیبری بۆ دەکرێ

 غبرەکبٔی ضەرجەَ ٌە حٛبی یوچبال ردٔیو ٚ پسیػکی بٛاری خسِەحی
 .دەڕۆغج کەدا عبلبرێکی بە دڵٕیببٓ,کٛردضخبْ
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گەغەضۀذْ ٌەضەرەحبی ضەر٘ەڵذەداث کێػەیەکە ِٕذاڵ ٔبحەٚاٚی 

 بە ئەِریکب ٚٚاڵحی دٚٚگیبٔیذا,ٌە ٌەِبٚەی ِٕذاڵذأذا ٌۀبٚ ِٕذاڵ ٚپەرەضۀذٔی
 .دەبێج حبڵەحە ئەَ حٛٚغی ِٕذاڵێک ِٕذاڵێکذا ۳۳ ٌە٘ەر ٔسیکەیی

 بێج, زیبحر یبْ کەَ زیبٔەکبٔی ئەکرێ ڕٚٚدەداث ٚیۀبحەٚا ٌەَ زیبٔبٔەی ئەٚ
 فرِبٔی ٚ کبرکردْ چۆٔیەحی ٌەضەر دەکەْ درٚضج کبریگەری ئەٚأیع

 . ِێػک گەغەی یبْ ٌەظ جٛٚڵەی ٚ ئۀذاِەکبْ
 ٌەٚ چٛٔکە ڕٚٚدەدەْ دٚٚگیبٔیذا یەکەِی ِبٔگی ضێ ٌە کێػبٔە ئەَ زۆربەی
 بۆیە کۆئۀذاِەکبٔە ٚ ئۀذاَ ٚغبٔە ٚ خبٔە بٛٚٔی درٚضج ضەرەحبی ِبٚەیەدا

 ٌەَ بْٛٚ دٚٚر بۆ بٓ خۆیبْ ئبگبداری زۆر ِبٚەیەدا ٌەٚ پێٛیطخە دایکبْ
 بە پێٛیطخیبْ حریبْ ٘ۀذێی ٚ کەِە, زیبٔیبْ ٔبحەٚاٚیبٔە ٌەَ ٘ۀذێک ٚ ڕٚٚداٚأە,
 ِەحرضیذارەکبْ ٚ حرضٕبک حبڵەحە زۆربەی. ٘ەیە پسیػکی درێژخبیۀی چبٚدێری

 .ِٕذاڵەکبْ ٌەضەدی ۲۰ ٌەدەضخذأی گیبْ ٘ۆی بٛٚەحە یکبدارِئە ٚٚاڵحی ٌە
 

 
 :ئەٚأیع بذەْ ڕٚٚ ضەرەکیەٚە ٘ۆکبرێکی چۀذ بە٘ۆی ئەکرێ- 
 .بۆِبٚەیی ①
 .خٛڕەٚغج ٌەگەڵ ٘ەڵبژێردراٚ ژیبٔی غێٛازی ②
 .بییکیّ ِبددەی یبْ دەرِبْ جۆری بە٘ۀذێک بەرکەٚحٓ ③
 .ضکپڕی ٌەِبٚەی ٘ەٚکردْ جۆری ٘ۀذێک ④
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 .پێکەٚە ضەرەٚە ٘ۆکبرأەی ئەَ ٘ەِٛٚ ⑤
 .ٔبزأرێٓ ٚ ٔیٓ ئبغکرا زۆر کە٘ۆکبرەکبٔی ٘ەْ حر جۆری ٘ۀذێک ٘ەرٚە٘ب

 
 کەٌە ببٚک یبْ دایک بۆ دەگەڕێخەٚە ٘ۆکبرأە ئەَ

 یبْ ببزدأێک بە٘ۆی ئەِەظ ٛٚٔە,ب ٔبحەٚاٚیەک حٛٚغی ِٕذاڵەکبٔیبْ ڕابردٚٚدا
 ئەَ ڕٚٚدەداث, جیٕەکبْ درٚضخبٛٚٔی ٌە بەغێک ٌە حێکچٛٚٔێک یبْ گۆڕأێک
 کە حبڵەحذا ٌە٘ۀذێک ڕٚٚٔەدەْ, کە ٌەٚەی بکرێج ڕێگری ٔبحٛأرێج ٘ۆکبرأە

 ببٚکبٔی یبْ دایکبْ ٌە یەکێک ڕابرٚٚدا ٌە ٌەٚأەیە ئەبێج درٚضج ٔبحەٚاٚیەک
 .بٛٚبٓ حٛغی خێسأەکەیبْ

 ئەٚ بە٘ۆی ئەٚیع :
 دەداث, ئۀجبِیبْ ضکپڕیذا کەٌەِبٚەی ژیبٔەیە غێٛازی ٚ خٛڕەٚغج

 ّٔٛٔە بۆ ِەحرضیەٚە, دەخۀە ِٕذاڵەکە ژیبٔی ٚ ِەحرضیذارْ کە٘ۀذێکیبْ
 یبْ کٌٙٛٚیەکبْ, ٚەخٛاردٔە یبْ کێػبْ, جگەرە ٘ۆغبەرەکبْ, ِبددە بەکبر٘ێٕبٔی

 .دەکەْ زیبحر ِەحرضیەکبْ کە ڤبیرۆش یبْ ژە٘راٚی ِبددەیەکی بەر بەرکەٚحٓ
 

 
 

 ِەحرضیەٚە, ئەَ ژێر بکەٚێخە دەکرێ ٚ بەردەکەٚێج چبٔطەی ئەَ دایکێک ٘ەِٛٚ
 :ارەٚەْخٛ ئەِبٔەی ٘ۆکبرەکبْ ِەحرضیذارحریٓ بەاڵَ
 جیٕبحیبْ کێػەیەکی ٘ەر یبْ بٓ کێػەیە ئەَ ٘ەڵگری خێسأەکە ِێژٚٚی ➣

 .زیبحرە ِٕذاڵەکبٔیبْ ٔبکبِی ئەگەری ٘ەبێج
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 خٛادٔەٚەی ئبفرەحبْ, پطپۆڕی دکخۆری پرضی بەبێ دەرِبْ بەکبر٘ێٕبٔی ➣
 .ضکپڕی ٌەِبٚەی کێػبْ جگەرە کٌٙٛٚیەکبْ, خٛاردٔە

 .ضکپڕی ٌەِبٚەی ِٕذاڵ ٚ دایک ٔبپێٛیطخی چبٚدێریەکی ➣
 .زیبحر یبْ ضبڵی ۳٥ حەِۀی ضەرٚٚ ئبفرەحبٔی ➣
 ئەٚ بەحبیبەث ڤبیرۆضیەکبْ, یبْ بەکخری ٘ەٚکردٔە ٔەکردٔی چبرەضەر ➣

 .STDs دەگٛازرێٕەٚە ضێکطەٚە ٌەڕێگەی ٔەخۆغیبٔەی
 درٚضج کۆرپەٌە ٌەضەر کبر ڕاضخەٚخۆ کە دەرِبْ ٘ۀذێک بەکبر٘ێٕبٔی ➣

  .lithium یبْ isotretinoin ٚەکٛ دەکەْ
    

 کۆرپەٌەٚ ٌەضەر کبر ٚ ِەحرضیذارْ کە درێژخبیەْ حری ٔەخۆغی ٘ۀذێک *
 .یەکەَ جۆری غەکرە ٔەخۆغی ٚەک دەکەْ حەٚاٚ بەغێٛەیەکی بٛٚٔی درٚضج

 
 

 
 ٌەگەڵ فرِبْ یبْ پێکٙبحە بەپێی گػخی بەغێٛەیەکی ِٕذاڵ ٔبحەٚاٚی ٚ ٔبکبِی

 :کراٚە پۆٌیٓ ئۀذاِەکە گەغەضۀذٔی
 کە ڕٚٚدەداث کبحێک حبیبەث بەغێٛەیەکی ئۀذاِەکبْ پێکٙبحەی ٌە ٔبحەٚاٚی

 ئەَ بەزۆریع ڕٚٚبذاث, خبٔەکبْ ٌەدرٚضخبٛٚٔی خراپیەک یبْ حێکچٛٚٔێک
 :دەگرێخەٚە ٌەظ غٛێٕبٔەی

 .دڵ ٔبحەٚاٚی ➣
 .دەَ ٌێٛاری یبْ ٌێٛ بٛٚٔی دٚٚکەرث یبْ, ِەاڵغٛٚ بْی ٌێٛ لڵیػبٔی ➣
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 دڕکە گەغۀەکردٔی ٚاحە spinal bifida ٔەخۆغی ➣

 .حەٚاٚ ٚ گٛٔجبٚ بەغێٛەیەکی پەحک
 
 یبْ ژٚرەٚە بەرەٚ پێیەکبٔە خٛاربٛٚٔەٚەی ئەٚیع club foot ٔەخۆغی ➣

 .دەرەٚە
                                                         

 
 ٚ جٛٚڵە ٔەخۆغیە ئەَ: داْٚ ٔەخۆغی ➣

 .دٚادەخبث ِٕذاڵەکە ِێػکی گەغەی
 ەرخرۆکەگ ڕٚٚدەداث کبحێک: خٛێٓ ضٛٚرەکبٔی خرۆکە ٔەخۆغی ➣

 .ڕٚٚدەداث ذاغێٛەیبٔ ٌەپێکٙبحەٚ حێکچٛٚٔێک خٛێٓ ضٛٚرەکبٔی
 ٘ۆی ئەبێخە بۆِبٚەییە ِەحرضیذاری ٔەخۆغیەکی cystic fibrosis ٔەخۆغی ➣

 .ضییەکبْ ٚ ٘ەرش ضطیخەِی غبٔەکبٔی خبٔەٚ بە٘ێسی حێکػکبٔذٔێکی
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  چییە؟ کٛٚحبْ✮

 ٘ۀذێک ٌەدژی بەٌەظ بەرگری ٌەپێذأی بریخیە
 ٌەحٛٚغبْٛٚ پبراضخٓ بۆ گٛاضخراٚە ٔەخۆغی

 دۆزێکی چۀذ یبْ بەدۆزێک پێکٛٚحەٚە ٌەڕێگەی بەرگریبٔەظ ئەَ بۀەخۆغی,
 چۀذیٓ دژی ٌە کردٔە ڕێگری بۆ کٛٚحبٔە ئەَ ٌەپێذأی ئبِبٔج. دەدرێٓ جیبٚاز

 ئبضبٔی بە حر کەضێکی بۆ کەضێکەٚە کەٌەڕێگەی ِەحرضیذار ٔەخۆغی
 . دەگٛازرێٕەٚە

 ٌە بەرگری ٘ەٚڵیبٔذا زأبیبْ کە بٛٚ ٔەخۆغی یەکەَ smallpox ئبٚڵە ٔەخۆغی
 ٌەالیەْ ١٧٩٦ ٌەضبڵی کٛٚحبٔە ئەَ کٛٚحبٔەٚە, ٌەڕێگەی بکەْ درٚضج دژی

 (.جیٕێر ئیذٚارد دکخۆر)ٔبٚی بە کرا درٚضج ریخبٔیەٚەەب پسیػکێکی
 ٛەبب بەرگریە ئەَ درٚضخکردٔی پێع ِەحرضیذارە یٔەخۆغیەک ئبٚڵە ٔەخۆغی

 گٛاضخراٚەیە ٔەخۆغیەکی ئبٚڵە ٔەخۆغی کەش, چۀذە٘ب ٌەدەضخذأی گیبْ ٘ۆی
 ی٨۰ ٌەضەدا زیبحر گەٚرەٚ کەضبٔی ٦۰ بۆ ۲۰ ِردٔی ٘ۆی دەبێخە کٛژەرە, ٚ

 .ِٕذااڵْ
 ٍِیۆْ ٥۰۰ بۆ ۳۰۰ کٛغخٕی ٘ۆی بٛٚە دا ١٩٧٩ ضبڵەکبٔی ٌەکۆحبیی ٘ەرٚە٘ب

 .کەش
 چۀذ دژی ِرۆڤ ٌەغی بۆ بەرگری پێذأی ٚاحە کٛٚحبْ گػخی بەغێٛەیەکی
 ٌۀبٚیذا کە دەدرێ پێکٛٚحەٚە ٌەڕێگەی کٛٚحبٔە ئەَ گٛاضخراٚە, ٔەخۆغیەکی

 .حێذایە بێٙێسکراٚی زیٕذٚٚی ڤبیرۆضی
 دەکٛٚحرێ؟ بێج ٌە٘ەرحەِۀێک یبْ ضبٚا ِٕذاڵی بۆچی✮

 گٛاضخراٚەی ٔەخۆغی ە٘ۀذێکب ٌەحٛغبْٛٚ دەپبرێسێ ِٕذاڵ پێکٛٚحە
 دژی دێج بەرگری بە٘ێسکردٔی بەِبٔبی ِٕذاڵ بە دەرِبٔە ئەَ ِەحرضیذار,پێذأی

 .بذرێج پێی دەبێج ٔەخۆغیبٔە بەٚ حٛغبٛٚٔی پێع ئەٚیع ٔەخۆغی, ٘ۀذێک
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 ؟✮
 گەغەی حەٚاٚ بەغێٛەیەکی ٘ێػخب ڵِٕذا ٌەغی بەرگری ضیطخەِی ئەٚەی ٌەبەر

. دەرەکی ٔەخٛازراٚی ژیٕگەی ٌەدژی بکبث حەٚاٚ بەرگری ٔبحٛأێ ٚ ٔەکردٚٚە
 یبْ whooping cough ڕەغە کۆکە ٚەک ٔەخۆغی ٘ۀذێک ئەٚە ٌەبەر

 ٚ ِەحرضیذارْ زۆرpneumococcalضییەکبْ,گٛێ,خٛێٓ,ِێػک ٘ەٚکردٔی
. ٘ەرزەکبر ضبٚاٚ ِٕذااڵٔی بۆ بّرْ کبٌٚۀب ٚ ِەحرضیەٚە بخبحە ژیبٔیبْ ٌەٚأەیە

 بەَ ٌەحٛغبٛٚٔیبْ کردْ ڕێگری بۆ ِٕذاڵ بە دەدرێٓ ڕاضخەٚخۆ پێکٛٚحبٔە ئەَ
 .ٔەخۆغیەکە بە حٛغبٛٚٔیبْ پێع ِەحرضیبٔە ٔەخۆغیە

 
 ٌە بەرگری دەحٛأێ دیبریکراٚ ِبٚەیەکی حبکٛ دەدرێج کە دۆزێک ٘ەر چٛٔکە
 پەیذا حەٚاٚث بەرگریەکی حۆ ٚاحە گٛاضخراٚأە, ٔەخۆغیە ئەٚ دژی بکبث ٌەغج

 ئەٚەی بۆ ٚەرگری دۆزێک چۀذ پێٛیطخە بۆیە ٌەغج پبراضخٕی بۆ ٔەکردٚٚە
 .ٔەخۆغیەکبْ دژی بکەی پەیذا حەٚاٚ بەرگری

 
 پێذأی ئبخۆ بڵێی ٚ بکەی ِٕذااڵْ دکخۆری بە پرش پێٛیطخە ەبەضخەِ ئەَ بۆ

 بەرز, حبی.....ٔەخۆغە ٘ۀذێک کبحێکذا ٌە ِٕذاڵەکەَ بۆ ٔییە زیبٔێکی ٘یچ پێکٛٚحە
 .٘خذ...جەضخە گەرِی پٍەی ٔسِی ضکچْٛٚ,

 
 ئۀذاِبٔی کە ئەٚە غج ببغخریٓ بۆیە, کۆِەڵگب بەرگری بە ۀبضراٚ چەِکەیبْ ئەَ

 ٔەخۆغیبٔە,بەٚ ئەٚ دژی بەرگری بە٘ێسکردٔی بۆ بکٛحرێٓ ٘ەِٛٚی خێسأەکەث
 .دەپبرێسیج ِەحرضیبٔە ٌەٚ کۆِەڵگبث ٚ خۆث ٘ەَ غێٛەیە

 
 ٚ کۆِەڵگبدا ٔبٚ بە ەِذاک ٌەِبٚەیەکی ٘ەیە بالٚبٛٚٔەٚەیبْ حٛأبی ِیکرۆببٔە ئەَ

 ٘ەڵگری خەڵک زۆربەی ئەگەر ٔەخۆغی, بە ە٘ەی خەڵکیبْ حٛغکردٔی حٛأبی
 زۆربەی ئەگەر بەاڵَ ئەضێٕێج, پەرە ٚ دەرەٚە دەچێخە ئەٚکبث بْٛٚ ٔەخۆغی
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 گٛاضخٕەٚەی حٛأبی ِیکرۆبەکە ئەٚکبث کٛٚحراْ ٚ کرد پەیذا بەرگریبْ خەڵکی
 حٛغی کەضێک چۀذ کە جیبٚازە ئەٚەظ حر, کەضێکی بۆ کەضێکەٚ ٌە ٔییە

 .کۆِەڵگب ٘ەِٛٚ ٚەک ببٓ ٔەخۆغی
 

 بەاڵَ پێکٛٚحەٚە, ٌەڕێگەی ٚەربگرێ بەرگریە ئەَ دەحٛأرێ کەضێک ٘ەِٛٚ
 الٚاز ٘ۆی بٛٚەحە کە درێژخبیۀەٚە ٔەخۆغی ٘ۀذێک بە٘ۆی کەش ٘ۀذێک
 یەکەِی جۆری ئبیذز,) ّٔٛٚٔە بۆ بگرْ یٚەر ٔبحٛأٓ ٌەغیبْ بەرگری کردٔی

 (.حر حبڵەحی ٘ۀذێک. ٘خذ...غەکرە ٔەخۆغی
 ٘یچ ٌەغیبْ ئەگەر بذرێج کەضێک ٌە٘ەِٛٚ پێٛیطخە بەرگریبٔە ئەَ

 .دەرزیەکبْ بۆ ٔەبێج کبردأەٚەیەکی
 
 
 

 
 ِبٚە پػکٕیٕی بۆ ییۀ پسیػکی کبرِۀذی ئێّەدا لٛحببخبٔەکبٔی ٌە ٘ەرچۀذە 

 بەاڵَ ٘ەیە, بٛٚٔیبْ ٔبحٛکّیەکبْ لٛحببخبٔە ٌۀبٚ حۀٙب بەڵکٛ لٛحببییەکبْ ِبٚەی
 بۆ دەبێج ضٛٚدی دڵٕیبَ کە ڕٚٚ بخەیٕە ڕێّٕبیی ٘ۀذێک دەزأیٓ بەپێٛیطخی

 !الیەک ٘ەِٛٚ
 حبڵەحێکێ ٘ەر بٛٚٔی ٌەکبحی: کردْ گفخٛگۆ بۆ غٛێٕێک داِەزرأذٔی✮

 خۆراک, ٚەک بێج ٘ۆکبرێک بە٘ەر لٛحببیەکەٚە ٘ەضخیبری یبە٘ۆ ٔەخٛازراٚ
. بێج حر غخێکی ٘ەر یبْ پۆي, ٔبٚ گیبٔەٚەڕێکی زیٕذەٚەرێکەٚە, بە٘ۆی گەضخٓ

 ئەَ ٌەببرەی بکەْ گفخٛگۆ لٛحببخبٔەٚە ٔبٚ پسیػکی کبرِۀذی ٌەگەڵ پێٛیطخە
 راٚ,ٔەخٛاز حری کبرێکی ٘ەر ڕٚٚدأی ئەگەری ٌە کردْ ڕێگری ٚ ڕٚٚداٚأەٚە

 ٚە ٘ەڵٛاضراٚەکبْ, یبْ ِبِۆضخبکبْ ٌەڕێگەی بکرێخەٚە باڵٚ ڕێّٕبیی پێٛیطخە
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 بۆ ٔە٘ێڵذرێ غٛێٕەٚاریبْ زیٕذەٚەرأەٚە کٛژەری ِبددەی ٌەڕێگەی پێٛیطخە
 ٌە دڵٕیببْٛٚ بۆ غٛێٕەکە پػکٕیٕی پبغبْ ٚە ِەحرضیەک, ٌە٘ەر بەدٚربٓ ئەٚەی
 بۆ ضبغ ٌەکەضبٔی حٛغبٛٚ بٔیکەض جیبکردٔەٚەی پبغبْ ٚە غٛێٕەکە, دڵٕیبیی
 حێکەاڵٚبْٛٚ حر,چٛٔکە کبرێکی ٘ەر پەرەضۀذی باڵٚبٛٚٔەٚەٚ ٌە کردْ ڕێگری

 .دەبێج گرأخر کردْ ڕێگری حٛأبی دەکبث زیبد باڵٚبٛٚٔەٚە زیبحر ئەگەری
 
 :Anaphylactic reaction دەرەکییەٚە غخێکی بە٘ۆی ٘ەضخیبری ✮

                                                               
 ئبضبٔی بە دەبێج حٛٚغی کەش زۆر ٘ەضخیبریە ئەَ 

 درٚضج ّٔٛٔە بۆ ڕٚٚدەداث, حەِۀێکیػذا ٌە٘ەِٛٚ
 بە٘ۆی یبْ حۆزەٚە ٚ حەپ بە٘ۆی ٘ەضخیبری بٛٚٔی

 ئەَ حٛٚغی ِٕذاڵ کبحێک ٘خذ,...جگەرەٚە دٚکەڵی
 بە پێٛیطخی بۆیە ِەحرضیەٚە بکەٚێخە ژیبٔی ٌەٚأەیە دەبێج ٘ەضخیبریە
 چبرەضەر کەِذا ٌەِبٚەیەکی گرٔگیػە ٚە ٘ەیە خێرا ضەرەحبیی فریبگٛزری

 دژە دەرِبٔی ٚەرگرحٕی ٌەگەڵ کێػەیەکی ٘یچ ِٕذاڵەکەث ئەگەر بکرێج,
 ضخبفی دکخۆرٚ ٌەگەڵ پێٛیطخە ئەٚا ٔەبٛٚ, Adrenaline ٚەک ٘ەضخیبری

. پێٛیطج چبرەضەری بڕی ٚەرگرحٕی بۆ بکەْ ڕاٚێژ لٛحببخبٔە ٔبٚ پسیػکی
 بْٛٚ, حۀگ ٘ۀبضە پێطج, ضٛٚربٛٔەٚەی ٌە بریخیە ٘ەضخیبری ٔیػبٔەکبٔی
 ٌێذأی خێرا جەضخە, خٛرأی پێطج, ٌە ٌیک دەرچٛٚٔی جەضخە, گەرِبٛٚٔی

 پێػکەغی خسِەحگٛزاری ئەٚکەضبٔەی ٚ ببٚکبْ ٚ دایکبْ پێٛیطخە ٘خذ,...دڵ
 پەیٛۀذی ڕاضخەٚخۆ جۆرە ٌەَ یحبڵەحێک ڕٚٚدأی ٌەکبحی دەکەْ ِٕذاڵەکبٔخبْ

 ٌەَ بسأێ ضەرەحبیی فریبگٛزاریەکی کەضێک ٘ەِٛٚ ببغە ٚا دکخۆرەٚە, بە بکەْ
 . دابٕرێ ٚ ٘ەڵبٛاضرێ غٛێٕێک ٘ەِٛٚ ٌە ٘ەڵٛاضراٚ بەغێٛەی یبْ ببرەیەٚە

 پێٛیطخە زۆر ِٕذاڵەکبْ فێرکردٔی :لٛحببخبٔەکبْ بە پێٛیطج دەرِبٔی پێذأی✮
 ٌێذەْ ٘ەضخیبری دژە دەرزی دەحٛأٓ کەچۆْ ٘ەضخیبری حێکیحبڵە بٛٚٔی ٌەکبحی
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 بۆ چْٛٚ ٌەکبحی ٘ەڵبگیرێ لٛحببی جبٔخبی ٌە پێٛیطخە کە Epinephrine ٚەکٛ
 بەڵکٛ ٔییە بٛٚٔی لٛحببی جبٔخبی ٌۀبٚ ٔەک خۆِبْ ٚٚاڵحی ٌە بەاڵَ لٛحببخبٔە,

 ضخبفە ٘ەِٛٚ فێری دکخۆرەکبْ پێٛیطخە ٔبیبیٕیٓ, ٘ەرگیس لٛحببخبٔەکبٔیع ٌۀبٚ
 ٌەٚ ِەحرضیذاری ٌەحبڵەحێکی بەکبردێج کەچۆْ بکەْ لٛحببییەکبْ ٚ پسیػکییەکبْ

 ٘ەضخیبری حبڵەحێکی بۆ درٚضخکراٚە لەڵەَ ٘بٚغێٛەی دەرزیەکە چٛٔکە غێٛەیە,
 ئبِبدە ٚ ئبضبٔە دەرزیەکە ٌێذأی ٚە خێرا, بەغێٛەیەکی ٌێبذرێج ئەٚەی بۆ کە

 .لەڵەِە ئەٚ ٌۀبٚ کراٚە
 خٛاردٔی ژەِی چبٚدێری لٛحببخبٔەکبْ ٔبٚ حۀذرٚضخی کبرِۀذأی طخەپێٛی✮

 ِبِۆضخبیبْ ٚ لٛحببیبْ ئٛحِٛبێٍی غٛفێری فێری ٚە بکبث, لٛحببیبْ ٔیٛەڕٚأی
 ٘ەضخیبری بٛٚٔی کەٌەکبحی ِەحرضیەکبْ ٔیػبٔە ٌە بکبحەٚە ئبگبداریبْ ٚ بکبث

 :دەرەکەْٚ
 .پێطج ضٛٚربٛٚٔەٚەی ٚ خٛراْ ــ
 .پێطج ٌەضەر پەڵە دەرکەٚحٕی ٚ ٔەٚەزەردبٛٚ ــ
 .لٛڕگ زِبْ, ٌێٛ, ٘ەڵئبٚضبٔی ــ
 .٘ۀبضە بٛٚٔی حۀگ ٚ خیس خیسە ــ
 .دڵ ٌێذأی خێرا بٛٚرأەٚە, ٚ ضەرگێژبْٛٚ ــ
 .گەدە ئبزاری ٚ گرژبْٛٚ ٚ ضکچْٛٚ, ڕغبٔەٚە, ٘ێڵٕج, ــ

 ضخیبری٘ە ٚ ٘ەیە بٛٚٔی خۆراکیەکبْ پێکٙبحە ٌە ڕۆژأە کە ٘ەْ خۆراک زۆر
 ٚ ڕابٙێٕرێج لٛحببیەکبْ پێٛیطخە ,گٛێس یبْ ,پبلٍە ,٘ێٍکە ٌەٚأە دەکەْ درٚضج

 لٛحببیبْ ِبِۆضخبکبْ ٚ ٘ەضخیبری ٘ۆی دەبٕە خٛاردٔبٔە ئەٚ کە بکرێج فێر
 بٛٚٔی ئەگەری چٛٔکە بەکبرٔە٘ێٕٓ خٛاردٔبٔە ئەٚ زۆر بکۀەٚە ئبگبدار

  .زۆرە ٘ەضخیبریبْ
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 ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی ٔیػبٔەکبٔی✮
 چیٓ؟

  
 خٛارەٚەی ٌەبەغی کە ٔیػبٔبٔەی ئەٚ

 ئەِبٔەْ دەرەکەْٚ ِیسەڕۆ ڕێڕەڕەٚی
(infections of the bladder or 

urethra:) 
 ٚ ِیس بۆری ٚ ِیسڵذاْ ٔبٚپۆغی ڕٚٚغبٔی ٘ۆی دەبێخە:  ِیسڵذاْ ٘ەٚکردٔی①

 .دەبێج درٚضج ٘ەٚکردْ
 ضٛحبٔەٚەی ئبزارٚ بە ٘ەضج ذاِیسکردٔ ٌەکبحی: Dysuria ٔەکردْ ِیس ببظ②

 .دەکبث ِیس بۆری
 ٘ەضخبٔەٚەی یبْ) پچڕ پچڕ ِیسی ٚ کردْ ِیس دٚٚببرە: کردْ ِیس زۆر③

 کەحۀٙب ,( nocturia زاراٚەی بۆ دەگەڕێخەٚە جبر ٘ۀذێک کردْ, ِیس بۆ غەٚأە
 .دەکبث ِیس کەِی بڕێکی
 ِیسی ەٚاٚیح بڕی دەکبث ٚا٘ەضج ِیسکردٔذا ٌەکبحی: پێٛیطج کردٔی ِیس④

 .ِیسکردْ بۆ دەگەڕێخەٚە دٚٚببرە ٚأیە,بۆیە ٌەڕاضخیذا بەاڵَ کردٚە
 ِیسی یبْ خۆی, ئبضبیی بۆٔی ٌە ٔبخۆظ زۆر بۆٔێکی: ِیس ڕۀگی ٔبڕٚٚٔی⑤

 .Hematuria خٛێٕبٚی
 بە٘ۆی: ئبزار ٚ حەٚز ٔبٚچەی گرأی یبْ ضک خٛارەٚەی بەغی ئبزاری⑥

 .کردْ ٌەرز ٚ دەبێج, ٌەگەڵ ِبِٕبٚۀذی حبیەکی ٘ەٚکردٔەٚە بٛٚٔی
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 بەغی ٘ەٚکردٔی ٔیػبٔەکبٔی✮
 ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ضەرەٚەی

(pyelonephritis, or kidney 
infection:) 

 
 حەغۀە خێرا بەغێٛەیەکی ٔیػبٔەکبْ

 خٛارەٚەی بەغی ٌەٚأەیە ٚ دەضێٕٓ
 ٌەٚأەیە یبٔیع بگرێخەٚە ِیسەڕۆ

 :ٔەیگرێخەٚە
 ٌەرزێکی بێج, ضیٍیسی پٍەی ۳٨ ضەرٚٚی ەرزب حبیەکی ٘ەبٛٚٔی: ەرزب حبی①
 .ڕغبٔەٚە ٚ ٘ێڵٕج ٚ زۆر
 الحۀیػخەکبْ,یبْ یبْ پػج خٛارەٚەی ٌە ئبزار ٘ەبٛٚٔی: ٔبٚلەد ئبزاری②

 .بگرێخەٚە ال یەک حۀٙب ٌەٚأەیە
 کردٔی ٔیػبْ دەضج ٚ ٔیػبٔەکبْ ٌەٚأەیە پیرحر کەضبٔی ٚ ضبٚا ٚ ِٕذااڵْ ٌە➠

 :بکرێج ٔیػبْ دەضج پێی دەحٛأرێج ٘ەْ ٔیػبٔە ٘ۀذێک بێج, گراْ ٘ۀذێک
 یبْ ٌەظ, گەرِی پٍەی بٛٚٔەٚەی ٔسَ یبْ بەرز حبی: ٌەدایکبٛٚ حبزە ِٕذاڵی ①

 .زەردٚٚیی یبْ غیرخٛاردْ, کەِی
 حب ضکچْٛٚ, ٚ ڕغبٔەٚە: ضبڵێک ٌە کەِخر ٚ ِبٔگی دٚٚ ضەرٚٚی ِٕذاڵی②

 .غیر خٛاردٔی کەَ ٔییە, ٌەگەڵ ٌەرزی بەاڵَ
 ئبرەزٚٚی ٔەِبٔی ٌەظ, بێخبلەحی: ضبڵ ١٢ حبکٛ ضبڵ دٚٚ ضەرٚٚ یِٕذاڵ③

 .ٔبٚبۀبٚ کردٔی ِیس گەٚرە, خۆڵەیڕي جٛٚڵەی ٔبڕێکی بۀبٚ, ٔبٚ حبی خٛاردْ,
 ٚ بێٙێسی ٌەظ, گەرِی پٍەی دابەزیٕی یبْ بەرز حبی: بەحەِەْ کەضبٔی④

 .دەرٚٚٔی ببری حێکچٛٚٔی بێخبلەحی,
 ٘ەٚکردٔی حٛٚغی ئەگەر ٌەضەرە یبحریبْز ِەحرضیەکی دٚٚگیبْ دایکبٔی➠

 ٌێ دیبریبْ ٔیػبٔەیەکی ٘یچ یبْ ٔیػبٔە ٘ۀذێک ٚ ,UTI بْٛٚ ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی
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 بۆ بکبث ِیس پػکٕیٕی ِبٚە ِبٚە پێٛیطخە بٛٚ دٚٚگیبْ ئبفرەث ئەگەر ٔبداث, ڕٚٚ
 ٌە کبر ٌەٚأەیە ٘ەٚکردٔێک ٘ەر چٛٔکە ٌەٚجۆرە, حبڵەحێکی ٌە٘ەر ئبگبداربْٛٚ

 .بکبث ضکی ٔبٚ ڵیِٕذا
 
 
 
  
 

 چبرەضەری چیٓ؟ ٌەظ گەرِی پٍەی بەرزبٛٚٔەٚەی ٘ۆی دەبٕە ٘ۆکبرأەی ئەٚ
 ٌەغی ٌەضەر حب زیبٔەکبٔی دەکرێج؟ چۆْ بەرز حبی

 چیٓ؟ ِرۆڤ
 گەرِی پٍەی بٛٚٔەٚەی ٌەبەرز بریخیە چییە؟ حب✔

 ٘بحٕە بە٘ۆی ضٍیسی, پٍەی ۷۷ ٌەضەرٚی ٌەظ
 ڤبیرۆش بەکخریب,یبْ ٚەک داگیرکەرێکی ژٚرەٚەی

 بەرگریکبرەکبٔی غەڕکردٔی ٚ ِرۆڤ ٌەغی ٔبٚ بۆ
 بەرز ٘ۆی دەبێخە ٔبِۆیە غخە ئەٚ ٌەدژی ٌەظ

 درێژ ِبٚەیەکی بۆ ٔبحٛأٓ بەکخریب ٚ ڤبیرۆش چٛٔکە ٌەظ, گەرِی پٍەی بٛٔەٚەی
 ٌە جیبٚاز غێٛازێکی بەچۀذ ٌەظ گەرِی پٍەی بّێٕٕەٚە, بەرزدا گەرِی ٌەپٍەی

 حبیەکی بە ٘ەضخج ٘ەرکبحێک. ٘خذ...ببڵ بٓ ,کۆَ دەَ, ڕێگەی ٌە ەپێٛرێد ٌەظ
 دەڵێٓ پێی ئەٚە بٛٚ پٍەٚە ۳٨ ژێر ٌە پێٛرا گەرِیەکە پٍەی ٚ ٌەغج ٌە کرد کەَ
 ٘ۀذێک چٛٔکە ٔبداث حب ِبٔبی جەضخە بٛٔێکی گەرَ ٘ەِٛٚ ِبِٕبٚۀذ, حبی

 ژیٕگەی ٚەک,ەظٌ گەرِی پٍەی بٛٔەٚەی بەرز ٘ۆی دەبٕە کە ٘ەْ ٘ۆکبریخر
 ٘ەِٛٚ ٘ەرٚە٘ب ٌەظ, گەرِبٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە کە زۆر کبرکردٔی یبْ گەرَ

 ٘ەِٛٚ ٘ەْ کەش ٘ۀذێک ٔبداث حب ِبٔبی,ٌەظ ێکیٔٛگەرَ ب ٚ کردٔێک ئبرەلە
 ئبرەق ڕژێٕەکبٔی بۆ دەگەڕێخەٚە ئەِە ٘ەیە ئبرەلیٕیبْ ٚ گەرَ جەضخەیەکی کبث
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 زۆرەٚە حرضێکی بە٘ۆی ٌەٚأەیە ٚخە ٌەکبحی کردْ ئبرەلە یبْ پێطج, ٌەژێر
 بەاڵَ ٔەخۆغی ٌە بەغێکە بیٕیٛە,حب ٌەخەٚدا ەریٕحرضێ خەٚێکی کە دابێج ڕٚی
 زۆری ٔیػبٔەیەکی چۀذ ٘ەبٛٚٔی بە٘ۆی جبر ٘ۀذێک دأبٔرێج, ٔەخۆغی ٚەک

 ٚەک ٔبدرێج ٌەظ گەرِی پٍەی بەرزی بە گرٔگی زۆر ٔەخۆغیەٚە
 ڕغبٔەٚە ٘ێڵٕج, ٌەرز, ٌەظ, بٛٔی بٔذِٚٚ ,جِٛگە ئبزاری ,لٛڕگ ضٛربٛٚٔەٚەی

 .٘خذ...ئێػە لٛڕگ ضکچْٛٚ, ٚ
 زۆر ِەحرضیەکی بٛٚ زیبحر یبْ پٍە ٤۰ ٌە ئەگەر بەرز حبی ٔەکردٔی چبرەضەر
 ٘ۆی دەبێخە ٘ەرٚە٘ب ِەحرضیەٚە, دەخبحە کەضەکە ژیبٔی ٚ دەکبث درٚضج
 .ردِْ ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە حبڵەحذا ٌە٘ۀذێک پەرکەَ ٚ بْٛٚ خەٚاڵٛٚ

 

 درٚضج دەرەکی داگیرکەرێکی دژی ِرۆڤەٚە ٌەغی بەرگری ئۀجبِی ٌە حب
 غخێکی ٘ەر یبْ دەرِبْ, کەڕٚٚ, ڤبیرۆش,بەکخریب, ٌە دێٓ پێک ئەٚأیع کە دەبێج,

 .بێج ژە٘راٚی
 پبیرۆجیٓ دەڵێٓ پێی حب بٛٚٔی درٚضج ٘ۆی دەبێخە کە ٔۀبضراٚە داگیرکەرە ئەَ

pyrogens, پبیرۆجیٕی ٔیػبٔەی ٚ دەکبث غەڕ ِرۆظ ٌەغی بەرگری ٌەگەڵ کە 
 ژێر ٔبٚچەی بۆ ِێػک بەرەٚ دەِبرەکبٔەٚە ٘ەضخە ٌەڕێگەی پێکراٚەٚە غٛێٕی ٌە

 بۆ بەٌەظ دەکرێج فەرِبْ خبڵەدا ٌەٚ دەڕٚاث hypothalamus ڕژێٓ ِێػکە
 زیبٔپێگەیبٔذٔی ٌە بْٛٚ ٚردٚ بۆ زیبٔبەخػبٔە ِبددە ئەٚ ٌەدژی کردْ بەرگری

 .٘ەٚکردْ بە ٌەظ
 دەکبث, زۆر ٔبڕەحەحیەکی بە ٘ەضج ئەبێج بەرز حبی کەحٛٚغی کەضەی ئەٚ ✮

 :ئەٚأیع دەرەکەٚێج ٌەگەڵ حری ٔیػبٔەیەکی چۀذ
 .ضیٍیسی پٍەی ٤۰ ٌەضەرٚٚی بەرز حبیەکی ⇦ ک یٗ

 .ٌەظ حەزیٕی ٚ ٌەرزیٓ ⇦دٚٚ
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 .گػخی بە ٌەظ ٚ ِبضٌٛکە ئبزاری جِٛگە, ئبزاری ⇦ضێ
 .زۆر ئبرەلەکردٔی ٚ ئێػە ضەر ⇦ چٛار
 .پێطج ضٛربٛٚٔەٚەی ٚ بْٛٚ گەرَ ⇦پێٕج

 . ضٛربٛٚٔەٚەی ٚ چبٚ ئبزاری ⇦غەظ
 .جەضخە ٚ ِبضٌٛکە بێٙێسی ⇦ حەٚث
 .ڕٚٚٔبکی بە ٘ەضخیبری ضەرگێژە, بٛرأەٚە, بە کردْ ٘ەضج ⇦٘ەغج
 .خٛاردْ ئبرەزٚٚی ٔەِبٔی ⇦ٔـــــــــۆ

 حری ٔیػبٔەیەکی چۀذ حب بەرزی ٚ ٘ەٚکردٔەٚە بە٘ۆی ِٕذااڵْ ٌە ربەئبگبدا ⇦ دە
 .ضکچْٛٚ ٚ ڕغبٔەٚە گٛێ,کۆخە, ٚ لٛڕگ ئبزاری ئەبێج, ٌەگەڵ
 جبر ٘ۀذێک ,زیبحر یبْ پٍە ٤۰ بۆ,ٌەظ گەرِی پٍەی بەرزبٛٚٔەٚەی ⇦یبٔسە

 یٌەحبڵەح پێٛیطخە بۆیە ٘ۆغیبری, ٌەدەضخذأی پەرکەَ, کردْ, ٚڕێٕە ٘ۆی دەبێخە
 .٘ەیە خێرا چبرەضەری بە پێٛیطخی غێٛەیە ٌەٚ
 

 
 

 ٘یچ بە پێٛیطج ئەٚا جەضخە بەر زۆر زیبٔێکی ٘ۆی بەبٛٚە حبیەکە ئەگەر
 زۆرحری زیبٔی حبیەکە ٌە ئەگەر بەاڵَ حبیەکە, دابەزأذٔی بۆ ٔبکبث چبرەضەرێک

 غٍخێٓ ئبٚێکی بە دەحٛأی بکرێج, ەضەرچبر پێٛیطخە ئەٚکبث ٘ێٕب خۆیذا بەدٚای
 لبچەکبٔی ٚ دەضج ٚ بکرێج حەڕ پەڕۆ پبرچەیەک ٌەگەڵ بێج ضٍیسی پٍەی ۳۰ کە
 بۆ داِۀێ جەضخە غٛێٕێکی ٘یچ ٌە ضە٘ۆاڵٚ ٘ەرگیس بکرێخەٚە, ضبرد پێ

 کبرە ئەَ خۆی ٔبغبرەزایی ٌە خەڵکی زۆرەٚ ٘ەڵەیەکی چٛٔکە حب دابەزأذٔی
 چٛٔکە بکرێج کٙٛي بە پەڕۆیەکە پبرچە ِەدە ٘ەٚڵ س٘ەرگی ,دەداث ئۀجبَ

 .ٌەظ بە گەیبٔذْ زیبْ دەبێخە کٙٛي ٘ەڵّژیٕی
 بڕێکی خٛاردٔەٚەی ٚغکبٛٚٔەٚە ٌە جەضخە پبراضخٕی بۆ حر چبرەضەری ٘ۀذێک
 خۆ غٍەِۀی, خٛاردٔەٚەی ٌەگەڵ دەداث ٌەظ ٘بٚضۀگی یبرِەحی کە ئبٚە زۆری
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 ِبددەی کە غخبٔەی ئەٚ خٛاردٔەٚەی ٚ کٙٛي خٛاردٔەٚەی ٌە بەدٚٚرگرحٓ
 جەضخە زۆری غٍەیەکی ٚ زۆر ئبرەلەکردٔێکی ٘ۆی دەبێخە چٛٔکە حێذایە کبفبیٕی

 ٚەک ٌەببرە ٚ گٛٔجبٚ ژیٕگەیەکی چبرەضەرەکبْ ٌە حر یەکێکی دەداث, ٌەدەضج
 خبٚێٕکردٔەٚەی ٚ ژٚٚر ٘ەٚاگۆڕکێی بۆ پۀجەرە کردٔەٚەی یبْ پبٔکە پێکردٔی

 پٍەی ٚە بٛٚ ِٕذاڵ ئەگەر ٘ەرٚە٘ب زیبٔبەخػٓ, کە بٔبەخػبٔەیزی ِبددە ئەٚ
 ٚ بػۆردرێ غٍخێٓ ئبٚێکی بە خبٚێٓ پەڕۆیەک پبرچە دەحٛأرێ بٛٚ بەرز گەرِی
 بکرێ ٌەغی گەرِی پٍەی چبٚدێری پێٛیطخە بەاڵَ دابٕرێ, ٔێٛچەٚأی ٌەضەر
 برچەپ دەبێج بٛٚە ضبرد یبْ دابەزیٛە ٌەغی گەرِی پٍەی کرد ٘ەضخج ئەگەر

  .الببردرێج پەڕۆیەکە
 
 
 

 
                                                 

 بۆڕی گٛرچیٍە, دەگرێخەٚە ٌەِبٔە ٘ەریەکە کە ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی
 ِیس یربۆ یبْ ,ِیسڵذاْ ,(ِیسەڵذاْ بۆ دەببث گٛرچیٍەٚە ٌە ِیس) Uretersِیس

Urethra  (دەرەٚە دەکرێخە ٌەڕێگەیەٚە سِی), ئۀذاِبٔەٚە ئەَ ٌەڕێگەی 
 .دەرەٚە دەکرێخە ٌەظ پیطی پبغّبٚەی
  :kidneysگٛرچیٍەکبْ①

                                                        
 ٘ەردٚٚ دەکەٚٔە بچٛکٓ ئۀذاِی دٚٚ

 زۆر فرِبٔی ٘ۀذێک کە ضکەٚە الحۀیػخەکبٔی
 ٚ پبغّبٚە فڕێذأی ٚەک ەغذاٌەٌ ٘ەیە گرٔگیبْ

 کردٔەٚەٚە, ِیس ٌەڕێگەی ٌەظ زیبدەی ئبٚی
 ڕێکخطخٕی ٌە ٘ەیە گرٔگیبْ ڕۆڵێکی ٘ەرٚە٘ب
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 دەدەْ ٌەدەضج خۆیبْ بباڵٔطی ٚ ئەچٓ حێک کبحێک چیٍەکبْگٛر. خٛێٓ پەضخبٔی
 حێکچٛٔی یبْ ببٕەٚە, بەرز خٛێٓ پەضخبٔی یبْ خٛێٓ گٍٛکۆزی ئبضخی کە

 ببٕە دەحٛأٓ خٛێٓ پەضخبٔی بەرزە ٚ غەکرە ٔەخۆغی ەردٚٚ٘. ٌەظ ئبٚێخەکبٔی
 .گٛرچیٍەکبْ بٛٚٔی ضطج ٘ۆی
 :Ureters ِیس گٛێسەرەٚەی بۆڕی ②

                                                                               
 گٛرچیٍەکبٔەٚە, ٘ەردٚٚ بە بەضخراٚٔەحەٚە کە ببریکٓ حەضکی بۆری دٚٚ 
 پبغّبٚەی ٚ ِیس گٛاضخٕەٚەی فرِبٔیبْ دەبێج, ئیٕج ۱۰ ٘ەریەکەیبْ رێژەید

 .ِیسەڵذاْ بۆ گٛرچیٍەٚە ٌە ٌەغە زیبدەی
 ٘بٚغێٛەی ِیسڵذاْ: Bladder ِیسڵذاْ ③

 دەبێخەٚە, کۆ ٌەٚێذا ِیس کە بچٛکە حٛرەگەیەکی
 دەِبرە کۆدەبێخەٚە ٌێرە ِیس پێٛیطج بڕی کبحێک

 کە ِێػک بۆ دۀێرْ ٔیػبٔە ٘ەضخەٚەرەکبْ
 ٌەٚ دەرەٚە بذرێخە فڕێ کۆکراٚە بڕی پێٛیطخە

 بەغێٛەیەکی ِیسڵذاْ ِبضٌٛکەکبٔی کبحەدا
 دەدۀە فڕێ ِیسەکە ٚ ئەبٓ کرژ خۆٚیطخبٔە

 .دەرەٚە
 ئەگەری کردْ ببضّبْ ٌەٚأەی ٘ەریەک

 حٛغبٛٚٔەکە ڕێژەی بەپێی ٘ەریەکەغیبْ ٘ەٚکردْ, بە ٘ەیە حٛغبٛٚٔیبْ
 .٘ەیە ِەحرضیبْ

 ٚ گٛرچیٍەکبْ ٌە ٘ەریەک ٌە دێج پێک ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ضەرەٚەی بەغی ➣
 ٘ەٚکردْ بە ڕێڕەٚە ئەَ حٛغبٛٚٔی ِیسڵذاْ, بۆ ِیس گٛێسەرەٚەی بۆری

 کە ,(pyelonephritis) دەبێج گٛرچیٍەکبْ ٌەضەر کبریگەری گػخی بەغێٛەیەکی
 رەزٚٚیئب ٔەِبٔی ٚ ڕغبٔەٚە ٘ێڵٕج, ٚحب, ٌەرز) بٓ ئەِبٔە ٌەٚأەیە ٔیػبٔەکبٔی

 .٘ەبێج ِەحرضیذاری حری ٔیػبٔەیەکی چۀذ ٌەٚأەیە ٘خذ,...خٛاردْ
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 کە دێج, پێک ِیس بۆری ٚ ِیسڵذاْ ٌە ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی خٛارەٚەی بەغی ➣
 ِیس بۆڕی ٘ەٚکردٔی: ئەگرێخەٚە ٘ەردٚٚکیبْ ٌەبەغیخٛارەٚە ٘ەٚکردْ

(urethritis), ِْیسڵذاْ یب (cystitis.) 
 کەش ٍِیۆْ ١٠ ضباڵٔە ئەِریکب یەکگرحٛٚەکبٔی حەٚٚاڵ پسیػکی ئبِبری بەپێی

 چبرەضەری ٚەرگرحٕی بەِەبەضخی دەکەْ ٔەخۆغخبٔەکبْ ٚ پسیػک ضەردأی
 .ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی ٔەخۆغی چبرەضەری بۆ پێٛیطج

 دەرەکەٚێ پێگەیػخٛٚ کەضبٔی زیبحرٌە ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی ٔەخۆغی ➣
 ٔەخۆغیەْ, ئەَ بەرکەٚحەی کە ِٕذااڵْ ەدیٌەض ٢ بۆ ١ بەاڵَ ِٕذااڵْ, ٌە ٚەک

 ٌەکەضبٔی ٚەک ِەحرضیذارحربٓ زیبحر ٌەحێیبٔذا ٘ەٚکردٔەکە ٌەٚأەیە کبحذا ٌە٘ەِبْ
 .پێگەیػخٛٚ

 پیبٚاْ, ٚ کٛڕاْ ٌە ٚەک ببٚحرە ژٔبْ ٚ کچبْ ٌە زیبحر ٘ەٚکردٔە ئەَ ➣
 ەکرێئ بەاڵَ ٔبزأرێ, ٚ ٔەکراٚە دەضخٕیػبْ حەٚاٚ بەغێٛەیەکی ٘ۆکبرەکەی

 ِیس دەرچەی کراٚەیی یبْ ِیس, بۆری کٛرحی ٌەٚأە بٓ ٘ۆکبرێک چۀذ ٌەبەر
 ١٢ ٚ ئبفرەحبْ ی٤٠ ضەدا ٌە کۆِەٚە,ٔسیکەی ٌە ِیس دەرچەی ٔسیکی یبٔیع

 .دەبٓ ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی حٛغی پیبٚاْ ٌەضەدی
  

 
 
 بەاڵَ ٔبکبث, درٚضج کێػەیەک ٘یچ ٚ کراٚەحەٚە خبٚێٓ خۆی ئبضبیی سِی

 ٘ەٚکردٔی دەکەْ, گەغە بەرچبٚ بەغێٛەیەکی بەکخریبکبْ ٘ەٚکردٔذا ٌەِبٚەی
 دەکرێخە ِیسەٚە بۆری ٌە ِیس کە ڕٚٚدەداث یبْ پێذەکبث دەضج کبحێک بەکخریبیی

 بەکخریبکبْ رغی٘ێ ِبٚەیەدا ٌەٚ دەکرێخەٚە ِیسەڕۆ دەرچەی ئەٚکبحە دەرەٚە
 :پێذەکبث دەضج ِیسەڕ ڕێڕەٚی بەرەٚ
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 یەکێک ئەگەر ڕٚٚدەدەْ, بەکخریبٚە بە٘ۆی ِیسەڕۆ ٘ەٚکردٔەکبٔی ی٩٠ ضەدا ➣
 بڵێیٓ ببغخرە یبْ, Escherichia coli ٚەک ٚەرگریٓ ّٔٛٔە ٚەک ٌەبەکخریبکبْ

E. Coli ئەژیٓ کۆَ دەٚرٚبەری ٚ کۆڵۆْ ٌە ئبضبیی بەغێٛەیەکی کە. 
 بەحبیبەث , حر غٛێٕێکی بۆ غٛێٕێکەٚە ٌە ٘ەیە جٛٚڵەی حٛأبی کخریبیەبە ئەَ ➣

 ٘ۆکبری دٚٚ ِیسڵذاْ, ٔبٚ بگەیۀێخە خۆی دەحٛأێ ِیس بۆری کرأەٚەی ٌەکبحی
 ئۀذاِبٔی ڕأەگرحٕی پبک,بیٓ بەکخریبیە ئەَ حٛغی ئەٚەی بۆ ٘ەْ ضەرەکی زۆر

 .بْٛٚ جٛٚث ٚ دەرەٚە
 ِیسڵذاْ بۆٔبٚ گٛرچیٍەکبْ بە بەضخراٚ بۆری ٌە ٘ەیە جٛٚڵەی حٛأبی بەکخریب ➣

 حٛٚغی گٛرچیٍەکبْ ٘ەردٚٚ ئەگەر,بەکخریب حەغۀەضۀذٔی بۆ ٘ۆکبرە ئەِەظ
 بەڵکٛ ٔببێج ئبضبْ چبرەضەرکردٔی( pyelonephritis) ٘بحبْٛٚ ٘ەٚکردْ

 .چبکبٛٚٔەٚە بۆ ٘ەیە زیبحر بەِبٚەی پێٛیطخی ِەحرضیذارحرە
 :دەکەْ زیبحر بە٘ەٚکردْ حٛغبْٛٚ حرضیِە خٛارەٚە ٘ۆکبرأەی ئەَ ✔
 
 .kidney stonesگٛرچیٍەٚە بەردی بٛٚٔی بە٘ۆی ِیس بۆری گیرأی ➣
 ِیسڵذاْ خۆٚیطج بەغێٛەیەکی کە حۀذرٚضخیەٚە کێػەی ٘ۀذێک بە٘ۆی ➣

 حبڵەحەدا ٌەَ ,(spinal cord injury)پەحک دڕکە بریٕی ٚەک ٔبکرێخەٚە پبک ٌەِیس
 .ەٚیطخەخۆٔ ِیس ڕاگرحٕی حٛأبی

بٛٚٔی  درٚضج ضٛڕی ئەٚەی بە٘ۆی: ئبفرەحبْ ٌە ئِٛێذی بێ حەِۀی پبظ ➣
 ٘ەٚکردٔی حٛغبٛٚٔی ئەگەری ئەٚیع دەبێخەٚە, کەَ ئیطخرۆجیٓ ٘ۆڕِۆٔی
 .دەکبث زیبحر ِیسەڕۆ ڕێڕەٚی

 کەبەرگری ٔەخۆغیەٚە ٘ۀذێک بە حٛغبْٛٚ بە٘ۆی: الٚاز بەرگری کەضبٔی ➣
 ٚەرگری کەضبٔی یبْ غەکرە ٔەخۆغی ٚ بیذزئ ٚەک دەکەْ الٚاز ِرۆڤ ٌەغی

 .غێرپۀجە ٚەک درێژخبیۀەکبْ ٔەخۆغیە بۆ کیّیبیی چبرەضەری
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 ِەحرضیذارە حری ٘ۆکبرێکی ضێکطی چبالکی ٚ بْٛٚ جٛٚث: ضێکطی چبالکی ➣
 بکرێ ِیس پێٛیطخە بْٛٚ جٛٚث پبظ بۆیە ِیسڵذاْ, بە٘ەٚکردٔی حٛغبْٛٚ بۆ

 .دەکبحەٚە کەَ ْ٘ەٚکرد بە حٛغبْٛٚ ٘ۆکبری چٛٔکە
 .ِٕذاڵبْٛٚ کۆٔخرۆڵی جۆری ٘ۀذێک بەکبر٘ێٕبٔی: ئبفرەحبْ ٌە➣
 ٔەخۆغیە بەَ حٛغبٛٚ پیبٚأی چٛٔکە پڕۆضخبث گەٚرەبٛٚٔی: پیبٚاْ ٌە ➣

 خبٚێٓ ِیس پبغّبٚەی ٌە بەحەٚاٚەحی ِیسڵذاْ ٚ بکەْ ِیس ئبضبٔی بە ٔبحٛأٓ
 پیبٚأی ٌە کەزۆر ەکبث,د درٚضج ٘ەٚکردْ بە زۆر ِەحرضی ئەِەظ کە ٔببێخەٚە

 .ڕٚٚدەداث بەضباڵچٛٚدا
 ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی بە حٛغبْٛٚ ِەحرضی ِٕذاڵەکەی بە دایک رپێذأیيغ ➣

 .دەکبحەٚە کەَ ِیسەڕۆ
 ِیسیبْ ٔەکردٔی کێػەی کە کەضبٔەی ئەٚ: ِیس catheter ضۆٔذەی دأبٔی ➣

 .دەکبث بديز ٘ەٚکردْ ِەحرضی ئەِەظ ٘ەیە, ِیس ضۆٔذەی بە پێٛیطخیبْ ٚ ٘ەیە
 ٌەضەر پێٛیطخە بۆیە ٘ەیە حٛغبٛٚٔیبْ ئەگەری حەِۀێکب ٌە٘ەِٛٚ ِٕذااڵْ ➣

 بۆ ٘ۆکبرێکە بْٛٚ پیص بذەْ, ِٕذااڵْ خبٚێٕی ٚ پبک بە زۆر گرٔگیەکی دایکبْ
  .بەکخریبکبْ حەغەضۀذٔی
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 ٌێرە ئێّە ٕذااڵٔەِ کێػەی بە حبیبەث جبرەیبْ ئەَ 

 درٚضج ٘ۆکبری کە دەخەیٕەڕٚٚ ٘ۆکبرأە ئەٚ
 :ِٕذااڵٔذا ٌە ٔەخۆغیٓ بٛٚٔی

 
ٔبحٛأرێ کە ئەٚەیە ِٕذااڵْ کێػەکبٔی ٌە یەکێک 

 بکرێ ٔیػبْ دەضج ئبضبٔی بە دیبرەکبٔی ٔیػبٔە
 بۆ کێػە ٘ۆی بٛٚەحە زۆر ڕادەیەکی حبکٛ ئەِەظ
 بکەْ ەضفٚ ئبزارەکە ٔبحٛأٓ کە ببٚکبْ ٚ دایکبْ

 ٘ەردٚٚ بەیبرِەحی ٔیػبٔکردٔی دەضج ٚ ئبزارەکە ٘ەڵطۀگبٔذٔی دکخۆرەکە, بۆ
 ٘ەیە ِٕذاڵ بە حبیبەث جٛٚڵەی ٘ۀذێک چٛٔکە دەبێج, دکخۆر ٌەگەڵ ببٚک ٚ دایک

 بەیبرِەحی بەاڵَ بکرێ, ٔیػبْ دەضج پێ ِٕذاڵی ٔەخۆغی بە٘ۆیەٚە دەحٛأرێ کە
 .دەکرێج ئیػە ئەَ ببٚک ٚ دایک
 کە ِەحرضیبٔەی ٘ۆکبرە ٌەٚ یەکێکە ضک ئبزاری: ِٕذااڵْ ٌە ضک ژأە بری٘ۆک ✔

 زۆر کبحێکی بۆ ئەگەر دەکبث درٚضج ِٕذااڵْ ژیبٔی ضەر ٌە ِەحرضی ئەگەری
 ٔەبٛٚ غبرەزاییەکیبْ ٘یچ ببٚک ٚ دایک ئەگەر ٚە ٔەکرد, ئبزاری بە ٘ەضخج
 ٌەکبحی بِْٕذاڵەکەی ڕٚٚخطبری ٔبضیٕی یبْ ٔەخۆغی کردٔی ٔیػبْ ٌەدەضج

 فریبگٛزاری حبڵەحی بە پێٛیطخی ٌەٚأەیە ِٕذاڵەکە کبحێک یبْ ٔەخۆغی, بٛٚٔی
 بخبحە ِٕذاڵەکە ژیبٔی ٌەٚأەیە ئەٚا ٔەکرا, پێ ٘ەضخی ٘یچ بەاڵَ ٘ەبٛٚ خێرا

 ٌەگەڵ ڕغبٔەٚە, ٚ حٛٚٔذ ضکچٛٚٔێکی ٚەک ِەحرضیذارەٚە, حبڵەحێکی
. ِٕذاڵەکە ٌەدەضخذأی گیبْ ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە کە ِٕذاڵ جەضخەی ٚٚغکبٛٔەٚەی

 :دەکەیٓ ٘ۆکبرەکبْ ببضی دٚاحر ضاڵیذی ٌە
 خطخٕی بۆٔەخۆظ ضەرەکیٓ ٘ۆکبری دٚٚ ٘ەردٚٚکیبْ: بەکخریب ٚ ڤبیرۆش✮

 ٘ۆی دەبٕە ئەٚأیع ,کە ڕیخۆڵە گەدەٚ ٘ەردٚٚ ٘ەٚکردٔی ٚەک ئبضبٔی, بە ِٕذاڵ



 

Sarko azabany&hamza mhamad Page ۲۲ 
 

 ڕێخۆڵە ٌە ٚا کە یلەبس بٛٚٔی یبْ ڕێخۆڵە, گەدەٚ ٌە ببحێکردْ بە٘ۆی ئبزار
 ئبزارێکی بٛٚٔی ضجٚٚدر ٘ۆی ببێخە ٚ بکەٚێج ضک ٔبٚ ڕٚٚپۆغی بەر دەکەْ
 .ڕغبٔەٚە ٚ ضکچْٛٚ ٚ ضک, ِبضٌٛکەکبٔی رژبٛٚٔیگ یبْ حٛٚٔذ,

 خٛاردٔی ضک ئبزاری ٘ۆی دەبٕە کە حر ٘ۆکبرأەی ٌەٚ یەکێک:  ژە٘راٚی ✮
 خٛاردٔی یبْ ,٘خذ...بەکخریب,ڤبیرۆش,ِػەخۆر بە٘ۆی پیطبٛٚە خۆراکێکی
 ٔەبێج, ببظ ِٕذاڵەکە کردٔی ٘ەرش حٛأبی گەدەٚ بۆ بێج لٛرش کە خۆراکێک

 ٘ەِٛٚ. ٘خذ... ضکچْٛٚ ئێػە,ڕغبٔەٚە, ضک: بْٛٚ ژە٘راٚی ٔیػبٔەکبٔی
 یبْ! ئبگبداربە بۆیە ِٕذاڵەکەث بۆ ٔبرەحەحییەک ٘ۆی ببێخە ٘ەیە ئەگەری خۆراکێک
 یبْ خٛاردٔەٚە ٌەڕێی بێج جۆرێک ەربە٘ کیّیبیی ِبددەیەکی بە بْٛٚ ژە٘راٚی

 ٚا بۆیە دەرِبْ لٛحذأی یبْ بێ پیص غخێکی لٛحذأی یبْ بێج, ٘ەڵّژیٕەٚە
 .بگبحێ ِٕذاڵی دەضخی دأۀرێج غٛێٕێک ٌە دەرِبْ پێٛیطخە

 ڕێخۆڵە ٘ەٚکردٔی یبْ گەدە, ٔبحەٚاٚی: بێج پسیػکی ٌەٚأەیە حر ٘ۆکبرێکی ✮
 کە حر کێػەی ٘ۀذێ بە بێج پەیٛەضج ٔەیەٌەٚا ٚە. لۆڵۆْ گیرأی یبْ کٛێرە

 ٔبڕێکی یبْ گٛرچیٍەکبْ ضطخی یبْ بێج غەکرە ٔەخۆغی حٛغبٛٚی ِٕذاڵەکە
 . ٘ەبێج لۆڵۆٔی جٛٚڵەی

 کەضی یبْ ببٚکبْ ٚ دایکبْ: ئێػە ضک ٔیػبٔەکبٔی ٔیػبٔکردٔی دەضج✔
 بکەْ, ِٕذاڵەکبٔیبْ ئێػەی ضک بە ٘ەضج دەحٛأٓ ِٕذااڵْ ضەرپەرغخیبری

 ٚ دەَ یبْ گریبْ, بە دەکەْ دەضج ئەبێ ئبزاری جەضخەیبْ کبحێک اڵِْٕذا
 بە دەحٛأرێ دیبرە چبٚیەٚە ٚ دەَ بە بٛٚٔێک ٔبڕەحەث ٚەکٛ گرژدەکەْ چبٚیبْ
 دأبْ دەضج ٚ جەضخەی کردٔی ٌٛٚي ٚ خۆپێچذاْ یبْ بکرێ, پێ ٘ەضخی ئبضبٔی
 گفخٛگۆیبْ طخەپێٛی ٘ەیە لطەکردٔیبْ حٛأبی ِٕذااڵٔەی ئەٚ ٚە ضکی, ٌەضەر
 .ٔەخۆغیەکەی ٔیػبٔەکبٔی کردٔی ٔیػبْ دەضج بۆ بکرێ ٌەگەڵ
 ڕیخۆڵە یبْ گەدە ٌە بزاحێکغ ٘ەر بٛٚٔی: ئبزارەکە درٚضخبٛٚٔی ِبٚەی ✔

 ئبزارەکەی کبحژِێردا ۲٤ ٌەِبٚەی کەٌەٚأەیە ئبزار درٚضخبٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە
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 درێژەی ئبزارەکە ەگەرئ بسأرێج ئبزارەکە ِبٔەٚەی ِبٚەی کە گرٔگە زۆر بڕٚاث,
 .بکرێج پطپۆڕ پسیػکی کەضەردأی دەکبث پێٛیطج زیبحر کبحژِێر ۲٤ بۆ کێػب
 دکخۆر بۆ دەکبث ئبضبٔکبری زۆر غٛێٓ ٔیػبٔکردٔی دەضج: ئبزارەکە غٛێٕی ✔
 ئۀذاِێکەٚە بە پەیٛۀذیذارە ضک ٌە ئبزارێک ٘ەر چٛٔکە ٔەخۆغی, حەغخیطی بۆ

 الی بەغی دەکەٚێخە ئبزارەکەی کٛێرە ڕیخۆڵە ٘ەٚکردٔی بۆّٔٛٔە ضکذا, ٌۀبٚ
 .ڕاْ بٓ الی بەرەٚ ٚ ٔبٚک, الی دەداحەٚە ئبزارەکەی ٚ ضک خٛارەٚەی ڕاضخی

 ئبزارێکی بٛٚٔی ٌەکبحی گػخی بەغێٛەیەکی: ِٕذاڵ ڕٚٚخطبری دەرکەٚحٕی ✔
 ٘ەیە, پػکٕیٓ بە پێٛیطخی حبڵەحەیب ٌەٚ بۆیە بخبیۀێج زۆر ِبٚەیەکی کە زۆردا

 ٔەخۆغی بە ٘ەضج دەحٛأێ ڕٚٚخطبر زأیٕی بە حۀٙب ِٕذاڵ خیبریضەرپەغ
 بێخبلەحبٛٔی ٚ خٛاڵٛٚبْٛٚ ئبرەلەکردْ, زەرد٘ەڵگەڕاْ, ّٔٛٔە بۆ بکبث, ِٕذاڵەکەی

 ّٔٛٔە بۆ ٔیە غخێکی ٘یچ حٛأبی ِٕذاڵ ئبزار بٛٚٔی ٌەگەڵ ٘ەرٚە٘ب ٚە ِٕذاڵ,
 . ٔبکبث زۆر جٛٚڵەی ٚە کردْ یبری ٌەکبحی
 غیر پێذأی ٌەکبحی یبْ خٛاردٔەٚە ٚ خٛاردْ بۆ ٔییە کبردأەٚەی ٘یچ یبٔیع

 .دەکبث خٛاردٔەکە ٚەرگرحٕی ڕەفسی یبٔیع بگرێ, بەدەِی ِەِۆڵەکە ٔبحٛأێ
 ڕغبٔەٚەکە بەاڵَ حٛٔذ, ئێػەیەکی ضک ٌەگەڵ زۆر ڕغبٔەٚەیەکی: ڕغبٔەٚە ✔

 ٔەبٛٚ, رٌەضە زۆری ِەحرضیەکی یبْ ڕٚٚیذاٚە چیەٚە بە٘ۆی بٛٚ ٔەکراٚ دیبری
 دەبٛەٚە دٚببرە زٚٚ زٚٚ ڕغبٔەٚەکەظ بٛٚ, بەردەٚاَ ٘ەر ئبزارەکە بەاڵَ

 پێٛیطج کێػب درێژەی یبْ ڕأەٚەضخب ِبٚەیەی ٌەٚ ئەگەر ضەعبث ۲٤ ٌەِبٚەی
 ٌەکبحژِێرێکذا زیبحر یبْ جبر ٤ بۆ ۳ ڕغبٔەٚەی بکەی, دکخۆر ضەردأی دەکبث

 ٘بحٕە یبْ بەخٛێٓ ڕغبٔەٚەی ٔۀیػب ٘ۀذێک. ٘ەیە خێرا چبرەضەری بە پێٛیطخی
 ٘ەیە, خێرا چبرەضەری بە پێٛیطخی ٘ەٚکردْ, ٚەک ٔبضرٚغخی غخی دەرەٚەی

 ٌەظ, بٛٚٔەٚەی ٚٚغک ٘ۆی ئەبێخە بٛٚ بەردەٚاَ ئەگەر ٔیػبٔبٔە ئەَ
 دەَ, بٛٚٔی ٚٚغک پێطج, بٛٚٔی چرچ چبٚ, ژٚٚرەٚەی چٛٔە ٔیػبٔەکبٔیػی

  .ِیس ٔەبٛٚٔی
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 خٛاردٔەٚە زیبٔەکبٔی✔
 جەضخە ٌەضەر کحٌٛٚیەکبْ

 کە چیٓ ِەحرضیبٔە ئەٚ چیٓ؟
 بکەیٓ چبٚەڕێیبْ ئەکرێ
 بڕێکی بەکبر٘ێٕبٔی ٌەکبحی
 خٛاردٔەٚە زۆری

 بەغێٛیەکی کحٌٛٚیەکبْ؟
 ٚ زیبٔەکبْ ببضی گػخی

 !ٌەظ ئۀذاِەکبٔی ٌەضەر ئەکەیٓ خراپەکبٔیبْ کبریگەریە
 

 جۆری چۀذە٘ب: ەظٌ حۀذرٚضخی ٌەضەر ِەحرضی ٚ کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە✮
 حٛٚغّبْ کحٌٛٚیەکبْ ِبددە خٛاردٔەٚەی یبْ بەکبر٘ێٕبْ ٌەکبحی ٘ەْ ٔەخۆغی

 دەزأٓ خەڵکی زۆربەی ٚە بەجێذێڵٓ, جەضخە ٌەضەر خراپ کبریگەری ٚ دەبٓ
 کە جگەر غبٔەکبٔی ٘ەڵٛەغبٔذٔی ٚ ٌۀبٚبردْ دەبێخە زۆری بڕێکی خٛاردٔەٚەی

 ٘ۆغج ضەیبرەدا ٌێخٛڕیٕی ٌەکبحی یەکەٌەٚأە حرْ ڕٚٚداٚی چۀذیٓ ٘ۆکبری
 زأراٚە ئەٚەظ بەاڵَ ببیج, ٘بحٛچۆ ڕٚٚداٚی حٛٚغی ٚ ٔەِێٕێ خۆث ٌەضەر

 ٚ غێرپۀجە ٘ۆی دەبێخە کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە بەردەٚاِی کەخٛاردٔەٚەی
  دڵیع. جەڵخەی

 ضٛڕی ضیطخەِی ٌە کبر کحٌٛٚیەکبْ ِبددە خٛاردٔەٚەی زیبد: کەِخٛێٕی ــ١
 ٌەضەر کبر ,(جگەر ئێطک, ِۆخی ضپڵ, خٛێٓ,)ٌە ٘ەریەک ٌە کە دەکبث, خٛێٓ

 کە دەکبحەٚە کەَ ڕێژەکەیبْ ٚ دەکبث خٛێٓ ضٛرەکبٔی خرۆکە بٛٚٔی درٚضج
 ضٛرەکبٔیع خرۆکە کەبٛٚٔی دەخبیۀێ, ژڕۆ ۲۲۰ ضٛر خرۆکەیەکی ٘ەر ژیبٔی

 ضەرگێژبْٛٚ, ٌە بریخیٓ ٔیػبٔەکبٔیػی دەکبث, Anemia کەِخٛێٕیّبْ حٛٚغی
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 کٛرحبٛٚٔەٚەی یبْ بْٛٚ حۀگ ٘ۀبضە ِبٔذٚٚبْٛٚ, خٛێٓ, پەضخبٔی دابەزیٕی
 خٛاردْ, ئبرەزٚٚی ٔەِبٔی ڕٚٚٔبکی, بە چبٚەکبْ کبریگەربٛٚٔی ٘ۀبضەداْ,

 .٘خذ...بْٛٚ زەرد ڕۀگ
 ڕێژەیەکی خٛاردٔەٚەی بەردەٚاِی بە: غێرپۀجە ٔەخۆغیەکبٔی بە حٛغبْٛٚ ــ٢

 کە دە٘ێٕێج خۆیذا بەدٚای خراپخر کبریگەری کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە زۆری
 ئەَ بەردەٚاِی بە کبحێک دەکبث, غێرپۀجەییەکبّٔبْ ٔەخۆغیە حٛٚغی

 ئەضیخبٌذیٙبیذ بۆ کحٛٚي ِبددەی بەگۆڕأی ٘ەڵذەضێ ٌەغج دەخۆی خٛاردٔەٚەیە
 ڕٚٚدەدەْ ٌەظ ٌۀبٚ زیٕذەییبٔەی گۆڕأە ئەٚ بە٘ۆی ٚ کیّبییە بحەیەکیپێکٙ کە

 بڕێکی یةٚخٛاردٔت زیبٔبەخع, کیّیبیی پێکٙبحەیەکی دەبێخە دەکەْ زیبد ڕێژەکەی
 گەرٚٚ, لٛڕگ, دەَ, غێرپۀجەی ٘ۆی دەبێخە کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە لٛرضی

 بۆ ٘ەیە زیبٔی ٘ەِبْ جگەرەکێػبٔیع کە. لۆڵۆْ ٌەگەڵ ِەِک, جگەر, ضٛرێٕچک,
 .کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە ٘بٚغێٛەی ٚ حۀذرٚضخیّبْ ضەر

 کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە بەکبر٘ێٕبٔی ٚ بْٛٚ بەردەٚاَ: دڵ ٔەخۆغیەکبٔی. ٣
 ٌەضەر ِەحرضی کبحذا ٌە٘ەِبْ ٚ دەکبث دڵّبْ درێژخبیۀەکبٔی ٔەخۆغییە حٛٚغی

 دەبێخە کە ٌۀبکبٚی, ِردٔی ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە ٚ ثدەکب درٚضج کەضەکە ژیبٔی
 بەرزبٛٚٔەٚەی ٘ۆی دەبێخە کە , خٛێٓ ٔبٚ چەٚری ٔیػخٕی ٚ زیبدبْٛٚ ٘ۆی

 ٔەخۆغیەکبٔی ٘ۆی دەبێخە ٘ەرٚە٘ب , ِێػک جەڵخەی ٚ خٛێٓ پەضخبٔی
 ٔبئبضبیی دڵ ٌێذأی ڕێژەی کە دڵ, ِبضٌٛکەکبٔی الٚازبٛٚٔی ٚ دڵ ِبضٌٛکەکبٔی

 .حێکذەداث,ٌەدڵ خبٚبٛٚٔەٚە ٚ ژبْٛٚرگٚ دەکبث
 ٚ جگەر ٘ەٚکردٔی ٘ۆی دەبێخە کحٛٚي: جگەر درێژخبیۀی ٔەخۆغی. ٤

 غبٔەکبٔی ٌۀبٚبردٔی ٚ ڕٚٚغبْ ٘ۆی دەبێخە لٛرضیع بە٘ێسٚ خٛاردٔەٚەیەکی
 فرِبٔەکبٔی جگەرەٚ کٛغٕذەی ٔەخۆغیەکی کە ,cirrhosis دەڵێٓ کەپێی جگەر
 .جگەر پەککەٚحٕی ٘ۆی دەبێخە ٚ داثدە حێک گػخی بەغێٛەیەکی جگەر

 خٛاردٔەٚە زۆری ڕێژەیەکی خٛاردٔەٚەی: بیرکردٔەٚە ٌەدەضخذأی. ٥
 دەداث حێک یبد ضیطخەِی ٚ بیرکردٔەٚە ٌەدەضخذأی ٘ۆی دەبێخە کحٌٛٚیەکبْ
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 دەداث, ٌەدەضج ٘ۆغیبری ٚ ٔەبێ ٌەخۆی ئبگبی کەضەکە دەکبث ٌێ ٚای
Dementia ٘بٚغێٛەی دٔەٚەربیرک ەضخذأیٌەد ٘ۆی دەبێخە ٔەخۆغیەکە 
 ٔیػبٔەکبٔی ٘ەیە, پێکەٚە زۆریبْ پەیٛۀذیەکی ٘ەردٚٚک کە ٖئەٌسە٘بیّەر
 ٚە. ٗکەضەک لطەکردٔی گراْ ٚ بڕیبرداْ دٚاخطخٕی ٘ۆی دەبێخە ٔەخۆغیەکە

 Korsakoff's syndrome درێژخبیەْ بیرکردٔەٚەی ٌەدەضخذأی ٘ۆی دەبێخە
 بە٘ۆی ئەٚیع ڕٚٚدەداث یەک بی ڤیخبِیٓ کەِی بە٘ۆی ٔەخۆغیە ئەَ

  .ڕٚٚدەداث کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە
 

 کرد کحٌٛٚیەکبّٔبْ خٛاردٔەٚە زیبٔەکبٔی ٌە ٘ۀذێک ببضی پێػٛٚحر بببەحی ٌە
 کە دەدەیٓ زیبٔەکبْ بە درێژە خٛدا یبرِەحی بە ئێطخبظ ِرۆڤ, جەضخەی ٌەضەر

 ...پێػٛٚحرە ئەٚەی حەٚاٚکەری
 غخی دٚٚ کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە خٛاردٔەٚەی زۆر ٚ خەِۆکی :خەِۆکی ــ١

 دەخۆٔەٚە زۆر کە کەضبٔەی ئەٚ دەغبیٕی ٘ەرٚەک پێکەٚە, پەیٛۀذیذارْ
 خەِەکبْ الٔەی ِێػکیبْ ٘ەِیػە دەژیٓ ِبٔذٚٚ ژیبٔێکی ٚ حۀیبیی ٌە ٘ەِیػە

 ئەٚ جبر زۆر دەبەخػێ پێ بێسارکەرأەث ٚ حبڵ ژیبٔێکی خەِۆکیەظ ئەَ بٛٚە,
 ئەٚیع کە خراپخر کبری بەر دەبۀە پۀب دەبٓ خەِۆکی یحٛٚغ کەضبٔەی

 .خۆکٛغخٕە
 : Gout پبغبکبْ ٔەخۆغی ــ٢

 یٛریک حرغی ڕێژەی بٛٚٔی زۆر جِٛگەکبْ, ٘ەٚکردٔی ٌە جۆرێکە ٔەخۆغیە ئەَ
 ٌە کریطخبڵی بەغێٛەی کە ٔەخۆغیە ئەَ بٛٚٔی درٚضج ٘ۆی دەبێخە ٌەغذا ٌە

 ٘ۆی دەبێخە ٚ دۀیػێ جِٛگەکبٔذا
 گەرَ ٚ ٘ەڵئبٚضبْ ٚ جِٛگەکبْ ٚکردٔی٘ە

 جِٛگەکبْ زۆری ئبزارێکی ٚ بْٛٚ
 خٛاردٔەٚە. پێ پۀجەکبٔی بەحبیبەث

 بەَ حٛغبْٛٚ ِەحرضی کحٌٛٚیەکبْ
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 غێٛە بە٘ەِبْ بیرە ٘ەرٚە٘ب ٚە پیبٚأذا, ٌە بەحبیبەث دەکەْ زیبد ٔەخۆغیە
 ئەگەر حر, خٛاردٔەٚەکبٔی ٌەچبٚ ٔەخۆغیە بەَ حٛغبٛٚٔە بەرپرضیبری ٘ۆکبری

 ٔەخۆغیەکە ٔیػبٔەکبٔی کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە ٔەخۆغیەی ئەَ حٛغبٛٚی حۆ
 خراپخر
 .دەکەْ

 بە حٛغبْٛٚ ٌە٘ۆکبرەکبٔی یەکێک: خٛێٓ پەضخبٔی بٛٚٔەٚەی بەرز ــ٣
 زۆری بڕێکی کە کەضەیئەٚ  کحٌٛٚە, خٛاردٔەٚەی خٛێٓ بەرزەپەضخبٔی

 پەضخبٔی بەرزی ٔەخۆغی غیحٛٚ کە دەکرێ ٌێ زۆری ِەحرضیەکی ٌێذەخٛاحەٚە
 ئەگەری ٚ درێژخبیۀە ٔەخۆغیەکی خٛێٓ پەضخبٔی بەرزبٛٚٔەٚەی ببێج, خٛێٓ

 جەڵخە, دڵ, ٔەخۆغیەکبٔی ٌەٚأە دێٕێج خۆیذا بەدٚای زیبحر ٔەخۆغی ضەر٘ەڵذأی
 .گٛچیٍە ٔەخۆغی

 خٛاردٔەٚە خٛاردٔەٚەی ٚ بەکبر٘ێٕبْ زۆر: ٌەظ ٘ەٚکردٔی بە حٛغبْٛٚ ــ٤
 بە کەٚادەکبث ِرۆڤ ٌەغی بەرگری بٛٚٔی الٚاز ٘ۆی دەبێخە ْکحٌٛٚیەکب

 خٛاردبێخیەٚە زۆر ِبٚەیەکی کە کەضێک ببیخەٚە, ٘ەٚکردْ حٛٚغی ئبضبٔی
 , ضییەکبْ درێژخبیۀی ٘ەٚکردٔی , ضیً ٔەخۆغیەکبٔی بە حٛغبٛٚٔی ِەحرضی

 کەضەی ئەٚ چٛٔکە ضێکطەٚە بە پەیٛەضخٓ ٔەخۆغیبٔەی ئەٚ بەحبیبەث ٚ ئبیذز,
 ضەرەڕۆیی بەرەٚ ٘ۀگبٚ ٚ دەچێج حێکچْٛٚ بەرەٚ ڕەٚغخی دەخٛاحەٚە زۆر کە
 ٌێ بێسی ٘ۆغیبر کەضێکی دەکب ٔەغیبٚ کبری ٘ۀذێک کە,دۀێ بێئبگبیی ٚ

 ٘ەر ٌە دەکب الٚاز ٌەغج بەرگری ڕۆژدا یەک ٌە خٛاردٔەٚە ٘ەرٚە٘ب دەکبحەٚە,
 . کبحژِێر ۲٤ ِبٚەی بۆ ٌەظ ضەر بۆ دەرەکی ٘ێرغێکی

 :ٌەظ دەِبرەکبٔی حێکػکبٔی ــ٥
 خٛاردٔەٚ زۆری خٛاردٔەٚەیەکی ئەٚەی ٌەبەر 

 درٚضج جەضخە ٌە زۆر گۆڕأێکی کحٌٛٚیەکبْ
 دەِبرەکبٔی بۆ ژە٘ر ئەبێخە غێٛە ٘ەِبْ بە دەکبث
 کە ئەٚەظ ٌەگەڵ دەببث, ٔەِبٔیبْ بەرەٚ ٚ ٌەظ
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 ٘ۆکبری ئەِە دەخٛرێخەٚە زۆریع ڕێژەیەکی ٚ ٔب٘ێڵێ خٛاردْ ئبرەزٚٚی
,  ئبزار ضڕبْٛٚ, ٌە بریخیٓ ٔیػبٔەکبٔیػی. دەِبرە ٔەخۆغیەکبٔی حٛغبٛٚٔی
 ِیسەڵذاْ کۆٔخڕۆڵی ٌەدەضخذأی ٌەظ, پەٌەکبٔی ٌە بەحبیبەث ِبضٌٛکە, الٚازبٛٚٔی

 پەککەٚحٕی یبْ ٔەزۆکی ٌەگەڵ لەبسی, یبْ ڕغبٔەٚە, ٘ێڵٕج, ضکچْٛٚ, لۆڵۆْ, ٚ
 .ضێکطی

 :پۀکریبش ٘ەٚکردٔی ــ٦
                                                    

 حٛٚغی بەردەٚاَ ٚ زۆر خٛاردٔەٚەیەکی
 ئەٚیع دەکبث ِەحرضیذارِبْ ٔەخۆغیەکی

 ٌە بریخیٓ ٔیػبٔەکبٔی پۀکریبضە, ٘ەٚکردٔی
 زۆر. ڕغبٔەٚە ٘ێڵٕج, ضک, حٛٔذی ئبزارێکی

 ئەبێخە درێژخبیەْ ِبٚەیەکی بۆ خٛاردٔەٚە
 دەبیج بەدخۆراکی حٛٚغی ٌەگەڵیػی ٚ پۀکریبش درێژخبیۀی ٘ەٚکردٔێکی ٘ۆی

 .غەکرە ٔەخۆغی دٚاحر ٚ
 کحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚە درێژخبیۀی خٛاردٔەٚەی

 ضەردأی بەکبر٘ێٕەر کەضی پێٛیطخە ٌەظ, ٌەضەر دەبێج خراپیبْ کبریگەری
 ەشک زۆرێک کە پیطە دەردە ٌەَ ٚاز٘ێٕبْ ٚ کردْ ڕێگری بۆ بکبث دکخۆر

 ضخبیع ٚ ضٛپبش زارِبْ ضەر لطەی پێٛیطخە ٘ەردەَ زیبٔەکبٔی, ٌە بێئبگبْ
 ٘ەر کبرەکبْ ٘ەِٛٚ ڕەحّەحی ٚ حیکّەث کە بەحٛأب بباڵدەضخی خٛدای بۆ بێج
 پبکی دیٕی پێذأی ٌەضەر دەکەیٓ ئەٚ ِیٙرەببٔی ضٛپبضی ٚە دەزأێ, ببغی ئەٚ

 ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ ) دەڵێیٕەٚە ٘ەردەَ لٛرئبٔیە ئبیەحە ئەَ ئێّەظ پێّبْ, ئیطالَ

  (.ِديًنا اْإلِْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنْعَمِتي َعلَْيُكمْ  َوأَْتَمْمتُ 
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 ٚ ئبزار یبٛٚٔ درٚضج ٘ۆکبرەکبٔی

 ٌەغەٚە ئۀذاِەکبٔی بە پەیٛۀذیەکبٔیبْ
 دەخەیٕەڕٚٚ ئەِجبرەِبْ بببەحەی ٌەَ

 .الیەکخبْ ٘ەِٛٚ بۆ ٘ەبێ ضٛٚدی ئەٚەی بە٘یٛای
 دەڵێیٓ غٛێٕەٚە ٌەڕٚٚی بکەیٓ ضک پێٕبضەیەکی حٛێکبری بەغێٛەی ئەگەر

 ٚ ٘ەیە ضٛرێٕچک ضەرەٚەی ٌەبەغی ضیٕگەٚەٚ لەفەضەی خٛارەٚەی دەکەٚێخە
 .خٛارەٚەی بەغی دەکەٚێخە حەٚزیع ێطکیئ

 ٌە٘ەر ئبزاریع بٛٚٔی ٚ ئۀذآِ کۆِەڵێک ٘ەڵگری ضک ٔبٚپۆغی دەزأیٓ ٚەک
 ئەِەیبْ کە ضکذایە بەغەی ٌەٚ کە ئۀذاِەی ئەٚ بۆ دەگەڕێخەٚە ضک بەغێکی

 ٘ۆکبری کردٔی ٔیػبْ دەضج بۆ دەکبث بۆ ئبضبٔکبریّبْ گػخی بەغێٛەیەکی
 گەٚرە, ٚ بچٛٚک ڕیخۆڵە گەدە, ٌە بریخیٓ ضکٓ ٌۀبٚ ِبٔەیئۀذا ئەٚ ئبزارەکە,

 ئەکرێ ضک بەغێکی ٌە٘ەر ئبزار بٛٚٔی پۀکریبش ضپڵ,ٚ زراٚ, حٛرەگەی جگەر,
 .یەکەٚە بە بٓ پەیٛەضج ٚ ٘ۆکبربێ کۆِەڵێک ٘ەڵگری

 
 

 
 ّٔٛٔە بۆ ضکەٚە بٚٔ ئۀذاِێکی ٘ەٚکردٔی بە٘ۆی دەبێج درٚضج ضک ئبزاری

 یبْ ضک, ٔبٚەٚەی پەردەی یبْ گەٚرە, رێخۆڵەی یبْ کٛێرە ڕێخۆڵە ٘ەٚکردٔی
 یبٔیع زەرداٚ, جۆگەی گیرأی یبْ بچٛک, ڕیخۆڵە گیرأی ٚەک حر ٘ۆکبری

 ٚ ٘ەٚکردْ یبٔیع جگەرەٚە, ٘ەٚکردٔی ڤبیرۆضی بە٘ۆی جگەر ٘ەڵئبٚضبٔی
 بە٘ۆی ئبزارەکە دەکرێ ٘ەرٚە٘ب , کۆڵۆْ خٛێٕبەربٛٚٔی بٛٚٔی درٚضج
 کە کۆڵۆٔە, جٛٚڵەی ٔبڕێکی دیبریع ّٔٛٔەی,٘ەڵبذا ضەر ٘ەٚکردٔیػەٚە ٔەبٛٚٔی
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 بخٛأرێ کە ٔیٓ ڕْٚٚ زۆر ٔیػبٔەکبٔیػی ٚ کۆڵۆٔەٚە فرِبٔی بە پەیٛەضخە
 .بکرێ ٔیػبْ دەضج

 ٚ کبث ٚەرگرحٕی دکخۆر بۆ غج گرٔگخریٓ: ئبزارەکە کردٔی ٔیػبْ دەضج ✔
 دیبری بۆ دەکبث زۆر ئبضبٔکبریەکیەکی کە ئبزارەکەیە یغٛێٕ ٚ پێک دەضج
 بذاث دکخۆرەکەی یبرِەحی ٔەخۆظ کەضی دەبێج بۆیە ئبزارەکە, ٘ۆکبری کردٔی
 ئبزار, پێکردٔی دەضج کبحی ّٔٛٔە بۆ بێج, ئبضبٔخر چبرەضەرەکەی حبٚەکٛ

 ٚە ئبزارەکە, ِبٚەی کبحێکذا,ٚە ٌەچۀذ ئبزارەکە دٚٚببرەبٛٚٔەٚەی غٛێٕەکەی,
 ٘ۀذێک ٌەگەڵ پێٙبث, کۆحبیی چۆْ کردٚ پێ دەضخی چۆْ ضەرەحب ئبزارەکە
 .٘خذ...ڕغبٔەٚە حب,ضکچْٛٚ, ٚەک حر ٔیػبٔەی

 
 چۀذ دکخۆر کردٔی ضەردأی ٌەکبحی: ئبزارەکە غٛێٕی کردٔی دیبری ✔

 ئبضبْ ٔەخۆغیەکە دەضخٕیػبٔکردٔی ڕێگەای کە دەکرێج ٌۀەخۆظ پرضیبرێک
 بەغێکی یبْ باڵٚبۆحەٚە ضکذا بە٘ەِٛٚ ئبزارەکە ئبخۆ ٔۀّٛ دکخۆر,بۆ بۆ دەکبث

 ضکخەٚە؟ بەغێکی چی دەکەٚێخە ئبزارەکە غٛێٕی حبیبەحە؟
 ٌەگەڵ بۆّٔٛٔە دەکبث, ئبضبٔخر کردْ دەضخٕیػبْ گرٔگە زۆر ئبزارەکە غٛێٕی
 ئبزارێکی ضک خٛارەٚەی ڕاضخی الی بەغی کٛێرە خۆڵەڕي ٘ەٚکردٔی حبڵەحی
 بەرەٚ ئبزارەکە جبر ٘ۀذێک , دەبێج زیبحر ئبزارەکە ۀبٚب ٔبٚ ٚ دەبێج حٛٔذی

 (.ضک خٛارەٚەی ڕاضخی الی دەکەٚێخە کٛێرە ڕێخۆڵە)دەڕٚاث ضک ٔبٚەڕاضخی
 
 کەِە چۆٔە؟ پێذەکەی ٘ەضخی ئبزارەی ئەٚ جۆری: ئبزارەکە دٚٚببرەبٛٔەٚەی ✮
 ەرەٚەیض یبْ خٛارەٚە دەیذاحە ئبزارەکە ئبیب بێسارکەرە؟ ئبزارێکی حٛٔذە؟ یبْ

 غبٔج؟ یبْ ڕأج بٓ یبْ پػخج
 ٚ خۆڵەڕي ٚ ضک ِبضٌٛکەکبٔی رژبٛٚٔیگ ٘ۆی دەبێخە ڕیخۆڵە گیرأی ّٔٛٔە بۆ

 باڵٚ ضکذا بە٘ەِٛٚ ئبزارەکە بەِەظ ببحێکردٔی خۆڵەٚڕي ئبٚضبٔی ٘ۆی دەبێخە
 حٛٔذٚ ئبزارێکی زراٚەٚە بەردی بە٘ۆی زراٚ جۆگەی گیرأی یبْ دەبێخەٚە,
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 ضک ڕاضخی الی ضەرەٚەی بەغی ئبزارەکەظ ەکبثد درٚضج بەردەٚاَ
 بەردەٚاَ زۆری ئبزارێکی ٘ۆی دەبێخە پۀکریبش حٛٚٔذی ٘ەٚکردٔێکی دەگرێخەٚە,

 بەئبزاری ٘ەضج کبحێک حر ّٔٛٔەیەکی پػج, ٚ ضک ضەرەٚەی ٌەبەغی
 ئبزارێکی پػج خٛارەٚەی بەغی ٌەگەڵ الحۀیػخەکبٔج دەکەی گٛرچیٍەکبٔج

 .دێٓ ڕأەکبٔیع بٓ بەرەٚ ئبزارەکە برج ٘ۀذێک دەبێج حٛٔذی
 
 ئبخۆ دەپرضێ دکخۆر:پێٙبحٕی کۆحبیی کبحی ٚ ئبزارەکە پێکردٔی دەضج ِبٚەی ✔

 ٌەکبحی یبْ خٛاردْ ٔبْ ٌەکبحی پێکردٚٚە؟ دەضخی ئبزارەکە کبحێک ٌەچی
 کٛێ بەرەٚ ٚ پێذەکبث دەضج ٌەکٛێٛە ئبزارەکە ٚە الیەک؟ ٌەضەر پبڵذأەٚەی

 دەبێج؟ زیبحر یبْ الدەچێج ئبزارەکە ەضخبٔەٚە٘ ٌەکبحی دەچێج؟
 کۆڵۆْ جٛڵەی لەبسیـذا بٛٚٔی یبْ غبزاحذا بٛٚٔی درٚضج ٚ ببحێکردْ ٌەکبحێ
  Irritable bowel syndrom) دەڵێی پێی کە ٘ەیە حبڵەحێک یبْ دەبێج ٔبڕێک

                                                             
 دەبێخە بۆیە ٔببێج ئبضبیی کۆڵۆْ ەیجٛڵ ببرەدا ٌەَ

 ٌەضک زۆر یئبزار ٚ لەبسی ٚ ببحێکردْ ٘ۆی
 بەغی یبْ گەدە گیرأی بْي دەکبث, درٚضج

 خٛاردْ کەٌەکبحی بچٛٚک ڕیخۆڵەی ضەرەٚەی
 ٘بحٕە ڕغبٔەٚەٚ بە ٚ دەکبث پەیذا زۆر ئبزارێکی
 .دەبێج کەِخر ئبزارەکەی خٛاردٔەکە دەرەٚەی

 بە ٘ەیە گەدەیبْ حرغەڵۆکی کێػەی یبْ ٘ەیە گەدەیبْ ئبزاری کە ئەٚکەضبٔەی
 دژی ٘ەردٚٚکیبْ کە خٛاردْ یبْ حرغەڵۆک دژە ٚەک دەرِبٔی ٚەرگرحٕی
 ٘ۆی دەبێخە گەدە حرغی زیبدبٛٚٔی چٛٔکە دەبێج, کەِخر ئبزارەکە حرغەڵۆکٓ

 بٛٚٔی دٚضج ِبیەی دەبێخە ڕٚغبٔیع ٚە ڕیخۆڵە گەدەٚ ٔبٚپۆغی ڕٚغبٔی
  .ئبزار
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 ِٕذاڵٔذا ی٥۰ ٌەضەدا ببٚ بەغێٛەیەکی

 دەرەکەٚێج زیپکە بەغێٛەیەی ڕٚدەداث,
 بە٘ۆی ئەٚیع ٘ەیە ڕٚٚٔی ضپی ڕۀگێکی
 بەغێٛەیەکی ٘ێػخب کە پێطخەٚەیە چبالکی
 ٔبکبث, جێبەجێ خۆی فرِبٔی حەٚاٚ

 چۀبگە ٌٛٚث, ڕِٚٚەث, چبٚەکبْ, دەٚری ضەر, ٌەپێع گػخی بەغێٛەیەکی
 ئەٚ٘ب بەڵکٛ ٔییە پسیػکی چبرەضەرێکی ٘یچ بە پێٛیطخی حبڵەحە ئەَ دەرەکەٚێج,

 .ئەبێخەٚە چبک حب ٌێیگەرێ
 ئەگەر بکەْ ِٕذاڵەکبٔیبْ بۆ ضەرەحبیی چبرەضەرێکی ِبڵەٚە ٌە دەحٛأٓ دایکبْ

 ٘ەِٛٚ ِٕذاڵەکەیبْ جەضخەی غۆردٔی بە ئەٚیع بْٛٚ, حبڵەحە ئەَ حٛٚغی
 بْٛٚ دٚٚر بۆ ٔەحەلێٕٓ بٍۆلەکبْ بەاڵَ , ضببْٛٚ ٌەگەڵ غٍخێٓ ئبٚێکی بە ڕۆژێک

 بکرێخەٚە, ٚٚغک جٛاْ بەغێٛەیەکی پبغبْ پێطج, ڕٚٚغبٔی یبْ ٚ ٌە٘ەٚکردْ
 جۆرێکی ٘ەر یبْ گیراٚەیەک یبْ ِەٌحەِێ ٘ەر ٌێذأی ٌە بگرە بەدٚٚر خۆث
 .ِٕذاڵەکەث پێطخی ٌەضەر ڕۆْ
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 کرداری حێکچٛٚٔی ٌە بریخیە 
 ٌە کێػە بە٘ۆیەٚە دڵ ئەٌیکخرۆٔی

 دەبێخە ٚ دەبێج درٚضج دڵ ٌێذأی
 ٌەکبحی دڵ, ٌێذأی ٔبڕێکی ٘ۆی

 ٌەبەغەکبٔی خٛێٓ کە ئبضبییذا
 بۆبەغی دەگەڕێخەٚە ٌەغەٚە

 دڵ ٛارەٚەیخ بەغی بۆ پبغبْ(atrium) گٛێچکەڵە دڵ ضەرەٚەی
 ٌەکبحی بەاڵَ دڵ, ٌەبەغکبٔی ئبضبیی کرژبٛٚٔێکی ٘ۆی دەبێخە( ventricle)ضکۆڵە
 حێکذەچێج دڵ ئەٌیکخرۆٔی( AFib) یبْ atrial fibrillation ٚەک حبڵەحێکی بٛٚٔی

ٚ&nbsp ;ْٚٛ٘ۆی دەبێخە ٚ ٔببێج ئبضبیی بەغێٛەیەکی خبٚبٛٚٔەٚە ٚ کرژب 
 .دڵ ٌێذأی ٔبڕێکی

 
 

 
 ٌە خێراحر بەغێٛەیەکی دڵج حرپی حرپە دەکەی ٘ەضج دڵ ٌێذأی پػکٕیٕی ٌەکبحی
 بٛٚ حبڵەحە ئەَ بٛٚٔی درٚضج ٌەضەرەحبی ئەگەر ٌێذەداث, خۆی ئبضبیی ڕێژەی

 ڕێژەی ئەٚکبث ٔەکرا پێٛیطخج چبرەضەرێکی یبٔیع دەرِبْ بە ٔەکرا کۆٔخڕۆڵ
 ٌە ٌێذأە ۷۲ کە خۆی یبضبیی ٌەڕێژەی دەبێ زیبحر خٌٛەکێکذا ٌە دڵج ٌێذأی

 ٔەکرا پێٛیطج چبرەضەری ٚ کۆٔخڕۆڵ ئەگەر ٌێذأە خێرا ئەَ خٌٛەکێکذا,
 .دەکبث درٚضج کەضەکە ژیبٔی ٌەضەر ِەحرضی خێرا بەغێٛەیەکی

 ضەرگێژبْٛٚ:ٚریبکەرەٚە ٔیػبٔەکی ☏
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 دٔەٚەثئبگبدارکر ٔیػبٔەی ٘ۀذێک دڵەٚە ٌێذأی ٔبڕێکی حبڵەحی چٛٚیخە حۆ ئەگەر
 بۆ بەچبرەضەرە پێٛیطخیج ٚ ٌەِەحرضیذایە ژیبٔج دەڵێ کە ڕٚٚدەداث حێذا

 :ئەٚأیع ِەحرضیبٔە ٌەَ دەرببزبْٛٚ
 .ضەرگێژە ✔
 .دڵەکٛحێ بە کردْ ٘ەضج ✔
 .بْٛٚ حۀگ ٘ۀبضە ✔
 .دەکەی ضٕگج بٛٚٔەٚەی بەحۀگ ٘ەضج ٚەرزغکردْ ٌەکبحی یبْ ِبٔذٚبْٛٚ ✔
 
 :AFib ٚ ِێػک جەڵخەی➠
 

 ٔەخۆغی بە٘ۀذێ حٛغبْٛٚ بۆ ِەحرضیذارە ٘ۆکبرێکی دڵ ٌێذأی یٔبڕێک
 ئەٚأەی ی۱٥ ضەدا ٌە داحبیەک بەپێی ِێػک, جەڵخەی ٚەکٛ حرٜ ِەحرضیذار

 بٛٚە یەکێک کە ٘ەبٛٚە حێذا AFib حبڵەحی بٛٚٔە ِێػک جەڵخەی حٛٚغی
 کێػەیەک بٛٚٔی ٌەکبحی ئەٚەی ٌەبەر ِێػک, جەڵخەی حٛغبٛٚٔی ٌە٘ۆکبرەکبٔی

 ِەییٕی یبْ ٌەظ, حری کبٔیتبەغ بۆ دڵەٚە ٌە خٛێٓ ٔبردٔی ٚ خٛێٕذا ضٛڕیٌە
 ٚ دەکبث درٚضج دڵ ٌێذأی ٔبڕێکی کە دڵ خٛێٕەرەکبٔی ٌە خٛێٓ کەِی بڕێکی
 درٚضج ٘ۆی دەبێخە ِێػک بۆ بەخٛێٕبەرەکبٔذا ِەییٛە خٛێٕە بڕە ئەَ ٔبردٔی
 پێٛیطخە بْٛٚ AFib حٛٚغی ئەٚأەی بۆیە ,stroke( ِێػک جەڵخەی) بٛٚٔی

 .ٚەرگرْ خٛێٕیع ڕٚٚٔکردٔەٚەی چبرەضەری
 
 فریبگٛزاریەٚە؟ ئٛحِٛبێٍی بە بکەی پەیٛۀذی پێٛیطخە کبحێک چی ✔

                                            
 کرد ٔیػبٔەیەک بەچۀذ ٘ەضخج ئەگەر

 کە ٚایە کردٔەٚەیەک ئبگبدار ٚەک کە
 ٚ ِەحرضیذاری ٌەحبڵەحێکی حۆ دەڵێ
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 ٘ەضج ضیٕگ, ئبزاری ٚ ضٕگەکٛٚحێ ئەٚأیع خێرایە چبرەضەری بە پێٛیطخیج
 ٌە ٌێذاْ ۱۰۰ ٌە بێج زیبحر کە بکەی دڵج خێراٌێذأی بە ٘ەضج بکەی, بەبٛرأەٚە
 پێػخر کە جەضخەث ٌە بکەی ِەحرضیذار حبڵەحێکی بە٘ەر ٘ەضج یبْ ,خٌٛەکێکذا

 .۲۲۲ بە بکە پەیٛۀذی ٔەبٛٚی حبڵەحە ئەٚ حٛٚغی
 
 چییە؟ AF بٛٚٔی درٚضج ٘ۆکبری ✔
 

 :ٌە بریخیٓ ٘ۆکبرەکبٔی ِەحرضیذارحریٓ ببٚە, زۆر کێػەیەکی دڵ ٌێذأی ٔبڕێکی
 .Hypertension خٛێٓ پەضخبٔی بەرزە ٔەکردٔی کۆٔخڕۆڵ .١
 .دڵ زِبٔەکبٔی ٔبحەٚاٚی .٢
 .ِبددەکحٌٛٚیەکبْ خٛاردٔەٚەی زۆر .٣
 obesity لەڵەٚی .٤
 .خەٚحٓ ٌەکبحی بْٛٚ حۀگ ٘ۀبضە .٥
 .غٛددەکبْ فرِبٔی ەٚاٚیٔبح  .٦

 
 :بکەی کۆٔخڕۆڵی ٔبحٛأی کە ٘ۆکبر ِەحرضیذارحریٓ ✮
 

 کە کەضبٔەْ ئەٚ ٌێذەکرێ AFib حٛغبٛٚٔی ِەحرضی کە پۆي ِەحرضیذارحریٓ
 ٌەژێر بەضباڵچٛٚ کەضبٔی ٘ەرٚە٘ب ٔەخۆغیەْ, ئەَ حٛغبٛٚی ببٚأیبْ

 .رەحبْئبف ٌە ٚەک زیبحرْ ٌەپیبٚأذا حٛغبْٛٚ ڕێژەی ٚە ِەحرضیذاْ,
 

 بەاڵَ دەکەْ زیبحر AF ڕٚٚدأی زیبد ئەگەری کە ٘ەْ ِەحرضیذار ٘ۆکبری زۆر
 بکەیٓ, کۆٔخڕۆڵیبْ دەحٛأیٓ بەخۆِبْ
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 بکەی کێػج بۆ ٘ەڵطۀگبٔذْ کە خۆث ڕۆژأەی ژیبٔی غێٛازی گۆڕأی بۆّٔٛٔە
 ٚ بیٛەضخێٕە جگەرەکێػی ئەگەر بکەی, کۆٔخڕۆڵی ە٘ەٚڵذ زیبدە کێػج ئەگەر
  ِەیکێػە. چیخر

                                                 
 کە لەدەغەکراٚەکبْ ِبددە بەکبرٔە٘ێٕبٔی

 درٚضج کەضێخی ژیبٔی ٌەضەر ِەحرضی
 ٌەکبحی بکە پطپۆر بەدکخۆری پرش دەکبث,ٚ

 .٘ێٛرکەرەٚەکبْ دەرِبٔە بەکبر٘ێٕبٔی
 
 زۆر بڕێکی ڕۆژأە پێٛیطخە: خۆپبراضخٓ ✔
 کە بٙێٕی بەکبر خٛێ ٚ ٌەچەٚری کەَ

 حٛغبْٛٚ بۆ ضەرەکیٓ ٘ۆکبرێکی
 ,AF ضەر٘ەڵذأی ٚ دڵ بۀەخۆغیەکبٔی

 جگەرەکێػبْ,ٚ ٌە دٚٚرکەٚحٕەٚە ٘ەرٚە٘ب
 کۆٔخڕۆڵکردٔی درٚضج, کردٔێکی ٚەرزظ
 ژیبٔی غێٛازی گۆڕیٕی بە خۆث پەضخبٔی

 ٌە خٛێ ٚ چەٚری زۆر ڕێژەیەیکی کە کەِبکەٚە بٔەخٛاردٔ ئەٚ ڕۆژأەث,
 خٛاردٔی ٘ەیە, پێکٙبحەیبٔذا

 ضەٚزەٚاحەکبْ ٚ ِیٛەجبث
 بە حٛأب ٘ێسٚ کە زۆر بەبڕێکی
  .ئەبەخػٓ جەضخە
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 ٔەخۆغیەکە بْٛٚ ژە٘راٚی
 پیطەٚە خۆراکی خٛاردٔی بە٘ۆی

 بە ٔیػبٔەکبٔی ڕٚٚدەداث
 پێ دەضج ضکچْٛٚ ڕغبٔەٚەٚ

 خۆراکێکی خٛاردٔی دٚای دەکبث
 .کیّیبییەٚە ِبددەیەکی یبٔیع ِػەخۆرێک یبْ ڤبیرۆش یبْ بەکخریب بە پیطبٛٚ

 ٔیػبٔبٔەی ئەٚ بْٛٚ, ژە٘راٚی پبظ ضکچٛٚٔە ڕغبٔەٚەٚ ٔیػبٔەکبٔی دیبرحریٓ+
 ٔەیەکیٔیػب ضک, ِبضٌٛکەکبٔی گرژبٛٚٔی یبْ ئێػە ضک حب, ئەکەْٚ دیبر پبغخر
 یبْ پیطی ٌۀبٚ خٛێٓ بٛٚٔی ٌەظ, ٚغکبٛٚٔەٚەی ٌە بریخیە ِەحرضیذاری زۆر

 بە پەیٛۀذی کە ٔیػبٔە ٘ۀذێک یبْ ڕۆژ, ضێ ٌە زیبحر بۆ ضکچْٛٚ ڕغبٔەٚەدا,
 ٘ەضج بْٛٚ, ٌێڵ چبٚ جەضخە,پێع بەالٚازی کردْ ٘ەضج ٚەکٛ ٘ەیە دەِبرەٚە

 .ٌەظ حەزیٕی ٚ ٌەظ ٛٚٔیب گەرَ ٚ ضٛٚحبٔەٚە ٚەک ٌەظ ٔبحەٚاٚی بە کردْ
 بڕی یبْ حٛغبْٛٚ ِبٚەی ٚ خٛاردْ جۆری بە پەیٛەضخە ٔەخۆغیەکە حٛٔذی+

 زۆر ِبٚەیەکی پبظ ٌەٚأەیە دەیخۆی کە خٛاردٔەٚەیەی یبْ خۆراکەی ئەٚ
 .دەرکەٚێ ٌێ ٔیػبٔەکبٔج خٛاردٔەٚە

 
خەڵکی زۆربەی حٛغبٛٚٔەکە, ٘ۆکبری جۆری ضەر دەٚەضخێخە چبرەضەرەکەی 

 چبک ٚ ٚەرگرْ حەٚاٚ چبرەضەری کەِذا ڕۆژێکی چۀذ ٌەِبٚەی ٔرێدەحٛا
 .ببٕەٚە

 بۆّٔٛٔە کەِبکبحەٚە, ٔیػبٔەکبٔی دەحٛأێ ِبڵەٚە خٛاردٔی جۆری ٘ۀذێک
 ٌەغی ئبٚی جێگرحٕەٚەی بۆ ئبٚ یبْ غٍەِۀیەکبْ, خٛاردٔی زۆرٚ ئیطراحەحی
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 بە٘براث, ٚ حیژ خٛاردٔی ٌە دٚٚرکەٚحٕەٚە ,...برٔج برژاٚ, ٔبٔی ٌەدەضخچٛٚ,
  .چەٚری ٌەگەڵ جگەرەکێػبْ, یبْ کحٌٛیەکبْ, ِبددە خٛاردٔەٚەی

 
 

 ٘ۆکبری بْٛ ِبٔذٚٚ
 بٛٚٔی درٚضج ضەرەکی

 ٚە چبْٚ, ژێر پەاڵٔەی ئەٚ
 ٘ەْ حر ٘ۆکبری ٘ۀذێک

 بٛٚٔی درٚضج ٘ۆی دەبٕە
 حەِۀیع ٚە پەاڵٔە ئەَ
 ٌەظ ٘ەضخیبری ٘ۀذێک بٛٚٔی ٚە دەکبث, درٚضج ٌەضەر زۆری یگەریەکیکبر

 بۆ ببٚأەٚە ٌە دەگٛازرێخەٚە بۆِبٚەیع ٚە بەرز, حبی ئەکسیّب, ٔەخۆغی ٚەک
 ڕێژەی بٛٚٔی زیبد ٘ۆی دەبێخە چٛٔکە ڕۆژ بە پێطج بەرکەٚحٕی زۆر ٔەٚەکبٔی,

 دەگۆڕێج,ٚە طجپێ ڕۀگی ٚ ڕٚٚدەداث پێطخەکە غێٛەی ٌە گۆڕأێک ٚ ِیالٔیٓ
 ٚ پێطج ژێر چەٚری ٔەِبٔی ٚ پێطج بٛٚٔی حۀک حر ٘ۆکبرەکبٔی ٌە یەکێک
 دەکبث کەٚا ڕٚٚدەداث, حەِۀەٚە بە٘ۆی زۆر ئەِەظ ٌەظ کۆالجیٕی کەِی

 !دەربکەْٚ غیٓ ِەیٍەٚ ضٛری بەغێٛەیەکی پێطج ژێر ٌٌِٛٛٚەکبٔی
 ِیالٔیٓ پێٛیطج ەٌ زیبد ِرۆڤ پێطخی ٘ەیە دەیەکديبر کە ٘ەیە حر حبڵەحێکی ٚە

 پەڵەیەک, یبْ بْٛٚ ڕەظ ٘ۆی دەبێخە ئەٚیع,چبٚ ٌەژێر,حر بەحبیبەث دەردەداث
 دەکرێ ٘ۆکبرأە ئەَ ٘ەِٛٚ ٔییە ٌەضەر زۆر ِەحرضی گػخی بەغێٛەیەکی

 ٚ K ڤیخبِیٓ کەِی ٘ەرٚە٘ب!ٌەظ ٌەضەر ٔییە ئەٚحۆی زیبٔی بەاڵَ بٓ بەرپرش
B12 ئبٚ زۆر بڕێکی ڕۆژأە پێٛیطخە بۆیە خٛاردٔەٚە, بباڵٔطی حێکچٛٚٔی بە٘ۆی 

  ٚەرگرێخەٚە بباڵٔص ٌەغج ئەٚەی بۆ بخۆی ضەٚزەٚاحەکبْ ِیٛەٚ ,
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 ٔبٚ کراٚەی بریٕی ٌە بریخیــە
 ٌە حەغەضۀذٔی گەدەٚ
 بەغی ٌە ٚ ٔبٚەٚە, ڕٚٚی

 بچکۆٌە, ڕیخۆڵە ضەرەٚەی
 بریٕی ٔیػبٔەی دیبرحریٓ

 .گـــەدە ئـــبزاری ٌـــە بریخیـــە گەدە
 
 :دەگرێخەٚە بریٓ جۆرە دٚٚ گەدە بریٕی٭
 
 .دەگرێخەٚە گەدە ٔبٚەٚەی ڕٚٚپۆغی کە گەدە ٔبٚەٚەی بریٕی ــ
 .دەگرێخەٚە گەدە دەرچەی کۆحبیی کە بچکۆٌە ڕیخۆڵە ضەرەٚەی بەغی بریٕی ــ

 دەبێج,پبغبْ H. pylori ٌەڕێگەی دەکبث حٛٚغّبْ کە ٘ۆکبر ضەرەکیخیریٓ
 ٚە ,...برٚفیٓ ٚ ئەضپریٓ ٚەک دەرِبْ جۆری ٘ۀذێک درێژخبیۀی بەکبر٘ێٕبٔی

 .حیژەکبْ زۆر خٛاردٔە ٚ لەٌەلی
 ....ٔیػبٔەکبٔی

 .گەدە ضٛحبٔەٚەی .١
 .گەدە پڕێخی بە کردْ ٘ەضج  .٢
 .گەدە ببحێکردٔی یبْ ئبٚضبْ .٣
 .کسێ دڵە .٤
 .٘ێڵٕجذاْ  .٥

 ٌەگەڵ پبغبْ ٚە,گەدە ٌە دەکبث پێ دەضج ضٛٚحبٔەٚە بەغێٛەی ئبزار ضەرەحب
 کبحێک بەحبیبەث دەکەی زۆرحر ٔبڕەحەحی بە ٘ەضج گەدە حرغی بٛٚٔی زیبد
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 ٘ۀذێ خٛاردٔی بە٘ۆی دەبێخەٚە کەَ ئبزارەکە جبر بێج,٘ۀذێک بەحبڵ گەدەث
 گەدە حرغی کەِکردٔەٚەی بۆ کە دەرِبْ ٘ۀذێک یبْ خٛاردٔەٚە جۆری

 بەغی ضێ جبراْ, ببری ڕێخەٚەبگە کەَ ِبٚەیەکی پبظ ٌەٚأەیە بەاڵَ بەکبردێج,
 .ٔەبێج کەِیبْ بەغێکی حۀٙب ٔییە ٔیػبٔەیەکیبْ ٘یچ گەدە بریٕی بە حٛٚغبٛاْ

 
 :پێیبْ بکەی گەدە بریٕی ٔیػبٔی دەضج دەحٛأی کە حر ٔیػبٔەی ٘ۀذێک٭
 

 .خٛێٕبٚی ڕغبٔەٚەی .١
 .داْ ٘ۀبضە گراْ .٢
 ۆیػخٕیڕ ٌێ ٘ۆی ببٛە بریٕەکە ئەگەر جب دەکەی دەرٚٔج کسی بە ٘ەضج .٣

 .دێی بٛرأەٚە حٛٚغی جەضخەث زۆری خٛێٕێکی
 .ٌەظ کێػی دابەزیٕی .٤
 .خٛاردْ ئبرەزٚٚی گۆڕأی .٥

 
 کەَ ئبزارەکەی ٚە درێژ ِبٚەیەکی بۆ ٘ەبٛٚ ضەرەٚەث ٔیػبٔبٔەی ئەَ ئەگەر
 پبظ ٚ گەدە, حرغی کەِکەرٚەی دەرِبٔەکبٔی بەکبر٘ێٕبٔی بە٘ۆی بٛەٚە

 پسیػکی ضەردأی دەکبث پێٛیطج ٚا راْجب دۆخی گەڕأەٚە ٔیػبٔەکبْ ِبٚەیەک
 .بکەی پطپۆڕ

 ٚ ٔبٚەٚە ڕٚٚپۆغی ٌەضەر دەبێج کبریگەری گەدە حرغی کبحێک
 ٘ۆی دەبێخە ٚ دەکبث درٚضج حٛٔذ ئبزارێکی گەدە حرغی بریٓ, ٘ۆی دەبێخە
 .گەدە بەربٛٚٔی خٛێٓ

 ٔب٘ێڵێ گەدەٚ یبریٕ بە حٛٚغبْٛ ٌە دەکبث گەدەث ٌە بەرگری ٔبٚەٚە ڕٚٚپۆغی
 ڕێژەکەی گەدەث حرغی کبحێک گەدەث, ٌەضەر بکبث درٚضج کبریگەری حرغیەکە

 بریٕەکە غێٛەیەظ بەَ ٔبٚەٚە ڕٚٚپۆغی بٛٚٔی حۀک ٘ۆی دەبێخە دەبێج زیبد
 :ٌە بریخیٓ ضەرەکییەکبْ ٘ۆکبرە دەضێٕێج, پەرە
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 ئبضبیی یەکیبەغێٛە بەکخریبیە ئەَ بەاڵَ H.pylori بەکخریبیی بە٘ۆی: بەکخریب ــ
 ڕیخۆڵە ٚ گەدە غبٔەکبٔی ٚ دادەپۆغێ ٔبٚەٚە ڕٚٚپۆغی ٚ ئەژی گەدە ٌە

 ٘ۆکبری گەدە, ٔبٚپۆغی ٘ەٚکردٔی ٘ۆی ببێخە دەحٛأێ بەاڵَ دەپبرێسێ,
 ِبچکردْ ٚەک ڕاضخەٚخۆ پەیٛۀذی بە٘ۆی بەاڵَ ٔەزأراٚە باڵٚبٛٔەٚەی

 .خۆراکەٚە ٚ ئبٚ خٛاردٔی ٌەڕێی ٘ەرٚە٘ب ٚە بگٛازرێخەٚە, دەحٛأرێ
 ٌێٛەکردبٛٚ ببضّبْ پێػخریع ٌە ٘ەرٚەک دەرِبْ جۆری ٘ۀذێک ٘ێٕبٔیربەکب ــ

 .٘خذ...ئەضپریٓ,برٚفیٓ,ڤۆڵخبریٓ ٚەک
 یەکێک ٚ دە٘ێٕی بەکبر ئەضپریٓ دەرِبٔی ئەگەر: ِەحرضیذارەکبْ ٘ۆکبرە ٭

 :دەخۆی ٌەِبٔەظ
 بەکخریبی بە٘ۆی ٘ەٚکردٔج ٌەکبحی بریٓ ٘ۆی دەبێخە کە: جگەرە 
 .بیٍەریەٚەپ
 .ٔەکراٚ کۆٔخڕۆڵ حرضی ٚ لەٌەلی  
 .حیژەکبْ زۆر خٛاردٔە 
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 ٔیٓ ئبگبدار خۆِبْ زۆرجبر
 ٘ەڵذەضخیٓ خەٚ ٌە کبحێک بەاڵَ

 کبحی ٌە کە دەگێڕٔەٚە بۆِبْ
 ٌەٚأەیە , ەخەٚەٚ دەَ بە لطەکردْ پێیذەٚحریج ئەِەظ ٚ کردٚە لطەِبْ خەٚدا

 دیبردەیە ئەَ ٘ۆکبری ٤ ٌێرەدا ئەِەظ بۆ ٔەزأیبێج ٘ۆکبرەکبٔیج ئێطخب حب
 :دەخەیٕەڕٚٚ

 خەٚدا کبحی ٌە ٌەظ گەرِبی پٍەی بەرزبٛٚٔەٚەی ٚاحە زۆر, حبیەکی بٛٚٔی -١
 دەگەڕیخەٚە ٘ۆکبرەکەغی بکبث لطە خەٚە دەَ بە کەضەکە ئەٚەی ٘ۆی دەبێخە

 لٛڵەٚە خەٚێکی ٔەچٛٚەحە حەٚاٚ ەداکبح ٌەٚ کەضەکە کە ئەٚەی بۆ
 .دیبردەیە ئەَ بۆ ٘ۆکبرێکە بەردەٚاِی, بە زۆر ِبٔذٚیەحی ٘یالکی -٢
 ٚ دڵخۀگی ٚ بێخبلەحی ٚ ئەِە ٌەضەر ٘ەیە زۆری کبریگەرییەکی دەرٚٔی ببری -٣

 کبحی ٌە کەضەکە بکەْ ٚا ئەٚەی بۆ ٘ۆکبرێکٓ کێػەکبْ ٌە بیرکردٔەٚە زۆر
 .بکبث لطە خەٚدا

 دیبردەیە ئەَ بکبث, لطە خەٚەٚە دەَ بە کەضەکە دەکبث ٚا ٔبخۆظ, ەٚیخ -٤
  .دەریذەبڕْ گریبْ بە زۆرجبریع ٚ دەردەکەٚێج ِٕذاالٔذا ٌە زیبحر
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 پٍەیەکی ٌە پێٛیطخە دەرِبٔێک ٘ەِٛٚ
 ٚە گیرێج,٘ەڵب ضبردا دیبریکراٚی گەرِی

 دٚٚر ٚٚغک, ٌەغٛێٕێکی بێج پبرێسراٚ
 ٘ۀذێک. غێذاری ٚ ڕۆژ حیػکی ٌە بێج

 دیبریکراٚ ٌەپٍەیەکی پێٛیطخە دەرِبْ
 دەرِبْ ئەگەر. بیبەضخێ دەرِبٔەکە پێٛیطخە یبْ ٘ەڵبگیرێج, ٌەبەفرگردا
 حێکچٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە ئەٚا ٘ەڵٕەگیرێج گەرِیذا پٍەی کراٚی دیبری ٌەغٛێٕێکی

 ببێخە یبْ ٚە جێبێڵێ خۆی بەدٚای خراپ کبریگەری ٌەٚأەیە ئەٚکبحیع ەکە,دەرِبٔ
 .زۆر بٛٚٔێکی ژە٘راٚی ٘ۆی

 

 ِەحرضی ٌە دەیپبرێسی دەرِبٔەکبٔج خەزٔکردٔی ٚ بەپبراضخٓ ٘ەڵذەضخی کەحۆ
 .خراپبٛٚٔیبْ ٌە بیپبرێسی حبٚەکٛ ببە ٘ەڵگرحٕی چۆٔیەحی فێری حێکچْٛٚ,

 ....بە دەرِبٔەکبٔج بداریئبگ
 حێکچٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە غێذاری ٘ەٚا, گەرِی, رۆژ, حیػکی کە بسأە ــ

 .دەرِبٔەکەث
 بۆ بەرکەٚحٓ, گەرِی ٌە بگرە بەدٚٚری ٚ دابٕێ ضبرد ٌەغٛێٕێکی دەرِبٔەکبٔج ــ

 ڕەفە یبْ دەرِبْ, پبراضخٕی بۆکطی یبْ چێػخخبٔە کببیٕەی ٌۀبٚ دەحٛأی ّٔٛٔە
 .بگریج ٘ەڵی
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 دەرِبٔەکە کبریگەری غێذاری چٛٔکە غێذار ٌەغٛێٕی دەرِبٔەکبٔج پبراضخٕی ــ
 بەضەرچٛٚٔی پێع دەرِبٔەکە حێکچٛٚٔی ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە یبْ دەکبحەٚە کەَ

 .دیبریکراٚی ِبٚەی
 یبْ گەرِی بە٘ۆی حێکذەچٓ ئبضبٔی بە کەپطٛي یبْ حەة غێٛەی دەرِبٔەکبٔی ــ

 .غێذاری
 ...زأیج ئەگەر ێٕەِە٘ بەکبر دەرِبٔێک

 بەکبری ٘ەبٛٚ بۆٔەکەیذا یبْ پێکٙبحەکەی, ڕۀگ, ٌە گۆرأێک ئەگەر دەرِبٔەکە ــ
 .بەضەرچٛبێج ِبٚەکەی ئەٚەی بەبێ ِە٘ێٕە,

 یبْ خۆی, ئبضبیی ٌەپێکٙبحەی ببٛٚ ڕەلخر پێکٙبحەکەی دەرِبٔەکە زأیج ئەگەر ــ
  .ِە٘ێٕە بەکبری غێٛەیەک بە٘یچ ئەٚا بٛٚ ٔەرَ
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 گرێٓ ٌیّفە دٚٚ ئبڵٛٚەکبْ
 الیەکبٔی ٘ەردٚٚ دەکەٚٔە

 فرِبٔیبْ لٛڕگەٚە, پػج
 کردٔە بەرگری ٌەٌەغذا
 ٌەظ پبراضخٕی ٌەپێٕبٚ دەکبث غەڕ ٌەغەٚە, کەدێٕە ٔەخٛازراٚ ِبددەیەکی ٌە٘ەر

 بٛٚ ٘ەٚکردْ حٛٚغی ٔەِبٚ گریبەر حٛأبی ئبڵٛٚەکبْ ئەگەر ٌە٘ەٚکردْ,
 .tonsillitisئبڵٛٚەکبْ ٘ەٚکردٔی دەڵێٓ پێی ئەٚکبث

 بە٘ۆی ِٕذااڵْ بەحبیبەث ڕٚٚدەداث حەِۀێکذا ٌە٘ەِٛٚ ئبڵٛٚەکبْ ٘ەٚکردٔی
 ضٛربٛٚٔەٚەی ٚ ئێػە لٛڕگ بە ٔیػبٔەکبٔی الٚازە, ٌەغیبْ بەرگری ئەٚەی
 .دەکبث پێ دەضج حب ٚ ئبڵٛٚەکبْ ٘ەڵئبٚضبٔی. لٛڕگ

 ِرۆڤ حٛٚغی ڤبیرۆش بەکخریبٚ ٌە جیبٚاز جۆری چۀذیٓ بە٘ۆی ٔەخۆغیە ئەَ
 ٘ەٚکردْ حٛٚغی ئبڵٛٚەکبْ ئەگەر , ضخریپخۆکۆکبڵ بەکخریبی ّٔٛٔە بۆ دەبێ,
 زیبٔی ئەٚکبث ئەٚکبث ٔەکرا پێٛیطج چبرەضەری ٚ بەکخریبٚە ئەَ بە٘ۆی ٘بحٓ

 .جێذێڵێ خۆی بەدٚای زۆرحر
 چبرەضەر ئبضبٔی بە دەحٛأرێ ئەٚکبث کرا خٕیػبْدەض زٚٚیی بە ئەگەر بەاڵَ

 ٔیػبٔەکبٔی ٚ بکرێ کۆٔخڕۆڵ دەحٛأرێ پێٛیطج چبرەضەری بەپێذأی بکرێج,
 .دەبٓ حەٚاٚ ڕۆژ ۱۰ بۆ ۷ پبظ
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 چیٓ؟ ئبڵٛٚەکبْ ٘ەٚکردٔی ٔیػبٔەکبٔی■
 

 دەحٛأیٓ گػخی بەغێٛەیەکی بەاڵَ ٘ەیە ئبڵٛٚەکبّٔبْ ٘ەٚکردٔی جۆری چۀذیٓ
 :ئەٚأیع بڵێیٓ ەکبٔیٔیػبٔ
 .لٛڕگ ئبزاری ٚ ضٛٚربٛٚٔەٚە ــ .١
 .حب ٚ ٌەرز ــ .٢
 .disphagia ئبزار بە لٛٚحذأی یبْ خٛاردْ لٛٚحذأی گراْ ــ .٣
 .گٛێ ئبزاری ــ .٤
 .گەدە ئبزاری ٚ خٛاردْ ئبرەزٚٚی ٔەِبٔی ــ .٥
 .ٌەظ کردٔی ٔبحەٚاٚی بە ٘ەضج ــ .٦
 .بْٛٚ حۀگ ٘ۀبضە ــ .٧
 .٘ۀبضە گڕبٛٚٔی ــ .٨
 .ئێػە ضەر ــ .٩

 بە٘ۆی ەگغەٚیٍ ٚ ًِ ئبزاری بە کردْ ٘ەضج ٚ ًِ ڕەلبٛٚٔی ــ .١٠
 .ٌیّفەگرێیەکبْ گەٚرەبٛٚٔی

 پەڵەی بٛٚٔی ٚ ضپی یبٔیع ضٛٚر, بەغێٛەی ئبڵٛٚەکبْ دەرکەٚحٕی ــ .١١
 .ٌەضەریبْ زەرد

 .بێخبلەحی ٚ گێژبْٛٚ ــ .١٢
 رزیبح یبْ ضبڵێک بۆ ٔیػبٔەکبٔی ٔەخۆغیــەکە حٛٚٔذی بە٘ۆی کەضذا ٘ۀذێک ٌە

 .ئەکێػٓ درێژە
 

 
 

 حەِبغب بە ئەٚیع پطپۆر دکخۆری ضەر دەکەٚێخە ٔەخۆغیەکە کردٔی دەضخٕیػبْ
 چبٔذٔی ٚ حبلیگە بۆ ضبِپڵێک ٚەرگرحٕی پبغبْ دەبێج, ٔەخۆغەکە لٛڕگی کردٔی
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 دکخۆر پػکٕیٕەکبْ دەرکەٚحٕی پبظ ئیٕجب
 خۆغەکۀە بۆ پێٛیطج چبرەضەری دەحٛأێ

 .بکبث
 ئبڵٛٚەکبْ ٘ەٚکردٔی چبرەضەری چۆْ■

 دەکرێج؟
 ٔییە بەچبرەضەر پێٛیطخی کەضذا ٌە٘ۀذێک

 .ٔییە زۆر ٘ەٚکردٔەکەی حٛغبٛٚٔی ڕێژەی چٛٔکە
 بەکخریب دژە ٚەرگرحٕی بە پێٛیطخی درێژخبیەْ ٚ حٛٚٔذ حبڵەحی ٌە٘ۀذێک بەاڵَ
 دەبەْ ال بۆی گەریٔەغخەر بە ئەٚکبث بکرێ چبرەضەر ٔەحٛأرا ئەگەر ٘ەیە

tonsillectomy. 
 

 بەکخریبکبْ ٌەگەڵ غەڕکردْ چبرەضەرٚ بۆ دەکرێٓ ٔیػبْ دەضج بەکخریبکبْ دژە
 حەٚاٚی کۆرضێکی ٔەخۆظ بۆ گرٔگە زۆر بەکخریبکبْ, کٛغخٕی ٚ ٔە٘ێػخٓ بۆ

 دکخۆر دەبێج ٚە دادۀێج, بۆی دکخۆر خػخەیەی ئەٚ بەپێی ٚەربگرێج چبرەضەر
 ٌێی ئبگبداربْٛٚ بۆ بکبحەٚە ضەردأی ئەٚەی بۆ بۀەخۆظ بذاث دیبریکراٚ کبحێکی

 .ٔب یبْ ٘ەبٛٚە ٌەضەری کبریگەری دەرِبٔەکبْ ئبخۆ
 ئۀجبَ ئەٚکەضبٔە بۆ ببٚە, زۆر ٔەغخەرگەریەکی ئبڵٛٚەکبْ البردٔی ٔەغخەرگەری

 ٘ەٚکردٔێکی یبْ ئەبێ ٘ەٚکردْ حٛٚغی ئبڵٛٚەکبٔیبْ چۀذببرە کە دەدرێ
 ٘یچ ٌەغی کە دەدرێ ٔجبَەئ کەضێک بۆ ٔەغخەرگەریە ئەَ ٘ەیە, درێژخبیۀیبْ

 خۆیەٚە بەدٚای زۆری زیبٔی یبٔیع چبرەضەرەکبْ, بۆ ٔەبێ کردارێکی پەرچە
 .جێٙێػخبێ

 بۆ ضەرەحبیی ضەرێکیەچبر ەِبڵەٚ ٌە دەحٛأی ئبڵٛٚەکبٔج ضٛربٛٚٔەٚەی بۆ
 زۆر بەاڵَ,ۆرز خٛاردٔەٚەی ئبٚ ئەٚیع ٌێی, ڕزگبربْٛٚ بۆ,بذەی ئۀجبَ خۆث
 ٍِج, داپۆغیٕی گەرَ خٛێ, ٚ گەرَ ئبٚی بە کردْ غەرغەرە ٚە ٔەبێج, ضبرد

 حیژ خٛاردٔی ٚ جگبرە ٌە دٚٚرکەٚحٕەٚە ٘ەڵّەکەی, ٘ەڵّژیٕی ٚ ئبٚ کٛاڵٔذٔی



 

Sarko azabany&hamza mhamad Page ٤۸ 
 

 حەبی ئبزارەکەث بۆ دەحٛأی ,...چەٚری ٔەخٛاردٔی زۆر بە٘براث, ٚەک
 دەرِبٔبٔە ئەَ ٌەگەڵ ەیەکجکێػ ٘یچ ئەگەر ٚەرگری برٚفیٓ یبْ پبراضیخبِۆڵ

 .زیبٔەکبٔی ٌەبەربٛٚٔی بەکبرٔەیەْ دکخۆر پرضی بەبێ ٚاببغە بەاڵَ ٔییە,
 

 
 

 ٚ دەبیخەٚە ٘ۀبضەداْ کێػەی حٛٚغی ئبڵٛەکبْ گەٚرەبٛٚٔی ٌەگەڵ ضەرەحب
 ٌەگەڵ کەٚایە خەٚحٓ, ٌەکبحی بەحبیبەث بذەی ٘ۀبضە ئبضبیی بەغێٛەیەکی ٔبحٛأی

 بەغی بۆ ضۀذٚٚە حەغۀەی بەکخریبکە کە دەردەکەٚێ بۆِبْ ٘ۀبضەدأذا گراْ
 ٌەگەڵ ٘ۀبضە, بۆری ئەضخٛٚربٛٔی ٘ۆی بٛٚەحە ٚ ٘ۀبضەداْ خٛارەٚەی

 ٘ۀبضەدأذا ٌەگەڵ ٚە ضیٕگخذا, ٌە دەکەی حٛٚٔذ ئبزارێکی بە ٘ەضج ٘ۀبضەدأذا
 جبر ٘ۀذێک ضیٕگخذا, ٌە دەبیج زۆر خیسەخیسێکی,دەبی خیس خیسە گٛێبیطخی

 ئبزارێکی بە ٘ەضج ٚ گٛێج گرأبٛٚٔی دەبێخە ئیٕجب ٚ گٛێ دەگبحە ٘ەٚکردٔەکە
 بٛٚٔی درٚضج ٘ۆی دەبێخە ِٕذااڵْ ٌە بەحبیبەث ٚ کبحذا ٌە٘ەِبْ دەکەی, زۆری
  .بخٛاث خٛاردْ ٔب٘ێڵێ ٚ دەَ ٔبٚ بریٕی
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: زاٚزێ ئۀذاِی ببٌٛٚکەی...یەکەَ جۆری
 ضێکطەٚە ٌەڕێگەی ٔەخۆغیبٔەی ٌەٚ یەکێکە

 ڤبیرۆضیە ٔەخۆغیەکی ٚ دەگٛازرێخەٚە,
 (HPVs) ڤبیرٚضی بە٘ۆی

papillomaviruses دەبێج, ِرۆڤ حٛٚغی 
 ٔەخۆغیەکی ٚ ٘ەیە جیبٚازی جۆری چۀذیٓ

 زاٚزێ, غێرپۀجەی بەحبیبەحی غێرپۀجە ٘ۆی دەبێخە جبر ٘ۀذێک ٚ ِەحرضیذارە
 ٔەخۆغیە ٌە٘ەرە یەکێک بە ئەِریکب یەکگرحٛٚەکبٔی ٚیالیەحە ٌە ٔەخۆغیە ئەَ

 جۆری ٤٠ ٌە زیبحر دەگٛازرێخەٚە, ضێکطەٚە بە٘ۆی کە دادۀرێج ببٚەکبْ
 بە ٔەخۆغیە ئەَ زاٚزێ, ئۀذاِی ٌە ٘ەٚکردْ ٘ۆی دەبێخە ٚ ٘ەیە جیبٚازی

 ٌە دەگٛازرێخەٚە,ٚ حر کەضێکی ٌەگەڵ حٛٚغبٛٚ پێطخی ڕاضخەٚخۆی بەرکەٚحٕی
 ٘یچ حبڵەحذا ٘ۀذێک ٌە ٚ ٔییە چبرەضەری ٔەخۆغیە ئەَ کۆرپەٌە, بۆ دایک

 یبْ ٌیسەر یبْ ٔەغخەرگەری بە ببٌٛٚکەکبْ دەحٛأرێ بەاڵَ ٔییە, ٔیػبٔەیەکی
 ...ببرێج ال ببٌٛٚکەکە ضٛٚحبٔذٔی

 .ضەالِەحی بە٘یٛای بٓ, ٌەگەڵّبْ حر ٔەخۆغیەکبٔی بۆ
  .دابٕێیٓ ٚێٕەکەی کە ِبٔەٚێٔب,بەڕێساْ ببٛرْ

 
 
 
 
 
 
 



 

Sarko azabany&hamza mhamad Page ٥۰ 
 

 
 

 یەکێکە ضٛٚزۀەک ٔەخۆغی
 ٌەڕێگەی ٔەخۆغیبٔەی ٌەٚ

 ٔبدڵٕیبٚە ضێکطی
 ٌەکەغێکی دەگٛازرێخەٚە

 ٘ۆی دەبێخە حۀذرٚضج, یبْ ضبغ کەضێکی بۆ بەکخریبکەیە ٘ەڵگری کە حٛٚغبٛٚ
 حٛٚغی بەحبیبەث Neisseria gonorrhoeae بەکخریبی بە٘ۆی ٘ەٚکردْ

 :ٌەٚأە دەبٓ ٌەظ غێذارەکبٔی غٛێٕە
 ٚ دەرەٚە, دەکرێخە پێ ِیسی ٌەڕێگەیەٚە بۆڕیەیە ئەٚ:  Urethra ِیس بۆری ــ

 .فبڵٛٚة جۆگەی ِٕذاڵذاْ, کۆَ, ,(زێ)ئبفرەث ِێیٕەی ئۀذاِی لٛڕگ, چبٚ,
 بەغێٛەی ەبگٛازرێخەٚ حر کەضێکی بۆ ٌەکەضێکەٚە دەحٛأرێ ٔەخۆغییە ئەَ

 .زێ یبْ کۆَ بەڕێگەی ضێکص دەَ, ٌەڕێی ڕاضخەٚخۆ بەرکەٚحٕی
 حۀٙب ٌەگەڵ ضێکص ئەٚەیە ٌێی خۆپبراضخٓ غێٛازی ببغخریٓ
 زەٚاجەٚە ٌەڕێگەی ئەٚیع کە دڵٕیب ضێکطی ٚاحە بکرێ( Monogamy)کەضێک
 ڕەگەزدا ٘ەردٚٚ ٌە جەضخە خبٚێٕی ٚ پبک ٚە کۆٔذۆَ, بەکبر٘ێٕبٔی ٚە دەبێج,

 .ٌێی خۆپبراضخٓ ٘ۆکبرەکبٔی ٌە کەیەکێ
 

 
 

 حیبدا ڕۆژ ١٤ بۆ ٢ ٌۀێٛاْ ٔیػبٔەکبٔی بەکخریب ٘ەڵگری کەضی حٛٚغبْٛٚ پبظ
 ئێّە گرٔگە ئەٚەی ٔببێ, ئەٚحۆیبْ ٔیػبٔەیەکی ٘یچ ٘ۀذێکیػیبْ ٚە دەرەکەٚێج,

 حٛغبْٛٚ, ضەرەحبی ٌەکبحی ٔییە ەیەکیٔیػبٔ ٘یچ ئەٚەیە بێج ٌەبیرِبْ ٚ بیسأیٓ
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 :جیبٚازْ ڕەگەزدا ٘ەردٚٚ ٌە ٔیػبٔەکبٔیع
 
 چۀذ ٌەٚأەیە کەٚێجدەردە درۀگخر پیبٚأذا ٌە ٔیػبٔەکبٔی: پیبٚ ٌە ٔیػبٔەکبٔی●

 دەرٔەکەٚێ, حیب ٔیػبٔەیەکیػی ٘یچ ٘ەیە ئەگەری ٚە بخبیۀێ, ٘ەفخەیەک
 ٌەبۆری ئبزارە ٔەٚەٚضٛٚحبٚە بکرێ پێ ٘ەضخی کە ٔیػبٔەغی گرٔگخریٓ
 :ببٚحریٕیبْ ٌە دەرەکەْٚ پبغخر ٔیػبٔەیەکیع چۀذ ِیسکردٔذا, ٌەکبحی ِیسەڕۆیە

 .یەکە ٌەدٚای یەک ِیسکردٔی زۆر ــ
 یبْ بێجی یبْ زەرد ضپی, غێٛەی ٌە ِیس ٌەگەڵ ئیٍخیٙبة دەرەٚەی ٘بحٕە ــ

 .کبڵ ضەٚزێکی
 .ٔێریٕە ئۀذاِی دەٚری ضٛٚربٛٚٔەٚەی ٚ ٘ەڵئبٚضبْ ــ
 .گٛٔەکبْ ٘ەردٚٚ ئبزاری ٚ ٘ەڵئبٚضبْ ــ
 .ئبٚضبٔی ٚ لٛڕگ ضٛٚربٛٚٔەٚەی بەردەٚاِی بە ــ

 ٘ەفخەیەک چۀذ ِبٚەی بۆ بەکخریبکە چبکبٛٚٔەٚەی ٚ حەٚاٚی چبرەضەری پبظ
 ٚەکٛ حبڵەحذا ٌە٘ۀذێ ٘ەبێ ٌەظ بۆ زیبٔیػی ٌەٚأەیە ٚ دەِێٕێخەٚە, ٌەظ ٌۀبٚ

 .کۆَ بۆ دەگٛازرێخەٚە ئبزارەکەغی گٛٚٔەکبْ, ٚ ِیسەڕۆ بۆری ٌەضەر
 
 حٛغبْٛٚ ٌەضەرەحبی ٔیػبٔەکبْ پیبٚأذا ٌە ٘ەرٚەکٛ: ئبفرەحبٔذا ٌە ٔیػبٔەکبٔی●

 بۆ پەرەدەضێٕٓ ٔیػبٔەکبْ کبحێک ئەٚأە, غێٛەی ٘ەِبْ ئبفرەحبٔیع ٌە دەرٔبکەْٚ
 بکرێ, ٚەضف ٔبحٛأرێ کە ئەبێ حٛظ ٚای بێساریەکی ٚ ئبزارێک ئەٚا حٛٔذحر

 :دٚاحر دەرەکەٚێ کەَ ئیٍخیٙببێکی یبْ کەڕٚٚیەک ٚەکٛ حەغەضۀذٔی یضەرەحب
 .کبڵ ضەٚزێکی ٚ کرێّی غێٛەی بە زێ ئبٚی ٘بحٕەدەرەٚەی ــ .١
 .زۆر ِیسکردٔی ٚ کردْ, ِیس ٌەکبحی ضٛحبٔەٚە یبْ ئبزار ــ .٢
 .زاٚزێ ئۀذاِی ٌەضەر زیپکە دەرکەٚحٕی ــ .٣
 .بەرز حبی ٚ لٛڕگ ضٛٚحبٔەٚەی ــ .٤
 .جٛٚحبٛٚٔذا ٌەکبحی زۆر زارێکیئب ٘ەبٛٚٔی ــ .٥
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 .ضک خٛارەٚەی حٛٚٔذی ئبزارێکی ــ .٦
 

 ٌە بەحبیبەث بکرێ ٘ەٚکردٔەکە کۆٔخرۆڵی ٔەحٛأرا ئەگەر: ٌەظ ٌەضەر زیبٔەکبٔی■
 ٌەضەر ِەحرضی ٚ دا٘بحٛٚی بۆ دەکەٚێ بەر زۆرحری زیبٔێکی ئبفرەحبٔذا

 بە حەٚز ٘ەِٛٚ حٛغکردٔی ٌەٚأە دەکبث, زیبد حر ٔەخۆغی بە حٛٚغبْٛٚ
 دەکبث ٘ێٍکەداْ ٚ ڤبٌٛٚة جۆگەی ٚ ِٕذاڵذاْ ٌەضەر کبریگەری دٚاحر ئیٍخیٙبة

 ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە ٚ دەبێج پەیذا زۆر رێکیائبز ئیٍخیٙببەکە حەغۀەکردٔی ٌەگەڵ
 ڕێگە ڤبٌٛٚة جۆگەی ٌە ئیٍخیٙبة زۆری بە٘ۆی زاٚزێ, ئۀذاِەکبٔی ٌۀبٚبردٔی

 دەگرێ, ِٕذاڵ بٛٚٔی درٚضج ٌە
 ئەٚەی ٘ۆی ببێخە ٌەٚأەیە بٔیعی

 درٚضج ِٕذاڵذأذا ٌەدەرەٚەی ِٕذاڵ
 ectopic)دەڵێٓ پێی کە ببێ

pregnancy), ٌە ٔەخۆغیە ئەَ ٚە 
 ِٕذاڵەکەی بۆ حٛغبٛٚ دایکی

 .دەگٛازرێخەٚە
 

 ٘ۆی دەبێخە پیبٚأیع ٌە ٘ەرٚە٘ب
 ٌە٘ەردٚٚ ٔەزۆکی, بٛٚٔی درٚضج

 ٘ەٚکردٔی ٘ۆی دەبێخە خٛێٕەٚە ەکبٔیٌٌٛٚ ٔبٚ چٛٚە ٘ەٚکردٔەکە ئەگەر ڕەگەز
  .دڕکەپەحک یبْ ِێػک پەردەی ٘ەٚکردٔی ٚ دڵ زِبٔەکبٔی حێکػکبٔذٔی جِٛگە,
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 پێٛیطخی کە ٚایە ئبِێرێک ٚەک ِرۆڤ ٌەغی
 عدڵی بکبث, پێ ئیػی ٘ەیە ضٛٚحەِۀیەک بە

 پێکردٔەکەیەحی ئیع ضۀخەری ِەکیٕەٚ ٚەکٛ
 ٚٚزەیەک پێذأی ٚ خسِەث بە پێٛیطخی کە

 یخۆیٓ دٖ خٛاردٔبٔەی ئەٚ ٌەڕێگەی ِرۆڤیع دڵی بۆیە پێکردٔی, ئیع بۆ ٘ەیە
 بۆ ئەِریکی ضۀخەری دەبێج, زۆرحر چبالکی ٚ دەکبث پەیذا خۆی ٚٚزەی

 ٚ دڵ کردٔی ٘ێسبە بۆ کردٚٚە دیبری خٛاردٔی جۆری ٢٥ دڵ ضەالِەحی
 .٘ەبێج خٛاردٔەکبّٔبٔذا ٌە ڕۆژأە پێٛیطخە دەڵێ کە چبالککردٔی,

 
 :Salmon ضەٌەِْٛٚ ِبضی:یەکەَ بەغی_١
 

 ٔبڕێکی ِەحرضی کە omega-3 ضێ ئۆِیگب بە دەٚڵەِۀذە ضەٌەِْٛٚ ِبضی
 ٘ۆی دەبێخە ٘ەرٚە٘ب دەکبحەٚە, کەَ پێطج ژێر چەٚری کەِذەکبحەٚە,ٚ دڵ ٌێذأی
 بەپێی ٘ەر خٛێٓ, پەضخبٔی دابەزأذٔی ٘ۆی دەبێخە ٚ خٛێٕبەرکبْ ردٔیک فراٚاْ

  .بخٛرێ ضەٌەِْٛٚ ِبضی جبر دٚٚ ٘ەفخەیەک ببغە ٚا دەڵێ ئەِریکی ضۀخەری
 
 : Thiamine ثیبِیٓ یبْ B1 ڤیخبِیٓ■
 

 ڤیخبِیبٔەْ ئەٚ ٌەکۆِەڵەی ٚەْ بی ڤیخبِیٓ
 ضەرەکی ڕۆڵێکی دەحٛێٕەٚە ئبٚدا ٌە کە
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 .ٌەظ بە دەبەخػٓ ٚٚزە ٚ خبٔەکبْ ِبٔیفەر ٌە ٘ەیە
 :ٌەغذا ٌە ٚەْ بی ڤیخبِیٓ کەِی ٔیػبٔەکبٔی

 
 .ٌەظ کێػی دابەزیٕی خێرا یبْ ٌەظ ئۆکطجیٕی کەِبٛٚٔی ــ .١
 .خٛاردْ ئبرەزٚٚی ٔەِبٔی ــ .٢
 .ڕێخۆڵەکبْ ٘ەٚکردٔی ــ .٣
 .ضکچْٛٚ ّٔٛٔە بۆ بەرگری ضیطخەِی کێػەکبٔی بە حٛغبْٛٚ ــ .٤
 .دەِبرەخبٔەکبْ ِیضیطخە ٌە ٔبحەٚاٚی ــ .٥
 .دەِبرەکبْ ٘ەٚکردٔی ــ .٦
 . ٌێخێکچْٛٚ ٚ بْٛٚ ِــبٔذٚٚ ــ .٧
 گەٚرەبٛٚٔی ٚەک دەکبث درٚضج دڵیع ٌەضەر کبریگەری ٚ خەِۆکی ــ .٨

 .دڵ
 

  ,(Beriberi)بێری بێری دەڵێٓ پێی ٔەخۆغیەک ٘ۆی دەبێخە ڤیخبِیٕە ئەَ کەِی●
                                             

 کە ٚٚغک, ٚ حەڕ ٘ەیە جۆری دٚٚ یعئەٚ
 کۆئۀذاِی ضەر دەکبحە کبر حەر بێری بێری

 ٘ۆی دەبێخە ئۀجبِذا ٌە ٚ خٛێٓ ضٛڕی
 .دڵ ضطخی

 بی ڤیخبِیٓ کەٚحٕی دەضج ضەرچبٚەکبٔی
 :ٚەْ
 گٛڵەبەڕۆژە ــ .١
 .پبلڵە ــ .٢
 .بڕۆکٍی ــ .٣
 .غیر ٚ گۆغج ــ .٤
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 .لڕٔببیج ٚ غبِی گۀّە ــ .٥
 .پەحبحە ٚ ٘ێٍکە ــ .٦
 .ببٚی ٚ ِبضی ــ .٧
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 دەرِبٔسأی دابەظ دەکرێ بۆ چۀذ ٌمێک.

 

.فبرِبکۆ کبیٕەحیک:بریخییە ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ کردارأەی کە ٌەظ بەضەر دەرِبٔذا ١
دەیٙێٕێ,کە ئەِبٔە دەگرێخەٚە ,٘ەڵّژیٓ,باڵٚٚبٛٚٔەٚە,زیٕذە چبالکی,دەر٘بٚیػخٓ 

 ی دەرِبْ بۆ دەرەٚەی ٌەظ.

ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ کردارأەی کە دەرِبْ بەضەر ٌەظ  فبرِبکۆ دایٕەِیک: بریخیە.٢
 ٙێٕێ.يدە

.فبرِبکۆ ضیراپێٛحیک:دەکۆڵێخەٚە ٌە بەکبر٘ێٕبٔی دەرِبْ بۆ چبرەضەری ٣
 ٔەخۆغی یب دەضج ٔیػبْ کردٔی ٔەخۆغی.

حۆکطیکۆٌۆجی:دەکۆڵێخەٚە ٌە کبریگەرییە ٔب پەضۀذەکبٔی دەرِبْ ٚ ژە٘ر ٚ  .٤
 .٘ۆکبری پیطکەری ٌەضەر ضیطخەِی ٌەظ

 

بریخییە ٌە بڕی  دەرِبْ,کە دەکرێخە ٌەغەٚە ٌەٚ غٛێٕەی کە 
 دخٛي دەکب حب ٚەک دەگبحە خٛێٓ بێ ئەٚەی گۆڕأکبری بەضەر بێج.

بريخییە ٌە خێرایی ٚ بڕی دەرِبْ کە دەگٛازرێخەٚە ٌە غٛێٕی 
 .ەبەکبر٘ێٕبٔیەٚە  بۆ ٔبٚ خٛێٓ ٚە پػج دەبەضخێ بەِبٔەی خٛارەٚ

 ڕێگبی بەکبر٘ێٕبٔی دەرِبٔەکە.. ١

 ڕۆغخٕی خٛێٓ..٢

 ڕٚٚبەری ِژیٓ..٣

 .حٛأبی حٛأەٚەی دەرِبٔەکە.٤
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 کبرٌێکی دەرِبْ ٌەگەڵ دەرِبٔی حردا..٥

 حٛأبی ٘بیذرۆجیٕی..٦

 
بریخییە ٌە بڕی  دەرِبْ کە دەکرێخە ٌەغەٚە ٌەٚ غٛێٕەی کە 

 ێ ئەٚەی گۆڕأکبری بەضەر دەرِبْ بێ.دخٛي دەکب حب ٚەک دەگبحە خٛێٓ ب
 
 ئەٚ ٘ۆکبرأەی کبر دەکۀە ضەر ببیۆ ئەڤەیبڵخی: 
 گۆڕأی پێکٙبحەی دەرِبٔەکە ٌەالیەْ جگەرەٚە..١
.٘ەِٛٚ ئەٚ ٘ۆکبرأەی کبر دەکۀە ضەر ٘ەڵّژیٕی دەرِبْ. )ببضکراٚە ٌە پۆضخی ٢

 پێػخر (.
 

٘ەحب دەرِبٔی ٚا ٘ەیە  دەرِبْ کبحێ دەگبحە جگەر گۆڕأکبری بەضەر دا دێج
 ی کبریگەری خۆی ٌە دەضج ئەیب بە٘ۆی زیٕذە چبالکی جگەرەٚە.٩٠ڕێژەی 

 
 

  
  .Mouth .دەِەٚە ٌەڕێگەی.١
 .Inhalationٌە ڕێگەی ٘ۀبضەدأەٚە. .٢
 .Topicalٌە ڕێگەی پێطخەٚە.  .٣
 .Transdermalٌە ڕێگەی ٌەزگەی ضەرپێطخی. .٤
 .Subcutaneousەڕێگەی ژێر پێطخەٚە. ٌ.٥
کە ڕاضخەٚخۆ دەچێخە خٛێٕٙێٕەری  .under tongue.ٌە ڕێگەی ژێر زِبْ.٦

 ضەرٚٚ ٔبچێخە جگەر .
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ڕغبٔەٚە بٛٚە یب بێ ٘ۆغە بە غبف بۆی  ٝحٛٚغکەضەکە .rectal.ڕێگبی کۆَ.٧
 دەبەضخرێ.

 ( . ەِپپ) بٛخبخ ٌەڕێگەی بەکبردێ جبر زۆر ضیی ٔەخۆغی بۆ ٘ۀبضە دەرِبٔی
 . جێگەییەکبْ ٔەخۆغییە بۆ پێطخی ڕێگەی ٚە
 ٔیکۆحیٓ ٚەک بکبث کبر درێژ ِبٚەیەکی بۆ دەرِبْ بّبٔەٚێ کبحێ پێطخی ژێر ٚە
 .ئەیەیٓ پێطخی ٌەضەر ٌەزگە بە
 

 زٔجیرە. بەغێٛەی ٚێٕەکبْ ئەِەظ
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 ٔەخۆظ.ڕێگەیەکی ئبضبٔە بۆ .١
ٌە ڕیخۆڵە ببریکە ببظ دەِژرێ بە٘ۆی زۆری ڕٚٚبەری ڕٚٚەکەی ٚە .٢

 حێپەڕبٛٚٔی بەٚیب.
 ٚە ٔەخۆظ خۆی دەیکب بێ ئەٚەی پێٛیطخی بەکەضی دیکە ٘ەبێ..٣
 .٘ەرزأە.٤
 .ٔەخۆظ بە٘ۆظ بەکبری دێٕێ.٥
 کبریگەرییەکەی ڕاضخەٚخۆ ٔییە.. ٦
 

 ی کەِی دەرِبٔەکە ئیػی خۆی دەکب.٘ۀێ جبر کەَ ضٛٚدی دەبێ,بەغێک.١
 درۀگ دەچێخە ضٛڕی خٛێٕەٚە..٢
 دەکرێ ببێخە ٘ۆی دەردأی غٍەی گەدەیی یبخٛد ٘ێڵٕجذاْ ٚ ڕغبٔەٚە..٣
بە٘ۆی حرغی گەدە ٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ئۀسیّبٔەی کە بەضەری دەڕژێٓ کبریگەری .٤

 دەرِبٔەکە کەَ دەبێخەٚە.
 بۆ حبڵەحی حەٚاری ٚ کخٛپڕ زۆر الٚازە..٥
 حبِی ٔبخۆغە ٚ بە بێ ئبگبیع بەکبر ٔبیە..٦
 

 
١. Tablets. 
٢. Capsules. 
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٣. Soft gelatin capsules. 
٤. Suspensions. 
٥. Elixirs. 
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  intra venousخٛێٓ  ٌەڕێگەی .١

 خێراحریٓ ٚ بە٘ێسحریٓ ڕێگبیە,چٛٔکە دەرِبٔەکە بە حەٚاٚی دەگبحە ضٛڕی خٛێٓ.
 intra mascularٌەڕێگەی ِبضٌٛکەٚە    .٢

 .کەِخرە  IV ٚە حرضی ٌە خٛێٕی,ٌە دەَ ببغخرە
 subcutaneousژێر پێطج    .٣

 .٘ەِبْ ضٛدی ئبی ئێّی ٘ەیە
 .intrathcalٌۀبٚ کیفی بڕبڕەکبْ  .٤

 دەگبحە حبٚەک ٌێذأەٚە غٛێٕی ٌە دەرِبْ ڕۆغخٕی ٌە بریخیە
 .ٌەظ خبٔەی ٚ غبٔە

  
 بەرز خەضخی ٌە دەرِبٔەکە: passive transport ٔبچبالک باڵٚبٛٚٔەٚەی.١

 ٚ ئۆزِۆزی ٚەک بێٕێ بەکبر ٚزەیەک ٘یچ ئەٚەی بێ ٔسَ خەضخی دەچێخە
  .ڕٚٚدەدەْ کە فبضیٍیخەیج ٚ ضصدایەٌیب
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 ٌە خبٔە ٔبٚ بۆ دەرِبْ ڕۆغخٕی:  active transport چبالک گٛاضخٕەٚەی .٢
 .٘ەیە ٚزە بە پێٛیطخی کە بەرز خەضخی بۆ ٔسَ خەضخی

 
 کە,ٌیگبِیٕخێک ٘ەر یب دەرِبٔەکە پێکٙبحەی کە:endocytosis ضبیخۆضص ئیٕذۆ.٣

 ٔبٚ دەیببحە ٚ ئەیب دەٚری خبٔەکە یدەرەٚە پەردەی پبغبْ ٚ دەبێخەٚە ٔسیک
 ٚە ,ضبیخۆضص پبیٕۆ ٚ ضبیخۆضص فەگۆ ٘ەیە جۆری دٚٚ ئەِیع ٚە خبٔەکەٚە

 .حۀەکبٔەٚە بچٛکی ٚ گەٚرەیی  بە پەیٛەضخە کردٔەکەی دابەظ

 
 :پەیەریٓ ئبیۆْ .٤
 

 
 . خٛێٓ ڕۆغخٕی .١
 خٛێٓ ٌٌِٛٛەکبٔی پێکٙبحەی: خٛێٓ ٌٌِٛٛەکبٔی بە بْدەرِ ڕۆغخٕی پیب حٛأبی.٢

 ٌٌِٛٛەی خبٔەی بۆغبیی ٌەِێػکذا ّٔٛٔە بۆ ٌەظ ئۀذاِەکبٔی پێی بە  جیبٚازە
 گەردی بە ڕێگە فراٚأە بۆغبییە ئەٚ ضپڵ ٚ جگەر ٌە بەاڵَ کەِە زۆر خٛێٓ
 .حێپەڕێ ڕادەیە حب ئەیب گەٚرە
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 ئەٌبۆِیٓ ٚەک خٛێٓ ٔبٚ پالزِبی  یپڕۆحیٕ ٌەگەڵ دەرِبْ ٘ۀذێ ٌکبٔی پێکەٚە.٣
 .دەکب دار ضٕٛر خبٔەکە ٔبٚ بۆ دەرِبْ گەردی ژٚرەٚەی چٛٔە ئەِەظ کە
 ئبضبٔی بە چەٚریٓ ٘ۆگری کە دەرِبٔبٔەی ئەٚ:دەرِبْ کیّیبٚی پێکٙبحەی.٤

 .ئبٚ بە ٘ۆگرْ کە بەٚأەی بەراٚرد بە خبٔەکەٚە ٔبٚ دەچٕە
 

, ڕٚٚئەیب جگەر ٌە ضەرەکی ەغێٛەیب
 پەڕْ حێ خبٔەدا پەردەی بە کە ئەیب دەرِبٔەکبْ بە ڕێگە چەٚری ٘ۆگری ضیفەحی

 دەبێ کبث ئەٚ ئەٚا کرد,خۆیبْ ئیػی ٚ ژٚرەٚە چٛٚٔە کە بەاڵَ,ژٚرەٚە بچٕە ٚ
 ببێ پەیذا بۆ گریبْ جەِطەر حٛأبی ٚ دەرەٚە بێٕە,بەئبٚ ٘ۆگری بەغێٛەی

 : بڕێگ دٚٚ بە ئەٚیع
 
 .یەکەِی لۆٔبغی کبرٌێکی.١
 .دٚٚەِی لۆٔبغی کبرٌێکی.٢
 
پێکٙبحەی,ڕٚٚئەیب ڕێخیکٍیۆَ ئیٕذۆپالضّیک ٌە کە,یەکەِیذا لۆٔبغی کبرٌێکی ٌە 

 حبٚەک بکرێ زیبد بۆ داری جەِطەر گرٚپێکی کە دەکرێ,خبٔەکە ٌۀبٚ دەرِبْ
 ٚ ئۆکطبْ ٌە یٓبریخ ببرەیب ٌەَ ئەیب ڕٚٚ کە کبرٌێکبٔەی ئەٚ ٚە بێ جەِطەردار

 .ئبٚیی غیبٛٚٔەٚەی یبخٛد ٘بیذرۆالیطص ٚ ٌێکردٔەٚە
 
 پێکەٚە بە٘ۆی ٌێرەدا,ڕٚٚئەیب ضبیخۆضۆڵ ٌە کە,ٝدٚٚەِ لۆٔبغی کبرٌێکی ٌە 

 دەکرێ کە دیکەیب جەِطەرداری ِبددیەکی ٌەگەڵ ٘بٚبەظ بۀذی بە بەضخٕیبْ
 .بێج گٍٛحبضبیۆْ,ئەضیخیک حرغی,گٍٛکیٛٔٛرەیج,گۆگرداث
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 بۆ بکب زیبد ئەضیخبیً گرٚپی درۀگی بە کەضەکە دەکرێ:بۆِبٚەیی جیبٚازی.١
 .ٚە٘بیە کەضەکە جەضخەی ضرٚغخی,بکب ٔبچبالکی ٚەک حب دەرِبٔەکە

 Cytochrome p450 ضیطخەِی ٘بٔذأی.٢
 cytochrome p450 ضیطخەِی ٌە ڕێگرحٓ.٣
 .غیٔەخۆ.٤
 .حەِەْ.٥
 .ڕەگەز.٦
 

 
 ضفر خٛارەٚە غێٛأەی ٌەَ یەکێک بە ٚردە ٚردە,کرد خۆی ئیػی دٚای دەرِبْ

 :ٌەغذا ٌە دەچێ ٌۀبٚ ِبددەکە حەٚاٚی ٚ دەبێخەٚە
 
 .گٛرچیٍەٚە ٌەڕێگەی.١
 گبزە دەرەٚەی کردٔە بۆ ضەرەکی بەغێٛەیەکی,٘ۀبضەدأەٚە ٌەڕێگەی.٢

 .٘ەڵّەکبْ ٚ ضڕکەرەکبْ
 .دایکەٚە غیری ٌەڕێگەی.٣
 .پێطخەٚە ٌەڕێگەی.٤
 .پیطبییەٚە ٌەڕێگەی .٥
 

 خبٔەکەٚە بەضەر کبحێک دەگرێخەٚە دەرِبٔبٔە ئەٚ ٘ەِٛٚ:ئەگۆٔطج دەرِبٔی.١
 .ٔبڕاضخەٚخۆ یبخٛد بێ ڕاضخەٚخۆ بەغێٛەی ئیخر دەکەْ چبالک خبٔەکە دەٌکێٓ
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 ٌە ١٠٠ بەغێٛەی کە دەگرێخەٚە دەرِبٔبٔە ئەٚ ٘ەِٛٚ:گۆٔطجئە فٛي دەرِبٔی.٢
 .٘ەیە فٌٛٚی کبریگەری ٚ دەکبث چبالک خبٔەکە ١٠٠

 
 ٌەچبٚ خبٔەکە ٌەضەر دەکب پەیذا کەِخری کبریگەری:ئەگۆٔطج پبرغڵ دەرِبٔی.٣

 .ئەگۆٔطج فٛي
 
 کبریگەری ٚ خبٔەکە ٌەضەر ٘ەیە ئەکخیڤی دش کبریگەری:گۆٔطج ئۀخب دەرِبٔی.٤

 .ٔب٘ێڵێ ببیۆٌۆجی
 
 ٌەگەڵ پێػبڕکێ دەکەٚٔە دەرِبٔە کۆِەڵە ئەَ:کۆِپێخخڤ گۆٔطج ئۀخب دەرِبٔی.٥

 دەرِبٔی پەیخی گەر ٚە,ببەضخرێٓ ٚەرگرەکەٚە بە ٚەک حب ئەگۆٔطخذا دەرِبٔی
 .بەضەریذا دەبێ زاڵ کبث ئەٚ بکەیٓ زیبد ئتگۆٔطج

 
 ٚەرگرێکی بە دەٌکێٓ یضەرەک بەغێٛەیەکی:ئیٕٙیبیخەر کۆِپێخخڤ ٔۆْ دەرِبٔی.٦

 ٘یچ ئەگۆٔطج پەیخی زیبدکردٔج بە بۆیە جب ئەگۆٔطخەکبٔەٚە ٚەرگری ٌە جیبٚاز
 ,ٔببێ کبریگەری

 

 
 غٛێٕەکە ٌەضەر کبریگەری کردٔی درٚٚضج بۆ دەرِبْ حٛأبی ٌە بریخیە,ئیفێکج -

 .دەرِبٔەٚە بڕی بە ٘ەیە پەیٛۀذی پۆحێٕطی بەاڵَ
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 Amoxicillin+ clavulanic acid دەرِبْ زأطخی ٔبٚی-
 ,Clavulin, Augmentin دەرِبْ ببزرگبٔی ٔبٚی-

Klamoks,Amoclan,Amoxiclav,CO--Amoxiclav  
 ٌەظ, ٘ەٚکردٔی چبرەضەرکردٔی بۆ بەکبردێ گػخی بەغێٛەیەکی دەرِبٔە ئەَ ●

 حبڵەحی ٘ۀذێک جِٛگەکبْ, ِیسەڕۆ, ڕێڕەٚی ٘ەٚکردٔی جیٛة, ٘ەٚکردٔی ٚەکٛ
 ٔەغخەرگەری پێع حبڵەث ٌە٘ۀذێک بەکبردێ ٘ەرٚە٘ب دداْ, ٘ەٚکردٔی
 بەکخریب,چبرەضەرکردٔی گەغەکردٔی ٚ زیبدبْٛٚ ەٌ کردْ ڕێگری بۆ بەکبردێج,
 ٚ ضیٛێیەکبْ ٘ەٚکردٔی ٚەکٛ ضەرٚٚ ٚ خٛارٚٚ ٘ۀبضەی کۆئۀذاِی ٘ەٚکردٔی

 ٚ یەکبْ ضی ٘ەٚکردٔی ٚ ٘ۀبضە بۆری ٚ ضٛرێٕچک ٚ لٛرگ ٚ ٌٛٚث
 ٘ەٚکردٔی ٔەخۆغی,  پێطج غبٔەکبٔی ٘ەٚکردٔی,  ئبٌٛٚەکبْ ٘ەٚکردٔی
COPD  ,ٔبٚەڕاضج گٛێیی ٘ەٚکردٔی,  دداْ کیطی ٚ اْدد ٚ دەَ ٘ەٚکردٔی  ,

 بەغەکبٔی ٚ ئێطک ٘ەٚکردٔی,  زاِبری ٚ بریٓ ٘ەٚکردٔی چبرەضەرکردٔی
,  بەغەکبٔی ٚ گٛرچیٍە ٘ەٚکردٔی,  پریخۆٔی پەردەی ٘ەٚکردٔی,  پێطج

,  ٘ەٚکردْ بٛٚٔی درٚضج ٌە پبراضخٓ خۆ بۆ ٔەغخەرگەری دٚای ٌە بەکبردێج
 .پێطج ٘ەٚکردٔی ٔەخۆغی,  گرأەحب ٔەخۆغی,  H – pylori ٔەخۆغی

 کردْ ڕێگری بۆ Amoxicillin دەرِبْ جۆری دٚٚ ٌە پێکٙبحٛٚە دەرِبٔە ئەَ◇
 بەکخریب جۆری ٘ۀذێک بەکبردێ, ٘ەٚکردْ بە حٛغبْٛٚ ٚ بەکخریب ٌەگەغەی

 دەبێخە ٚ ٔبٚدەبرێج بەکخریب ژە٘ری بە کە کیّبیی ِبددەیەکی دەردأی ٘ۆی دەبێخە
 الٚاز ئەِۆکطیٍیٓ کبری ٚادەکبث ئەِەظ حٛٔذ ٘ەٚکردٔی ٚ بْٛٚ اٚیژە٘ر ٘ۆی
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 دەردأی ٌە کردْ ٌەڕێگری بەکبردێ clavulanic acid دٚٚەَ جۆری بکبث,
 .بەکخریبکە کٛغخٕی ٘ۆی دەبێخە دەبێخە ئەِۆکطیٍیٕیع ٚ بەکخریب ژە٘ری

● 
 
 بۆ بخٛێٕەٚە پبکێخەکە ٔبٚ ڕاچێخی ضەرەحب چبرەضەرە ئەَ بەکبر٘ێٕبٔی پێع☆

 ڕاچێخەکەث ئەگەر بەکبر٘ێٕبٔی, چۆٔیەحی ٌەضەر زیبحر زأیبری ٚەرگرحٕی
 کێػەیەک ٘ەر بٛٚٔی ٌەکبحی دەبیج ئبگبدار زیبٔەکبٔی ٌە ئەٚکبث خٛێٕذەٚە

 غێٛازی دکخۆر کبحێک,بیخۆ ڕێک بەغێٛەیەکی بەکبر٘ێٕبٔی, ٌەکبحی
 ٌەکبحی کە گرٔکە دەرِبٔەکەظ ٚەرگرحٕی ەیِبٚ ٚە دەڵێ, پێ بەکبر٘ێٕبٔەکەث

 .بێٕی بەکبری خۆی
 
 ٌەضەر ٚە دەڵێ, پێ دەرِبٔەکەث بەکبر٘ێٕبٔی ٚزدۆ دەرِبٔطبز یبْ دکخۆر☆

 بۆ دەرِبٔە ئەَ ئەگەر بەکبر٘ێٕبٔی, ٘ێٕبٔەٚەٚ بەبیر بۆ,دەڵێ پێ کبحەکبٔج پبکێخەکە
 .بیج دارئبگب بەکبر٘ێٕبٔی ڕێژەی ٌە پێٛیطخە بەکبردێٕی ِٕذاڵەکەث

 
 گٛرچیٍەکبٔج پبراضخٕی بۆ حەبەکە ٌەگەڵ بخۆرەٚە ئبٚ زۆر ڕێژەیەکی ٘ەٚڵذە☆

 ئەگەر بخۆی, حەبەکە خٛاردْ ٔبْ پبظ یبْ پێع دەحٛأی ِەحرضیەک, ٌە٘ەر
 ٘ەٚڵ بیخۆی, دەحٛأی ٘بحەٚە بیرث ٌە٘ەرکبحێک ئەٚا بخۆی حەبەکە چٛٚ ٌەبیرث

 بەکبربێٕی حەة دٚٚ ر٘بحٕەٚەبی دٚای ٚ ژەِێک کردٔی ٌەبیر ٌەکبحی ِەدە
 .ٌەبیرکراٚەکە ژەِە ٌەجیبحی

 
● 
 

 دەرەکەٚێج, کەش دأە دە ٌە یەک دەربکەْٚ ئەگەر کبریگەریەکبٔی زۆرحریٓ
 ئبٚی بڕی جێگرحٕەٚەی بۆ بخۆ ٌەگەڵی ئبٚ زۆر بڕێکی ٘ەبٛٚ ضکچٛٚٔج ئەگەر
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 ڕأەٚەضخب ٚ بٛٚ ٌەگەڵ خٛێٕی ٚ ٚزۆربٛ ضکچٛٔەکە ئەگەر ٚە ٌەدەضخچٛٚ,
 .بەکبر٘ێٕبٔی غێٛازی بۆ بکە دکخۆر بە پەیٛۀذی

 ٘ەڵئبٚضبٔی حۀگبْٛٚ, ٘ۀبضە زاٚزێ, ئۀذاِی ٚ دەَ خٛرأی بٛٚٔەٚەٚ ضٛٚر
 .ضکچْٛٚ ضک, ئبزاری ئێػە, ضەر پێطج, ضپۆحی ٌٛٚث, ٚ دەَ

 بەبێ بەاڵَ ٔییە ڕضکپ دایکی ٌەضەر کبریگەری ئەڵێ ٘ەیە داحبیەک... ئبگبداربە¤
 .خۆث ضەالِەحی بۆ ِە٘ێٕە بەکبری دەرِبٔطبز یبْ دکخۆر پرضی

  .ٔییە کێػەیەکی ٘یچ ٚ بێج بەکبر غیردەر دایکی بۆ دەحٛأرێ
 
 

                                                                  
زأطخی ٔبٚی Alfacalcidol  
ببزرگبٔی ٔبٚی: 

Etalpha, One-alpha, Adela 

 
 بە٘ۆی دا ٌەظ ٌە کردٚٚە کەِی (٣ دی) دی ڤیخبِیٓ کە کەضبٔێک بۆ بەکبردێج

 .بکبث کەَ ٌەغی کبٌطیۆِی ٚادەکبث کەئەِەظ ٔەخۆغییەٚە
 
زأطخی ٔبٚی Aledronic acid+sodium  

 :ببزرگبٔی ٔبٚی
Fosamax, Fosavance, Oxivag, Londromax 
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 کەَ لبچ ٚ حەٚز ئێطکی غکبٔی ئەگەری ٘ەرٚە٘ب ئێطک, داخٛرأی بۆ بەکبردێج
 .دەکبحەٚە

زأطخی ٔبٚی  Albendazole . 
                                                               

ببزرگبٔی ٔبٚی: 
Zentel , Albenza , Alzental , Vermizol. 

 

 
 – ڕیخۆڵە ضەرەٚەی بەغی ٌە کرَ ٌۀبٚبردٔی ٚ چبرەضەرکردٔی بۆ بەکبردێج

 .ڵذا ِٕذا ٌە دەزٌٚٚەیی – ئەٌمەیی – غریخی – ئەضکبرش کرِی بردٔی ٌۀبٚ بۆ
 
زأطخی ٔبٚی Adrenaline. 

                                                            
ببزرگبٔی ٔبٚی: 

Epinephrine 
 

 :دەرِبٔە ئەَ بەوبر٘ێٕبٔی
 

 کردٔی فراٚاْ –(فریبگٛزاری) دڵ ٚەضخبٔی – دڵ کردٔی چبالکی بۆ بەکبردێج
 – بەربْٛٚ خٛێٓ بۆ بەکبردێج – دڵ ٌێذأەکبٔی بٛژأەٚەی - ٘ۀبضە بۆری

 بٛرأەٚە – حەضبضیەث – ێٓخٛ بٛٚٔی حۆپەي چبرەضەرکردٔی – رەبۆ ٔەخۆغی
 – ٘ەرش کۆئۀذاِی بەربٛٚٔی خٛێٓ – دڵ ٌێذأی ٔبرێکی – چْٛٚ ٌە٘ۆظ ٚ

 .ٔەغخەرگەری ٌەکبحی بۀج بۆ بەکبردێج
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زأطخی ٔبٚی Abacavir  
 
ببزرگبٔی ٔبٚی: 

Ziagen , Kivexa, Trizivir 
 

 
بەرگری بۆ دەداث ئەٚوەضە یبرِەحی ٚە,  ئبیذز ٔەخۆغی بۆ  بەوبردێ 

 ٘ەٚوردٔی ٚە,  ئبیذز بەڤبیرۆضی دژ پەیذاوردْ
  .وەِذەوبحەٚە ڤبیرۆضی

 

البردْ ٚ پبکژکردٔەٚە پڕۆضەی ٌە بریخییە ٚ 
 ضپۆڕەکبٔیع ٚە,بچٛکەکبْ زیٕذەٚەرە کٛغخٕی
 .دەکٛژێ غێٛە بە٘ەِبْ

 :ەٚب پەیٛەضخە کردْ حەعمیُ ڕێگەی ٘ەڵبژاردٔی ٚە
 
 .دەکرێ حەعمیُ کە ضپێطییەی ئەٚ.١
 .دەبرێ ال کە بچٛکبٔەی زیٕذەٚەرە ئەٚ جۆری ٚ ژِبرە.٢
  

 .حیػکٍێذاْ,پباڵٚحٓ,گەرِکردْ:فیسیبیی ڕێگبی.١
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 ٘بیذرۆجیٓ,یۆدیٓ,فیٕۆڵ,کٍۆر,پبلژکەرەٚەکبْ,کٌٙٛەکبْ: کیّیبیی ڕێگبی.٢
 .ڕۀگکەر,پێرۆکطیذ

 
ٚٚغک گەرِی بەغەٚە ٢ بە دەکرێ کە,گەرِکردْ ڕێگبی بە ضەرەحب ٚ 

 :حەڕ گەرِکردٔی
  
 . بەغە ٣ ئەِیع dry heat ٚٚغک گەرِکردٔی.١
 

:A.red heat 
                                                     

 کبٔساییەکبْ ئبِێرە پبکردٔەٚەی بۆ بەکبردێ-
 بە٘ۆی,ٌٛٚپ,دەرزی, ِٛکێع ٚەک

 ٚەک حب ٛحێٕەرێکەٚەض بەضەر گەرِکردٔی
 . دەبٓ ضٛٚر

:B.flaming 
                                                       

 ٚ ٔبضکٓ کە بەکبردێ زیبحر غخبٔە ئەٚ بۆ-
 ضەری,حیٛة ٚەک بەکبر٘بحٛەٚ کەِیبْ بەغێکی

 .ضالیذ گالش,فالش
 .بێ ضٛٚر بەیٓ ڕێگەی کە ئەٚەی بێ

:C.hot air oven 
 
 پٍەی کە دیػص پێخری ٚ بیکەر حەعمیّی بۆ-

 .ضیٍیسییە ١٧٠ بۆ ١٦٠ ٔێٛاْ ٌە گەرِییەکەی
٢.Moist heat : 
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  بەظ ٣ بۆ دەکرێ دابەظ ئبٚەکە گەرِی پٍەی گٛێرەی بە-
 دەگٛحرێ پێی کە جۆرێ بۆ بەکبردێ ئبٚەکە بٛٚ ضیٍیسی پٍەی ١٠٠ خٛار.١

pasteurization. 
 . Boiling ڕێک ی١٠٠ گەرِی پٍەی.٢
  ضیٍیسی ی١٠٠ ضەرٚٚ ەرِیگ پٍەی.٣

Auto clave . 
 

 .دەکەیٓ یەکیبْ بە یەک ببضی ٌێرەدا
 

:A.pasteurization  
 
 .غیر ٚەک غٍەدا ٔبٚ ٌە بەکخریب حەغۀەی کەِکردٔەٚەی بۆ بەکبردێ-

 .ٔبکٛژێ ضپۆڕی زیٕذەٚەری بەاڵَ دایە ٧٢ بۆ ٦٣ ٌۀێٛاْ گەرِییەکەی پٍەی ٚە
:B.boiling 

 بۆ بەکبردێ ٚە,ئەکخیڤ ٔب ڤبیرۆضی ٚ ڕٚٚەکی بەکخریبی کٛغخٕی ٘ۆی دەبێخە-
 حەٚاری. ٚ عەِەٌیبث ژٚٚری کبٔساییەکبٔی ئبِێرە پبکردٔەٚەی

 C. auto clave 
 .ضپۆڕییەکبْ زیٕذەٚەرە کٛغخٕی ٘ۆی دەبێخە زیبحر ئەِەیبْ

 
٢.Filtration : 

 ٔەٚەیجیبکرد یب بێ حۆکطیکی ٌە ِەضەٌەْ پێکٙبحەکە ی پبکردٔەٚەی بۆ پباڵٚحٓ
 بەکخریب ٌە ٘ەٚا پبکردٔەٚەی یبخٛد یەکێکی ٌە بێ غخێک کۆِپۆٔێٕخی ٘ەر ٚ غەکر

 .٘ەیە عەِەٌیبث ژٚٚری ٌە ٚەک فٍخەرێکەٚە ڕێگەی ٌە
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٣.radiation : 
 حیػکی یەکەِذا ٌە ٔبیسی ئبیۆ ٔب ٚ ئبیۆٔبیسی جۆرە دٚٚ ئەِیع کە حیػکذأەٚە

 ٚە,کبضیخەر ٚ حٛبی دەضخکێػی ٚ ضرٔج ٌەضەر زیبحر,بەکبردێ X حیػکی ٚ گبِب
 ٌەضەر ٘ەیە کبریگەری حیػکەیە ئەَ بەش, ڤبیۆٌیج ئۆڵخرا نەٚ دٚٚەَ جۆری
 culture پبکردٔەٚەی بۆ بەکبردێ زیبحر,ِرۆڤ جەضخە ی DNA کردٔی خراپ

hood  . 
 ٚەضخبٔی ٘ۆی ببێخە دەکرێ کیّیبییەکبْ ِبددە کبریگەری:  کیّیبیی ڕێگبی.٢

 خۆی بەکخریبکە کٛغخٕی ٘ۆی ببێخە یبخٛد,bacteriostatic بەکخریب گەغەکەی
bacteriocidal. 

 
١.alcohol : 

                     
 کردارێکی ٘ەر پێع بەکبردێ پێطج پبکردٔەٚەی بۆ زیبحر

vein puncture . 
٢.detergent 

 . پبضۆجێٕی زیٕذەٚەری ٌە غٛێٓ پبکردٔەٚەی
٣.Chlorine :  

  ئبٚ حەعمیّبحی بۆ بەکبردێ
٤.Phenol: 

 پۆضخڤی گراَ بەکخریبی دژی ٌە ئبکخیڤە ِبددەیەکی زۆر
 . ٔێگەحیڤ ٚ
٥. iodine: 

 عەِەٌیبث پێع پبکردٔەٚەی ٚ پێطج بۆ زۆر بەڕێژەیی
 .بەکبردێ
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٦. Dyes:ٌە ٚە ٚ بەکخریب کٛغخٕی ٘ۆی دەبێخە 
  . دەٚەضخێٕێ گەغەی کبحیػذا ٘ەِبْ

: 
 

 ئبزار بە ٘ەضج حۆ ٚپبغبْ دەضج بە ئەچەلێ حیژ غخێکی,خۆث بٚیچ پێع بیٙێٕە
 چبالک ڕیطێپخەرەکبْ پەیٓ ڕاضخەٚخۆ,دەکەٚێ بەری دەضج کبحێ ضەرەحب,دەکەی

 ئەٚیع,دەِبرێکەٚە بە ئەٚیع,دەِبرێکەٚە کۆحبیی بە بەضخراْٚ کە,دەبٓ
 گبحەدە ٌەٚێػەٚە ٚە,پەحک دڕکە دەگبحە پبغبْ ٚە,ٔێرڤ پێریفیڕاڵ,دەیگەیۀێخە
 کە ضۆِبحۆضێٕطۆری بۆ دٚاحر ٚ ِێػک کەی غٛێٕی بۆ دٚاحر ٚ ضەٌەِەش

 ٌێک ٌەٚیب ضێٕطەیػٓ فیسیکبڵ یبخٛد,ضیگٕبڵەکبٔە ٌێکذأەٚەی غٛێٕی ئەٚیع
 .دەکەی ئبزار بە ٘ەضج حۆ دٚاحر ٚ, دەدرێخەٚە

 
 

 دەضج ٔەکراٚ کۆٔخڕۆڵ بەغێٛەیەکی کە دەکرێ
 ئیٓ) ٔەبێ خۆث ضەیخەرەی ژێر ٌە ٚ بجٛڵێٕی

 دڕکە دەگبحە کە ٘ەر ٚاحە(,ڤۆڵیٕخەری
 ٚ دەبێ چبالک ٔیٛرۆْ ِۆحەر,ٌەٚێٛە,پەحک

 ٌەٚ دەکەٚێخەٚە دٚر ٚ دەبێخەٚە گرژ ِبضٌٛکەکە
 پێ ٘ەضخی بەاڵَ ٘ەبێ ئبزاری کەضێک جبر ٘ۀێ دەغکرێ,بەخػەیە ئبزار
 بە بەاڵَ,ِێػک ئەگبحە دٚاحر ٚ پەحک دڕکە بۆ احەٚەئەڕٚ دیص ٘ەَ ٚاحە,ٔبکبث

 بە ٘ەضج کەضەکە ئەٚکبث, کەٚە غخی بە ِەغغٛڵە ِێػک کە ئەٚەی حٛکّی
 دەبێخەٚە گرژ ِبضٌٛکەی,دەکب گۆڵی دٚٚ یبری کەضێک ِەضەٌەْ,ٔبکبث ئبزارەکە

,  چبالکە حەٚاٚ حەٚاٚ خٛێٕی ٚ ٘ۀبضە ضیطخەِی ٚ پێٛیطخە زیبحری ئیٕێرجی ٚ
 ئبزارەی ٌەٚ دەکب غبفڵ ِێػک حەٚاٚ,ٌەضەرە زۆری ضخرێطی ٚ غەڕە ٌە دیبخٛ
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 ٚ خۆغی, ئبزار بە ٘ەضخکردْ جێگبیب ٘ۀێ ٌە ِرۆڤ دەغکرێ کٛرحی بە,دیکە
 ببضکرا کە ئەٚەظ ببث دەضج ٌە چی ٚ چی ٚ حرضبْ ٚ ٌەزەث ٚ ٔبخۆغی

 .٘ۆکەیەحی
 
 
 

 ٌە ئەیب خۆر ٔبکیڕٚٚ حیػکی,خۆث چبٚی پێع بیٙێٕە
 ڕۀگی کە ئەٚەی حٛکّی بە ِۆزەکە پبغبْ ٚ ِۆزێک
 ئەِژێ(  ٌێٕگص ٚەیڤ) ڕٚٚٔبکییە بڕە ئەٚ بۆیە,زەردە

 ٌە ئەٚیع کە,ئەکب دیبری زەرد ڕۀگی کە خۆرەٚە ٌە
 ِۆزەیە ئەَ,حبڵ بە٘ەر, دایەnm ٥٨٠ بۆ ٥٧٠ٔێٛاْ
 بەغێکیػی ٚ دەِژێ ڕٚٚٔبکییە ٌەٚ بەغێ

 کە بەغەی ئەٚ دٚاحر ٚە,ٍێکػٓڕیف ٚاحە,ئەیبحەٚە
 دەگبحە حب,ژٚٚرەٚە دەڕٚاحە ئێّەٚە چبٚی ٌە,دراٚەحەٚە

 جۆر دٚٚ ٌەٚێ پبغبْ,ڕێخیٕب,دەڵێٓ پێی کە غٛێٕێک
(  بیٕراٚ ڕٚٔبکی) جۆری ٌە بریخییە,پێیەحی ئیػّبْ ئێّە ئەٚەی کە ٘ەیە خبٔەِبْ

 ٌە ژِبرەیبْ ٚ ْڕیطێپخەر فۆحۆ ئەِبٔیع ٚ( کۆٚٔطەکبٔە) ئەٚیع کە, اڵیج بڕایج
 ٣ پۆیٕج خبڵێکی ٌە بٛٚٔەحەٚە چڕ کە,ٍِٛێٕذایە ٦ بۆ ٥ ٌە,ِٛضٛڵّبٔذا بۀەی

 .ٍِیّەحریذا
 بەلٛەحی ڕۀگی بە ٘ەژاْ دێخە ٦٤ ضەدا ٌە ڕێژەی,ضێٕخراڵص فۆڤیب دەگٛحرێ پێی

 ...ضەٚز ڕۀگی بۆ ببلی ٚ غیٓ بۆ ضەدای ٌە ٢ حۀٙب ٚە,ضٛر
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 ئەٚەٚە ٌەڕێگەی,ٔێرڤەٚە ئۆپخیک بە ْٚبەضرا ٔیٛرۆٔەٚە بە٘ۆی ئەِبٔیع
 ِەٚدای,دەردەچێ زەرد ڕۀگی پبغبْ ٚ برەیٓ ئۆف کۆرحێکص ڤیژٚەڵ,دەگۀە
 کەِخر ٘ەبێ گیبٔذار کە دەکرێ بۆیە,ٔبٔۆیە ٧٠٠ بۆ ٤٠٠ ٔێٛاْ ٌە ِرۆڤ بیٕیٕی
 ٔبحٛأیٓ ِرۆڤ ئێّەی کە ببیبێ غج ٘ۀێ ٚ ٘ەبێ کۆٚٔی خبٔەی زیبحر

  .ٔبیبیٕٓ ئەٚاْ کە ببیٕیٓ غج ٘ۀێ ئێّەظ کە ئەغکرێ ٚە,بیبیٕیٓ
 
 

 
 ڕاٚکێیەکی دڵە ٚ حرش حٛٚغی, دێج کەضێکذا بەضەر کە پڕۆضەی ٌەٚ بریخییە-

 ٚٚزەی بە پێٛیطخی ٚ دەبێ ٌۀبکبٚ
 ڕزگبری ٔبٚۀذەیە ٌەٚ حبٚەک زۆرە

 ٌە بێ حرش,ٔبٚۀذەیەظ ئەٚ ئیخر,بێ
 بێ غڵەژاْ,بێ حەپەضبْ یبخٛد,غخێ

 .٘خذ...
 

 :حێذەپەڕێ لۆٔبغ ٣ بە پڕۆضەیە ئەَ ضەرەحب
 
 کە,گالٔذ ئەدریٕبڵ ضەٌەِەضەٚە ٘بیپۆ ڕێگەی ٌە,ٌەضەرەحبٚە ئەٚیع:ئبڵێرث.١

 ئیپٕفیریٓ ٘ۆڕِۆٔی کە, دەکرێخەٚە ئبگبدار,گٛرچیٍەکبْ ٘ەردٚٚ ضەر دەکەٚێخە
 ٘ۀبضە,دڵ ٌێذأی بٛٚٔی زیبد ٘ۆی دەبێخە ئەِەظ پبغبْ ٚە,دەرببث

 بەرزبٛٚٔەٚەی,خٛێٓ ٌٌٛٚەی گرژبٛٚٔی,دەَ ٌیکی بٛٚٔی کەَ,خێرابْٛٚ
 ٘ۆی دەبێخە ٘ۆڕِۆٔە ئەَ ٚە,ٌەخٛێٕذا,زۆر ٚٚزەیەکی درٚٚضخبٛٚٔی,پەضخبْ
 .دەکبحەٚە کەَ ضیطخەَ بەرگرییە کە,کۆرحیسۆڵ بٛٚٔی جدرٚض
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 ئەٚ,ٌەگەڵ کە ئەیب ٘ەٚڵ کەضەکە جەضخەی,لۆٔبغەیبْ ئەَ:ڕێسیطخبٔص .٢
 ٚ ٘ۀبضە ٚ دڵ ٌێذأی ٚردە ٚردە ٚ بگٛٔجێٕێ خۆی,بٛٚە حٛٚغی کە ضخرێطەی

 حبڵەحی بگەڕێٕەٚە,ٔەِبْٚ خۆیبْ ئبضبیی حبڵەحی ٌە کە,کە غخبٔەی ئەٚ
 ٌە پبغبْ ٚ دەردەدرێ ئیپٕفیریٓ ٔۆر ٘ۆڕِۆٔی بۆیە(,٘ۆِیۆضخبضص) جێگیربْٛٚ

 ئبضبیی ئبضخی گبحەدە حبڵەحەکە ٚردە ٚردە ببکەٚە فیذ ٔێگەحیڤ پڕۆضەی ڕێگەی
 .دەبێخەٚە ٘ێٛر ڕادەیەک حب ٚ خۆی

 
 ِبٔذٚٚبٛٚٔی بە ٘ەضج ٚە کەضەکە دەبێخەٚە ٘ێٛر حەٚاٚ ٌێرەدا:ئیگسۆضػٓ .٣

 حەِریٕێکی ٚە,بذرێ ٘ۀبضە لٛٚڵی بە بخٛأرێ کبحەیە ٌەَ گەر ٚە,دەکب زۆر
 .ببغە زۆر غخێکی ٔەِێٕێ دەرٚٚٔیػی غڵەژأی ببغی بە حبٚەک بکرێ ضٛٚک

 دڵی ٔەخۆغی یبخٛد بێ بەرز زەخخی کە,کەضێ بۆ حبڵەحەیە َئە
  .ِەحرضیذارە,٘ەبێ

 
 
 
 

 
 ئەٌبۆِیٕی بڕی دەرەٚەی کردٔە زیبد بە٘ۆی,گٛرچیٍە خراپبٛٚٔی ٌە بریخییە✍

 ڕٚٚ بێ غێٛەیەک بە٘ەر گٛرچیٍە ئیػٕەکردٔی ببغی بە یبخٛد, خٛێٓ
 ٚ ٔبٚەڕاضج بەغی ٌە ٚ ِرۆڤ چەپی ٚ ڕاضج یال دەکەٚٔە,گٛرچیٍەکبْ,ئەیب

 دەکەٚٔە ڕاضخەٚخۆ ٚ دٚاٚەْ ٌە پبغبْ
 بۆ گرٔگٓ زۆر,ضٕگەٚە لەفەزەی خٛار

 :ٌەٚأە جەضخە ئیػی بەڕێٛەبەردٔی
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 .خٛێٓ پێکٙبحەی ٚ لەببرە ڕێکخطخٕی.١
 لبیُ پەرژیٕی,ِیسەٚە ٌەڕێگەی ٚ خٛێٓ ٔبٚ ضٛدەکبٔی بێ ِبددە دەرکردٔی.٢

 .ٌەظ دەرەٚەی دەیکبحە,ٚحۀی غبرەزٚٚرٜ,بێ
 
 درٚضخکردٔی بۆ گرٔگە زۆر کە,ئەریطرۆپۆیخیٓ درٚٚضخکردٔی بە ٘ەڵذەضخێ.٣

 بۆ گرٔگە ئەٚیع ٚ دی ڤیخبْ,چبالکردٔی پبغبْ ٚ خٛێٓ ضٛرەکبٔی خڕۆکە
 .دەکب پخەٚیبْ ٚ گرٔگە جەضخە ئێطمبٔەکبٔی بۆ ئەٚیع,کبٌطیۆَ

 
 ٚ خٛێٕخەٚە دەچێخە پبغبْ ٚ خەٚەدەخۆی کۆفییەک خۆث,حۆ چبٚی پێع بیٙێٕە ✍

 ٔبٚی ِبددەیەکی ٘ەرچی گٛرچیٍە, دەکرێ فیٍخەر,گٛرچیٍە بۀبٚ,ٌەٚێٛە دٚاحر
 .ِیسەٚە ڕێگەی ٌە دەرەٚە ئەیبحە فڕەی ٚ دەکبحەٚە پبک ٌێ خٛێٕی,ٔەبێ بەضٛد

 
 ٔەخۆغییەکەی,ڕادەیەک حب,یەکەِی ضخەیجی ٚ ٘ەیە پٍەی ٥ گٛرچیٍە✍

 ئەٚیع,دەبێ خراپخر ٚ دەبێ ضبِٕبکخر,بڕۆیٓ خٛار ەٚبەر حبٚەک بەاڵَ,ضبددەیە
  ڕێژەی ٌە بْٛٚ درٚٚضج گۆڕأکبری بە پەیٛەضخە

Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR.) 
 

 .ِیس پباڵٚحٕی خێرایی:ٚاحە کٛردی بە ئەِیع
 
 ٌەَ بۆیەک دەگەڕێخەٚە کيذٔی کڕۆٔیک ٔەخۆغی بە بْٛٚ حٛٚظ ٘ۆکبری✍

 :ەخٛارەٚ خباڵٔەی
 
 .بەرزی زەخج.١
 .لەڵەٚی.٢
 .کێػبْ جگەرە.٣
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 .دڵ ٔەخۆغی.٤
 .بەرگرٜ ضیطخەِی ٌە خەٌەي.٥
 .ئبیذز ٔەخۆغی.٦
 .غەکرە ٔەخۆغی.٧
 .ِٛضەکیٕەکبْ دەرِبٔە خٛاردٔی.٨
 .پڕۆضخبث یبخٛد گٛرچیٍە ٌە بەرد بٛٚٔی .٩
 

 
 
 .داْ ٘ۀبضە پەي پەٌە ٚ ِبٔذٚٚبْٛ بە کردْ ٘ەضج.١
 .دەبێ خراپ بیرکردٔەٚەی.٢
 .دەبێخەٚە کەَ ئیػخیٙبی.٣
 .ٌەضەری زیپکە ٚ پێطج ٚٚغکبٛٚٔی.٤
 .غەٚاْ ٌە دەرەٚە چٛٚٔە زیبد.٥
 .غەٚأذا ٌە ِبضٌٛکەکبْ گرژبٛٚٔەٚەی.٦
 

 
 

 ئەٚەث ەچەحەیڕ ئەٚ بۆیە,دەکەی دکخۆر ضەردأی بەردەٚاِی بە ئەٚەی دٚای
 ,بکەی خٛارەٚە فەحطبٔەی ئەَ کە دەکب

١.blood test. 
٢.urine test. 
٣.imaginig test. 
٤ .CT scan. 
٥.remove part of kedney to test. 
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 خۆی بۆ حۀذرٚٚضج ٚ ٘ێّٓ کەغێکی ٚە,بگۆڕێ ضخبیٍی الیف کەضەکە

 دأبٔی,بەرزی زەخج کۆٔخڕۆڵکردٔی بۆ دەرِبْ ٘ێٕبٔی بەکبر,بکبث درٚٚضج
 ٌە گرحٓ دٚٚر بە خۆ,ٚەرزغکردْ,کحٌٛەکبْ ٚ جگەر ٌە ٘ێٕبْ ٚاز,گٛرچیٍە

 :گرٚپی دەرِبٔەکبٔی ٚە,ئۀەٌجێطکەکبْ دەرِبٔەکبٔی
NSAIDs . 

 
 

  
 

 ٌە زیب گەٚرەبٛٚٔی ٌە بریخییە
 ٚ پەٌەکبْ ئێطمبٔەکبٔی,ئبضبیی

 بٛٚٔی بۆ ەڕێخەٚەدەگ ٘ۆکبرەکەی,دەِٛچبٚ
 پیخٛەیخەری ٌە درٚضخبٛٚٔی ٚ ٌٛٚیەک

 ٌە زیب گەغەی ٘ۆڕِۆٔی,پیخٛەیخەری کە ئەٚەی بۆ ٘ۆکبرە ئەِەظ پبغبْ,گالٔذ
 ٚ خبٔە ئێطکە حەغجیعی حبٚەک جگەر ٌەضەر ٘ەیە کبریگەری ٚە,دەرببث ئبضبیی

 .بطێٕٓ پەرە زیبحر کە,بکب غبٔەکبْ
 
 ِرٚٚری بە ٚە,ٔبزأرێ پێی ەضەرەحبٚەٌ کە,٘ەیە کێػەییەکی ٔەخۆغییە ئەَ 

 پۀب پبغبْ ٚە,دەبٓ گەٚرە ٔبئبضبیی بەغێٛەیەکی,کەضەکە ئێطمبٔەکبٔی,زەِەْ
 درٚضج کە ٌٛٚەی ئەٚ,عەِەٌیبحەٚە بە٘ۆی کە دەکرێ,بۆی عەِەٌیبث بەر دەبرێخە

 .دێٕێ بەکبری ٔەخۆظ کە,٘ەیە دەرِبٔیع ٘ۀێ ٚە,بکۀەٚە ٌێی,بٛٚە
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 غخی بەرکەٚحٕی,ٌٛٚە ئەَ یبٛٚٔ درٚٚضج ٘ۆکبری
 بۆ دەگۆڕێ ٌێذأەیە ئەَ پبغبْ ٚە,ضەر بە لٛرضە

 دەرئەیب ٔبئبضبیی بەغێٛەی,٘ۆڕِۆْ ئەٚیع ٚە,ٌٛٚ
 ببظ بۆیە,ٔەخۆغییەکە بە دەبێ حٛٚظ کەضەکە ٚ

 بە,دەخٛڕْ ٌێ پبضکیً کە کەضبٔەی ئەٚ ٚایە
 کاڵٚی,بخٛأٓ گەر پبغبْ ٚ بیڕأٓ خبٚی ٚ ٚریبیی
 .بٙێٕٓ بەکبر ئبضبٔیی

  
 
 

 
 
Premedicatin: 

بۆ ٔەخۆغە ئبِبدەکردٔی بۆ,ٔەخۆظ ٘ۆغکردٔی بێ پێع,دەرِبٔە ٚەرگرحٕی 
 ضخرێطی ٚە ٔەبێخەٚە بەرز زەخخی ٚ ضبڵە بڕٚاحە گەغبیٕیٛە بە حبٚەک عەِەٌیبث

 .ٔەبێ ٌەضەر
 
 .ئەدرێ ٔەغخەرگەری پێع ضەعبث ٣-١ یەک جبر زۆر ٚە✍
 
 .ٔەخۆظ ٌە ئەدرێ ڕێگە ضێ بە✍
 
 .٘ەبێ دضۆردەی بڵیذیٓ کەضێ ٚ ِٕبڵ بۆ:دەِەٚە ٌەرێگەی.١
 .ِبضٌٛکەٚە ٌەڕێگەی.٢
 پێع بەکبردێ ِٕبڵ بۆ جبر زۆر,ٚایە ضەرپێطخی جێڵێکی ٚەک ئەِە: ضەرپێطخی.٣

 .دأبْ کبٔۆال
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 .ئبزار ٚ ژاْ غڵە کەِکردٔەٚەی .١
 .ڵەضب ڕٚٚداٚی ٘ۀێ ٌەبیرچٛٚٔەٚەی.٢
 بۀج دەرِبٔەکبٔی ئەٚەی حٛکّی بە,٘ەٚا ڕێڕەٚی دەردراٚەکبٔی کەِکردٔەٚەی.٣

 (.ضیکریػٓ) دەردراٚەکبْ زیبدکردٔی ٚ دڵ ٌێذأی کەِکردٔی ٘ۆی دەبٕە زۆریبْ
 ٔەخۆغەکە حب ٔبٚی خۆراکی ٚ گەدە حفخی ٚ حرغی ڕێژەی کەِکردٔەٚەی.٤

  ٔەبێ ضیٕذرۆَ ِێٕذێڵطۆْ ٔەخۆغی حٛٚغی
 .عەِەٌیبث دٚای ڕغبٔەٚەی ٚ حێکچْٛٚ دڵ ٚەیکەِکردٔە.٥
 .بۀج دەرِبٔەکبٔی کردٔی کبریگەری زیبحر.٦
 .ئیٕخیٛبەیػٓ بۆ ریفٍێکص ڤبگبڵ کەِکردٔەٚەی .٧
  

Anxiolytics:  1. 
 ٚ ٘ێٛرکەرەٚە,غپرزەیی کەِکردٔەٚەی بۆ ئەیجێٕخٓ ببغخریٓ,دایەزیپبٔەکبْ بێٕسۆ

 زیبد ضخرێطی حب,عەِەٌیبث ضبڵەی ڕٚٚداٚی بیرکردٔی ٌە ٚاحە,زاکیرە دەضخذأی ٌە
 ٘ەیە کەِی کبریگەری,بذرێ ٔەغخەرگەری پێع ضەعبث ٢ بۆ یەک گەر ٚە,ٔەکب

 دەبێخە ژەِەکەی کەِکردٔەٚەی ٚ کردْ زیبد بە ٚە,ضییەکبْ ٚ دڵ ئیػی ٌەضەر
 غۆرث,چبٚدێری ٌە,ڕیکۆڤەری ٌە ظٔەخۆ ٘ۆغکردٔەٚەی درۀگ یب زٚٚ ٘ۆی

 .بەکبردێج حیّبزیپبَ ٚەن ئەکخیٕی
 

 دەرِبٔی ڕێگەی ٌە دەکرێ,ٔەخۆظ ٘ێٛربٛٚٔەٚەی ٚە,ٚ غپرزەیی ٔە٘ێػخٕی
 .بێ فێٕخبٔیً ٚ پێطیذیٓ ٚ ِۆرفیٓ
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 بەکبر ٘ێٛرکردٔەٚە بۆ دەِەٚە ڕێگەی ٌە ٘ەضخیبری دژە دەرِبٔەکبٔی ِٕذاڵذا ٌە
 .دێ

Amnesia : 2 
 دەرِبٔی ٚەک دەکەْ ئیػەظ ئەَ,دایەزیپبیٓ بێٕسۆ,بیرەٚەری أیدەضخذ ٌە

 .ٌۆرازیپبَ
 

 :anti-emetic 3 
 ,ڕغبٔەٚە ٚ حێکچْٛٚ دڵ کەِکردٔەٚەی

 :حێکەڵچْٛٚ دڵ ٚ  ڕغبٔەٚە بٛٚٔی درٚٚضج ٘ۆکبری
 
 ٘بیذرۆ,ئۆکطیکۆدۆْ,ِیطۆدۆْ,ِۆرفیٓ) ئۆپیۆیذەکبْ ٚەک دەرِبٔی ٘ۀێ.١

 .بەکبر٘ێٕبٔی لەدەغەیە بەاڵَ ئۆپیۆیذە یع٘یرۆیٕ ٘ەرٚە٘ب ٚە( کۆدۆْ
 .گٛێ ٚ ٌٛث ٚ لٛڕگ عەِەٌیبحی ٚاحە.حی ئێٓ ئی ٚەک عەِەٌیبث ٘ۀێ.٢
 

 .بێٕیٓ بەکبر پالضیً ئەِە چبرەضەری بۆ دەحٛأیٓ
 

 : Antacid 4 
 

 .گەدە خۆراکی پێکٙبحەی لەببرەی ٚ ٘بیذرۆجیٕی پٍەی گۆڕأی
 ٔبٚ بۆ بکرێ گەدەی ٔبٚ کیخۆرا گەڕأەٚەی چبٚەڕێی کە,ٔەخۆغێک بۆ

 عەِەٌیبحێکی ٚەک بکب درٚٚضج خٕکبْ دٚاحر ٚ دەِی پبغبْ ٚ ضٛرێٕچک
 .ٔەخۆظ ِبعیذەی کردٔەٚەی خبڵی ٌە دٚاکەٚحٓ,ٌۀبکبٚ

 لەببرەی کەِکردٔەٚەی ٚ حفخێخی ڕێژەی کردٔی زیبد ٘ۆی دەبٕە دەرِبٔبٔەی ئەٚ
 :بەکبردێٓ دەرِبْ دٚٚ گەدە ٔبٚ خۆراکی

 .بذرێ ٔەخۆظ بە ٔەغخەرگەری پێع ضەعبث ٔیٛ ٔسیکەی رەیجضیخ ضۆدیۆَ.١
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 .عەِەٌیبث پێع ضەعبث دٚٚ زأخبک.٢
 .ئۆِیپرازۆڵ.٣
 .ِیخبکٍۆپڕۆِبیذ.٤
 حبڵەحی ٌە,حیٛبەٚە گبضخریک ضەکػٓ ٌەڕێگەی گەددەی ٔبٚ خۆراکی دەرکردٔی.٥

 .کخٛپڕ عەِەٌیبحی
 

anti-autonomic: 5 
1 Anti_ cholinergic: 

 
A.reduce salivation: 

 ٘ەیە کبریگەری ئەِەظ,کۆئۀذاَ دەِبرە ٌە کۆٌیٓ ئەضیخبیً,بٍۆککردٔی ٘ۆی دەبٕە
 .پبراضیّپەضێخک بٍۆککردٔی ٌەضەر
 .ٌیکەکبْ ڕژأی کەِکردٔەٚەی حر خبڵێ

 
B.reduce vagal stimulation: 

 
 .ضکۆٌیٓ پێع ئەحرۆپیٓ بەکبر٘ێٕبٔی,دڵ ٌەضەر ٘ەیە کبریگەری

 
anti-sympathomimetic: ٢  

 
 بەرزبٛٚٔەٚەی ٘ۆی دەبێخە,دأبْ حیٛة ٌەِبٚەی ضیّپەضێخیک ئیػی کردٔی زیبد

 .ٔەخۆغی کەیطبحی ٘ۀێ کبرەضبحەٌە ئەِە کە,دڵ ٌێذأی بٛٚٔی زیبد,زەخج
 بٛەضخێٕرێ دەکرێ ضیّپەضێخیک ضیطخەِی ٚە,دزیص ٘برث ئیطکێّیک ٚةک

 بە٘ۆی
B-blocker,esmolol. 
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 دژە کبریگەری,بۀجەٚە ضەرەحبیی ٌە ٔەٌجێطیبئە بە٘ێسی دەرِبٔێکی ٚەرگرحٕی
 .فێٕخبٔیً ٚەک ٘ەیە ضیّپەضێخیکی

 
Analgesia:.6 

 
 کە دەرِبٔبٔەظ ٌەٚ ٘ەیە ئبزاریبْ عەِەٌیبث پێع کە ٔەخۆغبٔەی ٌەٚ دێ بەکبر
 .pethidine( I.M) ٌە بریخیە دێ بەکبر

 ,زۆرە ی(ِٛزاعەفبث) الٚەکی کبریگەری ئۆپیەیج
 دڵ,ڕغبٔەٚە ٚەک,الٚەکییەکبْ کبریگەریی ٚە,ٚەریبگرێ دێریچبٚ ژێر ٌە دەبێ کە

 .گەدە خبڵیبٛٚٔەٚەی دٚاخطخٕی,٘ۀبضەداْ ِٛغکیٍەی,حێکچْٛٚ
 

added drugs: 7  
 

 کەیطی بۆ حبیبەث بە ببیۆحیک ئۀخی,ضخیرۆیذەکبْ,ٚەک کە دەرِبٔی ٘ۀێ
 .خۆی غٛێٕی خطخٕە ٚ جِٛگە گۆڕیٕی یبخٛد,دڵ گیرفبٔەکبٔی ٔەخۆغی

 
Anti-coagulant 

 
EMLA: mixture (lidocaine-prilocaine) cream to reduce pain of 

inserting i.v cannula . 
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 بە بەرأبەر ئبضبیی ٔب ٘ەضخیبری

 ٌە کە ِبددەیەک چۀذ یبخٛد,یەک
 ٔببٕە,یە ٔی حبڵەحەیە ئەَ کەضبٔێکذا

 یبخٛد, کبردأەٚەیەک ٘یچ ٘ۆی
 ئەٚ ٚە,٘ەیە کٛرحیبْ بردأەٚەیەکیک

 ٌێبەیٓ دەضخیبْ کە دەغکرێ ٚ زۆرْ حەضبضییەث ٘ۆی دەبٕە کە ِبددۀەی
 .خۆیٓ بیبْ یبخٛد

 
 جۆری ٘ۀێک,ٌەبەرەکبْ گیبْ پەڕی ٚ پەغُ,غٛببر حۆزٚ,درەخج حۆزی:ٚەک

 .دەرِبْ
 :ٔیػبٔەکبْ ببٚحریٓ ٚ جیبٚازە ِبددەکە جۆری بەپێی حەضبضیەث ٔیػبٔەی

∞ .ڕەبۆ,٘ەاڵِەث,پژِیٓ:ٚەک ٘ۀبضە ردأەٚەیکب
 .زیپکە ٚ بٛٚٔی بەرجەضخە,خٛراْ,ضٛربٛٚٔەٚە ٚەکٛ پێطج کبردأەٚەی∞
 ِبضٌٛکەکبٔی ڕەلیخەبٛٚٔی,چْٛٚ ضه,ڕغبٔەٚە:٘ەرش کۆئۀذاِی کبردأەٚەی∞

 .گەدە
 پٍەی بەرزبٛٚٔەٚەی,جِٛگە ئێػی,جیبٚاز ضەرئێػەی,جۆر جۆراٚ کبردأەٚەی∞

 ٘ەضخیبری,ٌٛٚث ئبٚی بەربٛٚٔی,چبٚ پێڵٛی ی٘ەٚکردٔ,گەرِی
 .لٛڕگ خٛرأی,٘ەاڵِەث,ئیکسیّب,ٚەرزی

 
 دەکبث درٚٚضج حەضبضی کە دەرِبٔەی ئەٚ دٚٚرخطخٕەٚەی بە حەضبضیەث

 ببغی ئێکجبر ضٛدێکی کۆرحیکۆیذەکبْ دەرِبٔەکبٔی ٚە,دەبێ چبرەضەر جەضخە ٌە
 بەاڵَ,٘ەضخیبری دژە دەرِبٔەکبٔی ٌەگەڵ,ٔەخۆغییەکبٔذا چبرەضەری ٌە ٘ەیە

 ٘ۆکبرە کبریگەری بەڵکٛ ٔییە,٘ەضخیبرییەٚە خٛدی بەضەر کبریگەری دەرِبْ
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 حەضبضییەث بۆ کە الدەبب ٘ەاڵِەث حۀٙب ِەضەٌەْ ٚاحە,کەِذەکبحەٚە دەرەکییەکە
 ,بٛٚبێ حٛغی

 ٔەِێٕێ خۆٚە ٌە حطبضیەث دەغکرێ,بێ بۆِبٚەیی حەضبضییەث کە دەغکرێ ٚە
 ٚە, ٘ەبێ دەرٚٚٔی ڕیػەیی حەضبضییەث دەغکرێ,یبڕٚٚئە کەَ زۆر بەاڵَ

 .٘ەبێ پەیٛۀذییەکیبْ حٛڕەبْٛٚ ٚ حەضبضییەث کە دەغکرێ
 
 

 
 دەکەٚێخە ئبضبیی خۆی, پڕۆضخبث✍

 ٚ ِیسڵذاْ خٛارەٚەی ٌە,زاٚزێٛە کۆئۀذاِی
 جۆگەی بەضەر کە,ٌێبۆحەٚە ڕێڕەٚێکی
 ٘ۀێ ئەٚیع,حۆٚ ڕۆغخٕی ٌەکبحی,ِیسەڕۆیە
 درٚضج بۆ حۆٚەکە ٔبٚ دەکبحە خۆی پێکٙبحەی

 .حۆٚاٚ کردٔی
 
 پڕۆضخبث ٔەخۆغی حٛٚغی کەضەکە کبحێ✍

 یبخٛد,دەکەْ گەغە ٔبڕێک بەغێٛەیەکی,خبٔەکبٔی,ٔبٚەٚەیذا بەغی ٌە ئبضبیی,دەبێ
 حەِۀی ٌە ٚە ٚ ببٚە پیبٚاْ ٌە زیبحر ئبضبیی بەغێٛەکی,دەکبث درٚٚضج ٌٛٚیەک
 ٌە کە, دەبٓ حٛٚغی کەضبٔە ئەٚ جبر زۆر,زۆرە ّبٌیئیحخ ضبڵی ٤٠ ضەرٚٚ
 ئێٓ دی ٌە داٚە ڕٚٚی ِیٛحەیػٕێک کە کەضبٔەی ئەٚ ٚە,٘ەیە خێسأیبْ ِێژٚٚی

 .٘ەیە بٛٚٔیبْ حٛٚظ ئەگەری زیبحر لەڵەٚ کەضبٔی ٚە,ئەیذا
 
 :ٔەخۆغی بە کردْ ٘ەضج ٔیػبٔەی✍
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 بەردەٚاِی بە ٚە,ِیسکردْ لٛرضی بە,ِیسکردْ کۆٔخڕۆڵکردٔی دأی دەضج ٌە
 بە٘ۆی,دأیػخٓ ڕێکی بە ٔەحٛأٓ,حۆٚدا ٚ ِیس ٌە خٛێٓ ٘ەبٛٚٔی,غەٚدا ٌە زیبحر

 .حۆٚ دەرچٛٚٔی ئبزار بە,پڕۆضخبث ڕژێٕی گەٚرەبٛٚٔی
 
 ٌە بەغێک بڕیٕی) یbio pasy ڕێگەی ٌە,ٔەخۆغییەکە کردٔی دیبری چۆٔییەحی✍

 (, ٔەخۆغییەکە کردٔی دیبری ٚ پڕۆضخبث خبٔەی ٚ غبٔە
Digital rectal exam 
Genetic test 
MRI 
PSA test 

 
 چەٚری کە خۆراکبٔەی ئەٚ خٛاردٔی ڕێگەی ٌە ٔەخۆغیەکە ٌە خۆپبراضخٓ✍

 بەر٘ەِەکبٔی ٚ ِیٛە خٛاردٔی ٌە ضٛٚد زیبحر,ِبضی خٛاردٔی,حیبیە کەِی
 ٔەخۆغی بە بْٛٚ حٛٚظ ئیحخیّبٌی,کردْ حەِریٓ دەلە ٣٠ ڕۆژأە,ٚەربگیرێ
  .دەکبحەٚە کەَ پیبٚاْ ٌە پڕۆضخبث

 
 

 
 

 ِرۆڤ ضییەکبٔی ٘ەردٚٚ یبخٛد,یەک حٛٚغی کە,درَ ٔەخۆغی ٌە,بریخییە
 یبخٛد ڤبیرۆش بۆ دەگەڕێخەٚە ٘ۆکبرەکەی,دەبێج
 بۆ دەگەڕێخەٚە فراٚاْ بەغێٛەیەکی ٚە,کەڕٚٚ
 .بەکخریب

 



 

Sarko azabany&hamza mhamad Page ۹۰ 
 

 ٌێ ٚایبْ ٚ ضیکڵذأۆچکەکبْ ٌە,ئیٍخیٙبببث درٚٚضخبٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە,ٔیِٛۆٔیب✍
 ٚە,دەکبث حر لٛرش,داْ ٘ۀبضە ئەِەظ,کێُ یبخٛد ئبٚ ٌە بٓ پڕْ کە,دەکبث
 .ببٚە زضخبٔذا ٚەرزی ٌە زیبحر

 
 :ٔەخۆغییەکەٚە ٘ۆکبری بە٘ۆی,دەکرێ دابەظ ٔیِٛۆٔیب✍
 ٔیِٛۆٔیب بەکخریبڵ.١
 .ٔیِٛۆٔیب ڤبیرەڵ.٢
 .ٔیِٛۆٔیب ِبیکۆپالزِب.٣
 .ٔیِٛۆٔیب فۀگەڵ.٤
 
 جب,کە کەضێکی بۆ دەگٛازرێخەٚە کەضێکەٚە ٌە ٚ ِەدر ٔەخۆغییەکی,ٔیِٛۆٔیب✍
 .بێ بەرکەٚحٓ دەضج یبخٛد بێ پژِیٕەٚە ڕێگەی ٌە
 
ٔیػبٔەکبٔی: 
 
 .ببٚە زۆر.حەڕ کۆکەی.١
 .ضٕگ ضەر ئبزاری.٢
 .حب.٣
 .ئبرەلە.٤
 .بڕکێ ٘ۀبضە.٥
 

 ضبڵی ٥ ٌەدٚای بەاڵَ,ٌەگەڵە بڕکێی ٘ۀبضە,ببێ حٛٚغی ضبڵ ٥ خٛار ِٕبڵی
 ٚ خٛاردْ کەِبٛٚٔەٚەی, ٚزە کەِبٛٚٔەٚەی,چْٛٚ ضک,دەکرێ, ڵیضب ١٥ حبٚەک

 .بێ ٌەگەڵ,گەرِی پٍەی دابەزٔی,گەٚرەظ حەِۀی,خٛاردٔەٚە
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 ٔیِٛۆٔیب بەکخریبی بە ٘ەضج ئبضبٔی بە دەحٛأرێ,ِیسەٚە فحطی,ڕێگەی ٌە
 کە,ضپەیص پٍٛراڵ ضبِپڵی فٍٛد یبخٛد,بڕۆٔکۆضکۆبی ڕێگەی ٌە یبخٛد,بکرێ

 .ضییەکبْ دٚٚ ٔێٛاْ دەکەٚێخە
 
 ئۀخی,ڤبیڕەڵ ئۀخی یب ببیۆحیک ئۀخی,ئەٚأیع دێ بەکبر,دەرِبْ گرٚٚپ ضێ✍

 .فۀگبڵ
 بۆ کە,پڕۆفیٓ ئیبۆ,ئەضیخبِیٕۆفیٓ,ئەضپریٓ,بێ بەکبر دەکرێ کە دەرِبٔبٔەظ ئەٚ

  .بەکبردێٓ ئبزار,حبٚ ٔە٘ێػخٕی
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خٛێٕبەر ٔبٚبە,خٛێٓ ضٛڕأەٚەی ٌە بریخییە 
 کە, جەضخە ٌٌِٛٛەخٛێٕەکبٔی ٚ خٛێٕٙێٕەر ٚ

 کردارەکە دڵەٚە پبڵپێٛۀبٔی ٚ زەخج بە٘ۆی
 بە خٛێٓ ضٛڕأەٚەی ئبِبٔجی,ئەبێ بەردەٚاَ

 ٚ ئۆکطجیٓ ٚ خۆراک گەیبٔذٔی,جەضخە ٔبٚ
 بە حۀە دژە ٚ ٘ۆڕِۆْ ٚ کیّیبٚییەکبْ ِبددە
 پێٕبٚە ٌە,جەضخە ئۀذاِەکبٔی ٚ خبٔە ٚ غبٔە
 ٚ چبالک ٚ چٛضج ٚ حۀذرٚضج خەیەکیجەض

 ٌە ٚە,بکب بەڕێ ئیػەکبْ حبٚەک,کێػە بێ
 ٚ ٚەرئەگرێ غبٔەکبٔی ٌە دٚأۆکطیذ ٚ کبربۆْ گبزی ٚ پبغەڕۆ کبحذا ٘ەِبْ
 ٌە خٛێٕبٔەیە ٌٌٛٚە ئەٚ درێژی کۆی,دەرەٚە بۆ ٌەٚێػەٚە ٚ ضییەکبْ بۆ دەیببث
 ٌیخر ٥ ئبضبیی جەضخەی ٚپێگەغخٛ کەضێکی, دایە ِیً ٘ەزار ١٠٠ بۆ ٦٠ ٔێٛاْ

 .حیبیە خٛێٕی
 
 
 خۆی ضٛڕی جەضخە حەٚاٚی بۀبٚ خٌٛەکێکذا ِبٚەی ٌە خٛێٕەیە بڕە ئەٚ ٚە

 حێپەڕ دڵذا بۀبٚ خٛێٓ ٌیخر ٧٢٠٠ ٔسیکەی ضەعبحذا ٢٤ ٌەِبٚەی ٚە,ئەکب حەٚاٚ
 .دەبێ

 
 پەِپی ٚ ٘ەریەکە کە,٘ەیە جەضخەدا ٌۀبٚ ضەربەخۆ ڕاضخەٚخۆی ضیطخەِی دٚٚ
 ,دڵذا چٛارچێٛەی ٌە ٘ەیە بەخۆی ثحبیبە

 خٛێٓ ڕاضخەٚە ضکۆڵەی ٌە ٚضٛڕ کۆئۀذاِە کە ضیطخەِەیبٔذا ٌەَ یەکێک ٌە
 بۆ ئە٘ێٕرێخەٚە ٚ دەکرێخەٚە پبک ٌەٚێػەٚە پبغبْ ٚ ضییەکبْ بۆ دەبرێ
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 ٚە چەپ ضکۆڵەی بۆ دٚاحر ٚ گٛێچکەٌەکبْ
 ٘ەِٛٚ بۀبٚ دٚٚەَ ضیطخەِی بە, ٌەٚێػەٚە
 .ێخەٚەدەب باڵٚ جەضخەیب

 
 
غبخٛێٕبەرِبْ چەپەٚە ضکۆڵەی ٌە دٚاحر 

 بەالی ٚ دەچەِێخەٚە ٌەضەرەٚە کە,٘ەیە
 ضەرەٚەی ٌە ٘ەر,غۆڕدەبێخەٚە ٌەغذا چەپەی

 یەکەِی ٌەبەغی ٚ دڵ
 یەکطەر خٛێٕبەرە ئەٚ
 دڵ خٛێٕبەرەکەی دٚٚ

 خٛێٕبەری بە کە چەِکە یبْ کاڵٚە
(,  کۆرۆٔەری)  حبجی خٛێٕبەر

 جیب ٌێی,ٔبٚدەبرێٓ بە خٛێٓ ٚ دەبٕەٚە
 دڵ ِبضٌٛکەکبٔی .ئەیەْ

 
 

 ٌە ٚەک غبخٛێٕبەر ٌە ٚێٕەکە
 ِێػک خٛێٕبەری,ئەبٕەٚە جٛدا غبخٛێٕبەرەیە ٌەٚ جیبٚاز بەغی ضێ,دەرکەٚحٛٚە

 ٚ پیً ژێر ڕاضخەی الی خٛێٕبەری دەبێخە کە,brachiocephalic artery  ٚلۆڵە
 . carotid artery ًِ ٘بٚبەغی خٛێٕبەری

 .چەپە پیکی ژێر خٛێٕبەری ٚ ًِ ٘بٚبەغی چەپەی خٛێٕبەری ضێیەَ ٚ دٚٚەَ ٚە
 خٛێٕبەری ٘ەردٚٚ دەگٛازٔەٚە ًِ ٚ ضەر بۆ خٛێٓ کە ەیرخٛێٕبەە دٚٚ ئەٚ
 پبغبْ, دەگٛازٔەٚە لۆڵەکبْ بۆ خٛێٓ پیٍیع ژێر خٛێٕبەری دٚٚ٘ەر,ٍِٓ

 دێخە لەد بۀبٚ پػخەٚە بڕبڕەی حۀیػج بە ٚ ٚەردەگەڕێ خٛارەٚە بۆ غبخٛێٕبەر
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 ٚ گەدە ٚ ضییەکبْ ٘ەردٚٚ بۆ دەبێ جیب ٌێ بچٛکخری خٛێٕبەرێکی چۀذ,خٛارێ
 .دیکەظ ئۀذاِەکبٔی ٚ ڕیخۆڵە ٚ گٛرچیٍەکبْ ٚ پۀکریبش ٚ ضپڵ

 
 
 ٚ لبچەکبْ بۆ خٛێٓ کە,ٌك دٚٚ بە دەبێج خٛێٕبەربغ,ٔبٚکذا ئبضخی ٔسیک ٌە

 .ئەگٛازٔەٚە حەٚز
 

 ٚ٘ەِٛ,٘بث ٔبٚیبْ کە خٛێٕبەرأەی ئەٚ
 ضەرچبٚە ٌەِبٔەٚە جەضخە ەیدیى خٛێٕبەری

 ٚ دەبٕەٚە بچٛک ردەٚ ٚردە پبغبْ ٚ دەگرێ
 .بچٛکەکبٔەٚە ٌٌِٛٛە بە بەضخراْٚ

 ٣٩ خێرایی بە غبخٛێٕبەردا بۀبٚ خٛێٓ
 کە کبحێک دەپەڕێ حێ چرکەیەکذا ٌە ضبٔخیّەحر

 کبحی ٌە خێراییە ئەٚ بەالَ,بێ حەضبٔەٚەدا ٌە ٌەظ
 دەگبحە خٛێٓ کبحێ بەاڵَ,دەبێ زۆرحر چبالکیذا

 ٔسیکەی دەبێخەٚە کەِخر خێراییەکەی ٌٌِٛٛەکبْ
 .خٛێٕبەرەکبْ ٔبٚ خێرایی یەکی ٘ەغج
 دەگبحە خٛێٕبەرەکبٔەٚە ٌە خٛێٓ کە کبحێ پبغبْ
 ٚ ئۆکطجیٓ,جەضخە جیبٚازەکبٔی خبٔە ٚ غبٔە

 ِبددە ئەٚ بڕی ٌٌٛٚەیەکەٚە ڕێگەی ٌە دەبێ ٚ حیبیە پڕۆحیٕی ٚ خۆراکی ِبددەی
 ٌەڕێگەی دەبێ ئەٚیع کە,دەرەٚە بڕٚاحە غبٔەکبْ ٔبٚ بٛأەی خراپ

 حبٚەک ٚ دەبٓ گەٚرە ٚردە ٚردە پبغبْ ٚ بچٛک ضەرەحب ٚ خٛێٕٙێٕەرەکبْ
 ٚەردەگرێ دڵ ضەرەٚەی بەغی ٌە خٛێٓ یەکیبْ بەغٓ دٚٚ کە دڵ ٔسیکی دەگۀە

 بْخبٔەک ٚ غبٔە ٌە خٛێٓ دڵ خٛارەٚەی بەغی ٌە کەظ ئەٚی,ئەیٙێٕێخەٚە ٚ
 .دڵ بۆ ەیببحەٚەد ٚ ٚەردەگرێ
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 ٚ حۀکخر خٛێٕبەر چبٚ ٌە خٛێٕٙێٕەر دیٛاری
 .الٚازحرْ ِبضٌٛکەییػەٚە ٌەڕٚٚی ٔەرِخرە

 
ٌت  کە بەزۆری خٛێٕبەرەکبْ کە ٌەکبحێکذا
 ضیطخەِی,داْ جەضخە ٔبٚ لٛڵی غٛێٕی

 زۆر کە ٘ەیە ٚای خٛێٕٙێٕەری,خٛێٕٙێٕەر
 .پێطخذایە ٌەژێر ٚ دٚرە
 خٛێٓ دەرچٛٚٔی ئەٚە ڕێبپچ خٛێٕبەر گەر
 .ٔییە بەردەٚاَ ٚ پچرە پچڕ,ٚأییە خٛێٕٙێٕەر بۆ بەاڵَ,ئەکب فیچمە ٌێی
 دەخٛاحەٚە ضٛڕ ببزٔەیەک ٚەک خٛێٓ کە ئەیب ٔیػبْ ٚا ضەرەٚە ٔٛضیٕەی ٌەٚ

 .دەڕٚا ضٛڕێکذا چۀذ بۀبٚ خٛێٓ چٛٔکە,ٚأییە ڕاضخی ٌە بەاڵَ
 ٔەگۆڕ ِێػک ٚ ٚەک ٔەک گۆڕێدە خٛێٓ بڕی بۆ جەضخە ئۀذاِەکبٔی پێٛیطخی

 .بێ
 خٛێٓ بۆ خبٔەکبْ ِبضٌٛکە پێٛیطخی کە دەکرێ ٚەرزغکردٔذا ٚ جٛاڵْ ٌەکبحی
 بۀبٚ کە خٛێٕەی ئەٚ بڕی گەرِذا ٘ەٚای کەغٛ ٌە,بێ ئبضبیی ئەٚۀذەی ٘ەغج

 ژەِە ٘ەر دٚای ٚ دەبێ زۆرحر کردٔەٚەی فێٕک بۆ,دەگەڕێ جەضخەیب
 ٌە ببث یبرِەحی,حبٚەک ێبدە خٛێٓ ٌە زۆرحر بڕی بە پێٛیطخی گەدە,خٛاردٔێکیع
 .خۆراکەکبْ ِژیٕی ٚ ٘ەرضکردْ

 بەڕێٛە ضەربەخۆٚە دەِبری ضیطخەِێکی ڕێگەی ٌە خٛێٓ بڕی ٌە جیبٚازیبٔە ئەٚ
 خٛێٕبەرەکەیبْ دەٚرەی کە,دەبێ ِبضٌٛکەییبٔەٚە ڕیػبڵە ئەٚ ڕێگەی ٌە کە,دەچێ
 .داٚە
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 پەضخبٔی ژێر ٌە,خٛێٓ حێیذا کە ببرێکە
 جەضخەیب بۀبٚ خۆ ئبضبیی ٘ی ٌە کەِخر

 پەضخبٔەیە دابەزیٕەی ئەٚ ٚە,ئەکب گٛزەغج
 ٘ەبٛٚٔی ٌە دەالٌەحە بێ بەردەٚاَ گەر

 .ٔەخۆغییەک
 ٌە٘ۆظ ٚەک,بٛٚ ٌەگەڵ کەی ٔیػبٔەی خٛێٕەیە پەضخبٔی دابەزیٕی گەرئەٚ

 ٌەالیەْ ئبضبٔی بە کە,ٔەبٛٚ ەگەڵذاٌ ٔبٚٔبٚەی,ضەرەضٛٚڕی ٔۆرە,خۆچْٛٚ
, پێچەٚأەٚە بە بەڵکٛ,ٔبگەیۀێ حۀذرٚضخی بە زیبْ,دەکرێٓ چبرە پسیػکبٔەٚە

 حیب کێػەیەکی ٘یچ ٚ حەبذرٚضخی ٌە پر ژیبٔێکی ٘ۆی دەبێخە کەضبٔەیب ٌەٚ ٌەزۆر
 .ٔییە

 ,بێساری ٘ۆی دەبێخە دەگّەْ بە ٚە,ئبغکرا ٔەخۆغییەکی دەبێخە دەگّەْ ەب
 دابەزیٕی بە بێ ِێرکٛری ًِ ١٠٠ رخٛا ٌە گرژبْٛٚ پەضخبٔە گەر,برج زۆر

 .دادۀرێ پەضخبْ
 خٛێٕبەر ٌەدٚای کە,غۆک ٘ۆی دەبێخە زۆر بەڕادەیەکی خٛێٓ پەضخبٔی دابەزیبی

 .ڕٚٚئەیب گەٚرە ێکیبەرکەٚحٕ یبْ بْٛٚ
 حب دەکب گٛاضخٕەٚەیەک خٛێٓ بە پێٛیطج ببرەیب ٌەٚ

 .بێخەٚە ئبضبیی خٛێٕی فػبری یئبضخ
 زۆری دابەزیٕی کە ٔەخۆغییبٔەی ٌەٚ یەکێک
 یبخٛد ئەدیطۆْ ٌە بریخییە ٌەگەڵذایە خٛێٕی فػبری
 .ًِ گالٔذی کبرکردٔی الٚازیی
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 دەبێخە کە ضٛڕأە کۆئۀذاِی ٔبٚ حێکچٛٔێکی
 ٌەضەر زۆر فػبرێکی درٚٚضخبٛٚٔی ٘ۆی

 ٌە کە ِەحرضیبٔەی ئەٚ,خٛێٕبەرەکبْ دیٛاری
 پەیذا خٛێٕەٚە پەضخبٔی بەرزبٛٚٔەٚەی

 ٚ خٛێٓ ٌٌٛٚەکبٔی حێکچٛٚٔی ٌە بریخییە,دەبٓ
 ٔبزأرێ خٛێٓ فػبری بەرزبٛٚٔەٚەی ٘ۆکبری بەزۆری,دڵ ضەر خطخٕە ببرگرأی

 یبْ,گٛرچیٍەکبْ ضٛحبٔەٚەی ٚەک ەخۆغیٔ بۆ بگەڕێٕرێخەٚە کەٚا دەکرێ بەاڵَ
 ٌە زگّبکی حەضکبٛٚٔەٚەی ْیب,گٛرچیٍەکبْ ضەر گالٔذەکبٔی ٌە گرێیەک

 کە ٘ەیە پەضخبْ فبکخەرێکی,ِرۆڤە ٌەغی ضەرەکی خٛێٕبەرێکی کە,غبخٛێٕبەردا
 .پەضخبٔە خێرایی پەڕ ئەٚ کە دەبرێ ٔبٚ پەضخبْ دژٚارە بە

 پەضخبْ گرژبٛٚٔە کە دەکرێ ئبِبدە خٛێٓ پەضخبٔی کبحێ,یگػخ بەغێٛەیەکی
 بە کۆحبی بڕیبری کە ٔبحٛأێ ێکەض ٘یچ بەاڵَ,ِێرکٛری ١٦٠ًِ ضەرٚٚ گەغخبێخە

 ٌە ٔەبێخەٚە ٚرد حبٚەک,٘ەیە پەضخبٔی بەرزە ٔەخۆغەکە ئیخر کە بب ئبضبٔٗ
 ٘بحبێ بەضەر کبرەضبحەی ئەٚ غڵەژأێکەٚە بە٘ۆی کە دەکرێ چٛٔکە,ٔەخۆغەکە

 .٘بحبێ بەضەر حبڵەحەی ئەٚ کبحی دەِبرگیرییەک یبخٛد
 

 ِبٚەی بۆ بکرێ ٔەخۆظ ەضخبٔیپ چبٚدێری کە,ئەدرێ کۆحبی بڕیبری کبحێ بۆیە
 بە بْٛٚ, حٛٚظ ٌەضەر بب کۆحبی ٜربڕیب دەکرێ ئەٚکبث ِبٔگێک چۀذ

 .پەضخبْ بەرزبٛٚٔە
 بۆ بەڵگەیە ببردا زۆر ٌە بەاڵَ,ِردْ ٘ۆی دەبێخە پەضخبْ بەرزبٛٚٔە دەگّەْ بە

 پػج دەبێ,ضۆزداری یبخٛد بێ جەضخەیی دەردە ئەٚ یبخٛد دەردێک بٛٚٔی
 .بکرێخەٚە ڕاضج
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 الٚاز دیکەظ ئۀذاِەکبٔی ٘ەرٚە٘ب
 ٔەحٛأٓ کە دەکب ٌێ ٚایبْ ٚ دەکب

 خۆیبْ ئیػی بەببغی
 ضەدی ٌە ١٥ ٔسیکەی.بکەْ

 بەرزبٛٚٔە بە٘ۆی ئەٚأەٜ
 جەڵذە ٘ۆی بۆحە,ئەِرْ پەضخبْ

 .دڵ جەڵذەی زۆر بەڕێژەیەکی ٚە
 
 ەٚەیئ بەحٛکّی ٚ کبحەیب ٌەَ دەرِبٔبٔە ئەٚ پەیذابٛٚٔی خۆغبەخخبٔەبە٘ۆی ٚە
 حۆی ئەٚ کێػەیەکی ٚ  بکب خۆی ژیبٔی ئبضبیی دەحٛأێ ٔەخۆظ,دێ بەکبر کە

 .ٔەبێ
 ٔەخۆظ بۆ کراٚ دیبری ژەِی دکخۆر کە دەکرێ بێ لەڵەٚی ٘ۆکبرەکەی ئیخر

 بەالیۀی پەیٛۀذی گەر یبخٛد,بکب کەَ ٌەغی کێػی حۀذرٚضخبٔە حبٚەک بٕٛضێ
 دەرٚٚٔییەٚە دکخۆری بە بکب پەیٛۀذی دەبێ کەضەکە کبث ئەٚ ٘ەبٛٚ ضۆزداری

  .گەٚرە خٛای بەئیسٔی ٌێی بێ ٔەجبحی ٚ بکەْ بۆ غخێکی ڕێگەٚە ٌەٚ حبٚەک
 
 

 
 

 ضکچْٛٚ بە حٛٚغبْٛٚ ٌەدٚای ٌەٚأەیە
 ٘ەبٛٚٔی یبخٛد زۆر ئبرەلەکردٔێک یبخٛد

 حبڵەحەیە ئەَ غەکرەیب ٔەخۆغی
 گەر ٚداٌەخە ٘ەٌطبْ کبحی ٌە ٘ەرٚە٘ب,ڕٚٚبذا
 ئەٚکبث ٘ەببٚ ٘ەاڵِەحی کەضەکە ٘بحٛٚ
 یبخٛد,ئەکب دەِی ٚغکبٛٚٔی بە ٘ەضج
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 خەِۆکی ٚ ڕاٚکێ دڵە دەرِبٔەکبٔی,ئەحرۆپیٓ:ٚەک دەرِبٔی ٘ۀێ بەکبر٘ێٕبٔی
 پەضخبٔی دابەزیٕی دەرِبٔی ٘ۀذێک, دژە٘یطخبِیٕەکبْ,دەرٚٚٔی

 ئیفیذریٕیبْ ٚأەیئە,لٛڕگ ضٛحبٔەٚەی ٌەکبحی,ضٛحبٔەٚە دژە دەرِبٔەکبٔی,خٛێٓ
 .ئیّفیخبِیٓ ٚەک ٚریبکەرەٚەی یبخٛد,حیبیە

 ڕۆژأی ٌە ٘ەرٚەک,حرضە ٚ دەرٚٚٔی ڕاٚکێی دڵە ٚ دەِبر گرژبٛٚٔی
 .ّٔٛٚٔە بۆ حبلیکردٔەٚەدا

 

 دەضخذأی ٌە جبر ٘ۀێ
 ٌەگەڵ ٘بٚکبحە حبِکردْ

 حٛٚظ ٚ بۆٔکردْ ٌەدەضخذأی
 ئەغکرێ ٚ, اڵِەث٘ە بە بْٛٚ

 بۆ بگەڕێخەٚە حبڵەحەکە کە
 یبخٛد,دەرِبْ ٘ۀێ بەکبر٘ێٕبٔی

 پەغێٛی حبڵەحی ٘ەبٛٚٔی
 .دەرٚٚٔی ٚ دەِبری

 

 حرغەڵۆکی گەڕأەٚەی ٌە بریخییە ٘ۆکبر گرٔگخریٓ
 بەغی حۀٙب کبحەیب ٌەَ,ضٛرێٕچک ٔبٚ بۆ گەددە

 کە دەغکرێ ٚە,دەگرێخەٚە ضٛرێٕچک خٛارەٚەی
 ٚەک,بکبث ٘ەٚ کەٚە ٘ۆکبری بە٘ۆی ضٛرێٕچک
 حبیبەث بە, کەڕٚٚ یب ڤبیرۆضی یبخٛد بێ بەکخریبی



 

Sarko azabany&hamza mhamad Page ۱۰۰ 
 

 ٌەدٚای حبیبەث بە ٚە,کەِە ٚ الٚازە بەرگریبْ کە ٔەخۆغبٔەی ٌەٚ,کەڕٚٚەکە بۆ
 درٚٚضخبٛٚٔی ٘ۆی دەبێخە,کۆرحیسۆْ ٛدبخی ببیۆحیکەکبْ ئۀخی بەکبر٘ێٕبٔی

 بەغێٛەیەک,ضٕگەٚە کۆڵەی ئێطکی پػج ٌە ٚ خۆراک ڕێڕەٚی ٌە,زۆر ئبزارێکی
 ,ٔەخۆغییەکە ٌە دڵٕیببْٛٚ بۆ ٚە,لٛحببث ئبٚیع دڵۆپێ ٔبحٛأێ ٔەخۆغەکە کە

 ٚ ٔەخۆغییەکە ٘ێٛرکردٔەٚەی بۆ ٚە,دێ بەکبر بیٓ ٔبٚ ٜجیٙبز
 .بەکبردێ جێگەییەکبْ ٘ێٛرکەرەٚە دەرِبٔە,ئبزارەکەی

 
 

 حبیبەحی بە,زیبحرە ذاژٔبٔ ٌە
 زۆر ِٕذاڵی کە لەڵەٚ ژٔی

 حٛٚغی کە دەغکرێ,بٛٚبێ
 جبر ٘ۀێ,بٛٚبێ الٚاز پیبٚی

 چۀذ خێسأذا یەک ٌە
 حبیبەث بە خٛاردٔەٚە ٔبْ بە پەیٛەضخە ئبزارەکە,دەبٓ ٔەخۆغی حٛٚغی ئۀذاِێک
 ەدەکەٚێخ کە زراٚ ٔبٚچەی یبخٛد گەدەدایە دەِی ٌە ئبزارەکە,چەٚرەکبْ خۆراکە
 دەفەی یبخٛد غبْ بەرەٚ ئبزارەکە ٌەٚأەغە,ضک چەپی الی ضەرەٚەی بەغی
 غەٚدا کبحی ٌە جبر زۆر,حێری بە کردْ ٘ەضج کبث ٌە حبیبەث,بکێػێ ببڵ غبْ
 یبخٛد زراٚ بەردی کە ٔەخۆغبٔەی ئەٚ,دێٕێج ئبگب بە ٔەخۆظ ٚ ئەیبث ڕٚٚ

 پێچ ٚ ئبزار غێٛەی ٌە, دەبێج حٛٔذ زۆر ئبزارەکەیبْ,٘ەیە زراٚیبْ جۆگەی
 خۆی ئبزار ٌەحبٚ ٔەخۆظ,ضکە ئبزاری جۆری حٛٔذحریٓ کە,دەبێ زراٚیذا پیب٘بحٕی
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 ڕۀگی,دێج ێٌ ٌەرزی دٚایی,دەبێخەٚە بەرز ٌەغی گەرِی پٍەی,دەکبث خٛٚي
 .دەبێج ضٛر ِیسەکەی ٚ دەبێج زەرد

 ٔەخۆغی کە کەضبٔەی ئەٚ ٌەگەڵ,باڵٚە دٚٚگیبٔیذا ٌەکبحی زراٚ ٔەخۆغی
 ٔبٚ کۆٌیطخڕۆڵی ڕێژەی بەرزبٛٚٔەٚەی دٚٚچبری کە ئەٚأەظ ٚ ٘ەیە غەکرەیبْ

 ٚە(, لەبسْ) گرفخٓ زیبحر,٘ەیە زراٚدا ٌە گرفخیبْ ٚ گیر ئەٚأەی,بٛٚٔەحەٚە خٛێٓ
 ...ببکردٔەٚەٚە ٚ ضک ئبٚضبٔی بە٘ۆی ٘بٚارییبٔە ٘بٚار ٘ەِیػە

 

 گٛاضخٕەٚەی ٔبٚۀذێکی خٛێٓ
 خٛێٕە ٘ەر,داجەضخە ٌۀبٚ ضەرەکییە

 گٛاضخٕەٚەی بە ٘ەٌذەضخێ کە
 پبغبْ ٚ دڵ بۆ ضییەٚە ٌە ئۆکطجیٓ
 جەضخە غبٔەکبٔی خبٔەٚ بۆ ٌەٚێػەٚە

 ٚ غبٔە ٌە کبربۆْ ۆکطیذیدٚأ ٚە
 بۆ دەگٛازێخەٚە جەضخەٚە خبٔەکبٔی

 پبغبْ ٚ  ضی بۆ,ٌەٚێػەٚە ٚ دڵ
 ٚ غبٔە ۆب دەگٛازێخەٚە ٘ەرضەٚە کۆئۀذاِی ٌە خٛاردٔەکبْ,دەرەٚە دەیکبحە

 دەکبحە جگەرەٚە ٌەڕێگەی خبٔەکبْ پبغەڕۆی,پبغبْ ٚ جەضخە خبٔەکبٔی
 غێٛەیەظ بەَ,دەبب ٚ دێٕێ,دی غبٔەیەکی بۆ غبٔەیەکەٚە ٌە غٍەکبْ,دەرەٚە

 .دە٘ێڵێخەٚە بەجێگیری ٌەظ ئبٚی,ٌەظ حەرازٚی
 
 ڕاضخەٚخۆ,خٛێٓ ٌٌٛٚەی یبخٛد,پێطج پچڕأێکی ٘ەر بە,حٛٚغبْٛٚ یکبح ٌە

 دەگەیۀێخە دەگەْ جەضخە ٌە بەرگری کە ِبددأەی ئەٚ ٚ ۀەکبْح دژە خٛێٓ
 خٛێٓ,دەبب ٌۀبٚ بەکخریبکبْ ٚ دەکب ضەرکٛٚث پەالِبرەکە ٚ ٘ێرغبردٔەکە غٛێٕی
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 گالٔذەکبٔەٚە کٛێرە کەٌەالیەْ,ٌەضەرە ٘ۆڕِۆٔەکبٔیػی دابەغکردٔیئەرکی,
 بە ٘ەڵذەضخێ خٛێٓ,ِەبەضج غٛێٕی بۆ دۀێردرێٓ پبغبْ ٚ دەردەدرێٓ
 دەگەیۀێخە ٌەظ ٔبٚەٚەی گەرِی پٍەی کە بەٚەی,ٌەظ گەرِی پٍەی ڕێکخطخٕی

 ٚ بێخەٚە باڵٚ ٚ پەرث کە ئەٚەی بۆ,پێطخەکبْ ژێر ڕاضخەٚخۆ ٚاحە,ٌەظ ضەرەٚە
 .بذاث دەضج ٌە گەرِییەی پٍەی ئەٚ

 خٛێٕی ٌە ٌیخرە ٦ بۆ ٥,کەضەکەیە کێػی پێی بە خٛێٓ لەببرەی
 ٘ەبٛٚٔی ٌە دەالٌەحە کە حیبیە ڕٚٚٔی ریضٛ خٛێٕێکی خٛێٕبەر,کەضەکەیب
 خٛێٕێکی کە خٛێٕٙێٕەر بەاڵَ,کە ٚپبغەڕۆی دٚأۆکطیذ ٌە پبکە ٚ حیبیذا ئۆکطجیٓ

 ٚ  خبٔە پبغەڕۆی ٚ دٚأۆکطیذ بٛٚٔی یۆبە٘,دەبێ ڕەظ ِەیٍەٚ حۆخی ضٛری
 .گۆڕاٚە ڕۀگەکەی حیبیذا غبٔەکبْ

 

 
 
 :پالزِب-١
 

 ی٩١ ٌەضەدا خۆی ۆب خۆی ٚە,دێٕێ پێک خٛێٓ لەببرەی ی ٥٥ ضەدا ٌە ٔسیکەی
 ِبددە ٚ ٔبکبٔساییەکبٔە خٛێیە کەغی ئەٚی ٚە  پڕۆحیٕە دیکەغی ی٧ ٚە ٚ ئبٚە

 ئۆرگبٔیەکبٔی
 حٛاٚە ٘ەٚاٚی,دیکەیە

 ٚ حەْ دژە ٚ ٚ٘ۆڕِۆْ
 .ئۀسیُ

 ٌۀبٚ کە ِبددأەی ئەٚ
 بریخیٓ,حەٚەحٛاٚٔە پالزِبدا
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 بۆ خۆراکە گرٔگی ٘ۆکبرێکی ئەٌبۆِیٓ, فبیبرۆٔیجیٓ ٚ گبِبگڵۆبیٓ ٚ ئەٌبۆِیٓ ٌە
 ٌۀبٚ کە گبِبگڵۆبیٕیع,ِەییٓ خٛێٓ بۆ ضەرەکییە ٘ۆکبری فبیبرۆٔیجیٓ,جەضخە
 گرٔگە ضۆر کە حێذایە حۀەکبٔی دژە زۆربەی دەبێ درٚٚضج ٌیّفبٚییەکبٔذا گالٔذە

 .درِەکبْ ٔەخۆغی ەربەرأب بەرگی دەضخکەٚحٕی بۆ
 
 
  :خٛێٓ خەپٍەی.١
 

 ٘ەیە حەٚاٚیبْ ڕۆڵی ٚ ضەرەکیٓ فبکخەری بگرە,پێٛیطخٓ زۆر,٘ەیە خٛێٕذا ٌۀبٚ
 ٘ەر,بچٛکە زۆر لەببرەیبْ:  ,خٛێٕذا ِەیبٔذٔی ٌە

 ِەییٛظ خٛێٕی,دەِەیێٕٓ خٛێٓ کە,خەپٍەکبٔٓ
 کۆحبییە ٌەضەر کە جێٍیە غێٛە ِبددەیەکی

 درٚٚضج ەکبٔذاخٛێٕ ٌٌٛٚە پچڕاٚەکبٔی
 ٌەبەر خٛێٓ ڕاگرحٕی دەبێخە ئەٚەظ,دەبێ

 بەرگریکردٔی ِیکبٔیسِی ئەٚەظ,ڕۆغخٓ
 خٛێٕی,بریٕذاربٛٚٔێکذا ٘ەر ٌەکبحی ضرٚٚغخیع

 خٌٛەک ٥ ٌەدٚای ئبضبییذا کەضێکی ٌە ِەیٛٚ
 بە ٘ەڵذەضخێ کە دێ پێک فبیبریٓ ٌە ِەییٛ خٛێٕی,دەبێ جدرٚٚض کەضێکذا ٌە٘ەر
 خٛێٕەظ ئەٚ ٚغکبٛٚٔەٚە بە,خٛێٓ ضپیەکبٔی ٚ ضٛر خڕۆکە کردٔی حێکەڵ

 ,دەوبث درٚٚضج لەحّبغە
 ضٛحبٔەٚەی ٚ خٛێٕبەرەکبْ ڕەلبٛٚٔی ئۀجبِی ٌە ِەیٛٚ خٛێٕی ٌەٚأەیە

 خٛێٕە ئەٚ,بٛٚبێ درٚٚضج خٛێٕٙێٕەرەکبْ فراٚأبٛٚٔی ٚ خٛێٕٙێٕەرەکبْ
 دەِێٕێخەٚە خۆیذا ٌەغٛێٕی کە,ٌەظ ٔبٚەٚەی ِەیٛەی

 ,ضرۆِبەش,دەگٛحرێ پێی
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 ٌەزۆربەی,ضرۆِبۆضص دەگٛحرێ پێی,دەبێ پەیذا ٌێیەٚە کە,ٔەخۆغییە ئەٚ ٚە 
 ئەٚ ئەگەر بەاڵَ,ٔبِێٕێ ٚ دەحٛێخەٚە ٚردە ٚردە خٛێٕە حۆپەڵە ئەٚ ببرەکبٔذا

 خٛێٕەکبٔذا ٌٌٛٚە بۀبٚ بەرەاڵبٛٚ ٚ بٛەٚە جٛدا خۆی ٌەغٛێٕی حۆپەڵە
 دەگٛحرێ پێی دەکەٚێخەٚە ٌێی یەیٔەخۆغی ئەٚ ٚ ئیّبۆٌیسَ دەبێخە ئەٚا,ڕۆیػج

 .ضرۆِبۆئیّبۆٌیسَ
 

 ببری کردٔی دیبری بۆ گرٔگە زۆر خٛێٓ ضپییەکبٔی ٚ ضٛر خڕۆکە ژِبرەی
 بریخییە ٔەخۆغی جۆری ببٚحریٓ بۆّٔٛٚٔە,ٔەخۆظ حەٚاٚی ٚ جێگیر حۀذرٚضخی

 ئبضبیی ٌەببری ضٛرەکبْ خڕۆکە ژِبرەی کە ٔەخۆغییە ئەٚ,کەِخٛێٕی ٌە
 ٌە دەالٌەحە,خٛێٓ ضٛرەکبْ خڕۆکە ژِبرەی زۆربٛٚٔی چەٚأەغەٚەپێ بە,کەِخرْ

 .کەیطێّیب پۆٌی ٔەخۆغی
  

 زۆربٛٚٔی ٚ حٛٔذ ضەرئێػەی ٔۆرە ٚ ضٛڕە ضەرە,ٔەخۆغییە ئەٚ ٔیػبٔەکبٔی
 زأیٕی بەبێ جبر ٘ۀی,بٛرأەٚەیە جبریع ٘ۀێ ٚ داڕضبْ کەپٛٚ جبرەکبٔی

 کۆٔخڕۆڵ ٌەژێر کە دەبێ زۆر جبرێک بە ژِبرەیبْ ضپییەکبْ خبٔە ٘ۆکبرەکەی
 خڕۆکە ژِبرەی گەر ٚە,دۀبضرێ ٌیٛکیّیب بۀەخۆغی کە ئەٚەغە ٘ەر,ٔبِێٕٓ

 پێی کە دەبرێ ٔبٚ ٔەخۆغییەک بە کبث ئەٚ,کرد کەِی ضپییەکبْ
 ٚ بەرز حبییەکەی ٘ۆی دەبێخە ٔەخۆغییە ئەٚ,ضبیخۆپٕیب گرأیٌٛۆ,دەگٛحرێ

  ِیکرۆبەکبْ بۆ ٌەظ بەرگریی بڕی چٛٔکە,گەرٚٚ ٚ دەَ ٌۀبٚ بریٓ پەیذابٛٚٔی
  .دەبێخەٚە ٔسَ ضپییەکبْ خبٔە کەِبٛٚٔەٚەی بە٘ۆی

 
 ٌە ژِبرەیبْ,خٛێٕٓ ٔبٚ خبٔەی زۆری بەغی:ضٛرەکبْ خڕۆکە.٢
 خڕۆکە,ٔببیٕرێ ٔەبێ ٚردبیٓ بە غێٛەیە ٌەٚ خبٔەیەکی حبکە ٘ەرچۀذە,ٍِیۆٔذایە٥

 کە ٘ەیە ئۆکطجیٕی ٘ەڵگرحٕی حٛأبی پڕۆحیٕێکەٚە بە٘ۆی خٛێٓ ضٛرەکبٔی
 ِبددەی ٘یّبحٓ,ضٛرە خۆی گیڕۀ کە ٘یّبحیٕەٚەیە بە٘ۆی ٚە, ٘یّبحیٕە ئەٚیع
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 بۆ گڵۆبیٓ بۀبٚی,یەکذەگرێ دیکە ِبدەی ٌەگەڵ ٚە,٘ەیە ٘بحەیب پێک ٌە ئبضٕی
 ٘ەڵگرحٕی بۆ ٘ەیە یببغ حٛأبیەکی ٘یّۆگڵۆبیٓ,٘یّۆگڵۆبیٓ درٚٚضخکردٔی

 ٌەغی ٔبٚ ٌە ئۆکطجیٓ بڕی ٚ لەببرە ەکردٚٚ ٌەخٛێٓ ٚای ئەِەظ ٚ ئۆکطجیٓ
 ٘یّۆگڵۆبیٓ ڕێژەی دەژیٓ زبەر غٛێٕی ٌە ئەٚأەی,بکبث زیبد کەضەکەیب

 .ٔسَ بۀبٚچەی بەراٚرد بە زۆرە ٌەخٛێٕیبٔذا
 
 ٌە بٛٚ حرزیبد گەر کە,ٚ ٌەظ ضٛرەکبٔی خبٔە بۆ ٚایە کۆگبیەک ٚەک ضپڵ ٚە

 ٚ ئەبٓ ئەکخیڤ,پێٛیطخذا حبڵەحی ٌە پبغبْ ٚ ٘ەٌذەگیرێٓ ضپڵذا ٌە,خۆی حەد
 ٔبٚ ضٛری ِۆخی ٌۀبٚ خٛێٓ ضٛرەکبٔی خبٔە,خٛێٕبەربْٛٚ کٚة,دەردەدرێٓ

 داِەْ ئێطکەکبٔی ٚ ضەر کەٌٍەی ٚ, ضیٕگ پێػەٚەی ئێطکی ٔبٚەڕاضخی پەراضٛٚ
 خبٔە,دەبٓ درٚضج پەٌەکبْ درێژەکبٔی ئێطکە کۆحبیی ٚ ػجپ بڕبڕەکبٔی ٚ

 کۆحبیی دەگبحە کە,ڕۆژدایە ١٢٠ بۆ ١٠٠ ٌْۀێٛا حەِۀیبْ حێکڕایی بە ضٛرەکبْ
 دەچێخە ٘یّۆگڵۆبیٕەکەظ ٚە,دەگرٔەٚە خۆیبْۆب بِْردٚٚەو خبٔە,جەرگ ٚ ضپڵ

 ِیسدا ٚ پیطبیی ٌە ٚةخٛێٕە بە٘ۆی ٚ پبغّبٚەکەی ٚە ٚ دەگرێخەٚە ٘ەڵی جگەر
 .دەرەٚە دەکرێخە

 
 :خٛێٓ ضپییەکبٔی خڕۆکە.٣
 
 ضپییەکبْ خڕۆکە,ٌەظ ۆب ٔەخۆغییەک ٘ەر ٌە دەکەْ ٚضجدر ٘ێڵێک 

 زیبحرە,ضٛرەکبْ خڕۆکە ژِبرەی,دەردەکەْٚ ضپی بە بۆیە ٔییە حیب ٘یّۆگڵۆبیٕیبْ
 خبٔە,خٛێٓ ضپییەکبٔی خڕۆکە ژِبرەی ٌە

 کبحێک,دەبٓ زۆر بەخێرای زۆر ضپییەکبْ
 ئەٚۀذە ٘ەر,ٌەظ ضەر دەکۀە ٘ێرظ ِیکرۆة

 ٌۀبٚ ِیکرۆبەکە ڕاضخەٚخۆ,ڕٚٚیذا ٘ێرغە ئەَ
 .دەبەْ
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 پێک کێّە ئەٚ ٌەٚٔبٚچەیە ٘ەِٛٚ,پێکەٚە ِیکرۆبەکبْ ٚ زیٕذٚأە ِردٚٚ ٔەخب ٚئە
 ئێطک ضٛری ِۆخی ضپییەکبٔە خبٔە,دەبێ پەیذا حٛٚغبٛٚٔەکە غٛێٕی ٌە کە دێٕٓ

 .دە٘ێٕرێٓ بەر٘ەَ ٌیّفبٚیغبٔەی  ٌۀبٚ ٌیّفبٚییەکبْ خبٔە ٚە دەبٓ درٚضج
 


