شێرپەنجە چییە؟

پێرست:
 پێشەکی
 شێرپەنجە چییە؟
 زیاترین جۆری شێرپەنجە کە پێش دێن


کێ ئەگەری زیاتری هەیە ،شێرپەنجەی تووش بێت؟



مرۆڤ چۆن یان بە چی ڕێگەیەک تووشی شێرپەنجە دەبێت؟



مرۆڤ چی دەتوانیت بکات تا ئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجە کەم بکاتەوە؟

 شێوازی ژیانی تەندروست چۆنە؟
 ٩ نیشانهی شێرپهنجه بزانه!
 ڕێگەی پەیوەندی زانیاری زیاتر
 سەرچاوە

پێشەکی:
بۆ زۆر کەس ئاسان نییە لە بارەی شێرپەنجە بدوێن یان هەر باسی بکەن و بۆیان گرانە ووشەی
شێرپەنجە بە زمان بەیان بکەن.
زۆر خەڵک نەخۆشی شێرپەنجە بە شاراوەیی دەهێڵنەوە و تەبووی لەسەرە و مامەڵەکردن لە گەڵ
ئەو نەخۆشییە ئاستتەنگە.
جاریوایە بە هۆی نەبوونی زانیاری یان هەبوونی زانیاری هەڵە لەوبارەوە،لەو نەخۆشییە
دەترسن .بۆ نموونە پێیانوایە تووشبوون بە شێرپەنجە واتە کۆتایی ژیان و مەرگ .خۆشبەختانە
وانییە .ئەگەری تووشبوون بە شێ رپەنجە تا ڕادەیەک کەمتر دەبێتەوە بە ڕێگەی هەڵبژاردنی
ژیانێکی تەندروست.
لە ئاماری ڕیکخراوی WHO(International Agency for research on cancer &the globocan project
) 2008دا کە لە ساڵی ٨٠٠٢دا دەستنیشان کراوە سااڵنە بە ڕێژەی  ٧٨،١ملیۆن کەس تووشی شێرپەنجە
دەبن .لە نێوان پیاواندا ڕێژەکەی ٦،٦ملیۆن و لە نێوان ئافرەتاندا  ٦،٠ملیۆن تووشبووە .چاوەڕێ دەکرێت
ئەم ڕێژەیە لە ساڵی ٨٠٠٠دا بگاتە  ٨٧ملیۆن کەس.
هەروەها سااڵنە نزیکەی  ٦،١ملیۆن کەس لە جیهاندا بە هۆی نەخۆشی شێرپەنجە کۆچی دوایی دەکەن.
ئەم ڕێژەیە چاوڕوان دەکرێت کە لە ساڵی  ٨٠٠٠دا بگاتە  ٧٨ملیۆن کەس.

سااڵنە نزیکەی  ٦،١ملیۆن کەس لە جیهاندا بە هۆی نەخۆشی شێرپەنجە کۆچی دوایی دەکەن .چاوڕوان
دەکرێت کە ئەم ڕێژەیە لە ساڵی  ٨٠٠٠دا بگاتە  ٧٨ملیۆن کەس.
هەروەها چۆنییەتی مامەڵەکردن لە گەڵ نەخۆشی شێرپەنجە ئاسان نییە ،چۆنکە ئەم نەخۆشییە نە تەنیا
گۆڕانکاری جەستەیی بەڵکو دەروونی و کۆمەاڵیەتیشی پێوەیە .بۆ نموونە ئەم هەستەی ترس و
دڵەڕاوکێیەی کە تووشبوو بە شێرپەنجەی هەیەتی کاریگەری دەخاتە سەر الی کۆمەاڵیەتیشی.ئەم سێ
گۆشەیە کە دەکەوێتە ژێر کاریگەری شێرپەنجە لە زۆربەی حاڵەتدا هاوسەنگی لە دەست ئەدات و کەسی
تووشبوو دەکەوێتە ناو بارودۆخێکی دژوار.
( ) ٥جۆرە هەرە زیاترین نەخۆشی شێرپەجە لە جیهاندا:

رێژەی کۆچ و جۆری شێرپەنجە بە گوێرەی ڕاپۆرتی  whoڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە ساڵی ٩٠٠٢دا:
-

شێرپەنجەی سییەکان

٠٠٠٠

-

شێرپەنجەی گەدە

٣٠٠

-

شێرپەنجەی ڕیخۆڵە

٩٠٢

-

شێرپەنجەی جگەر

٩٠٠

-

شێرپەنجەی مەمک

٥٠٢

زیاترین ٠جۆرە شێرپەنجە کەی کە لە واڵتانی جیهانی سێیەم دا پێش
دێن

پیاوان:
شێرپەنجەی سییەکان
شێرپەنجەی گەدە
شێرپەنجەی جگەر
شێرپەنجەکانی تر

ئافرەتان:
%٨٠
 شێرپەنجەی مەمک شێرپەنجەی دەروازەی منداڵدان %٧٠%٢
 شێرپەنجەی سییە%٨٩
 -شێرپەنجەکانی تر

%٧١
%٧٠
% ٧٨
%٨٢

زیاترین  ٠جۆرە شێرپەنجەکەی کە لە واڵتانی ڕۆژئاوایی پێش دێن

پیاوان:

شێرپەنجەی پڕۆستات
شێرپەنجەی سییەکان
شێرپەنجەی ڕێخۆڵە
شێرپەنجەکانی تر

%٨٨
%٧٦
%٧٠
%٩٩

-

ئافرەتان:
شێرپەنجەی مەمک
 شێرپەنجەی ڕیخۆڵە شێرپەنجەی سییەکان -شێرپەنجەکانی تر

%٨١
%٧٠
%٩
%٨٧

لەو نامیلکەدا باسێک لە سەر شێرپەنجە بە زمانی ئاسان و پاراوی کوردی دەکەیین و ئاماژە بە
ئەگەری هۆکارەکان ،مرۆڤ چی بکات و ڕاسپاردەکانی خۆپاراستن و ژیانێکی تەندروست و ٩
نیشانەکانی شێرپەنجە دەکەیین.
لە کۆتاییدا دەتوانی پرسیار و گوومانەکانت ئاراستە بکەی و هاوکاری وەرگری لە کەسانی بە
ئەزموون لەم بارەدا .چۆنکە ئیمە پێمانوایە کە "هەموو کەس ماڤی رۆژێکی نوێی هەیە".

شێرپهنجه چییه؟
شێرپەنجە ناوێکی گشتی کە زیاتر لە  ٧٠٠جۆرە نەخۆشی بەخۆی دەگرێتەوە.
سەرجەم ئەو نەخۆشییە شێرپەنجانە کە لە یەک خاڵ دا هاوبەشن و ئەوەش ئەوەیە کە :هەموویان
تێکچوونی پڕۆسەی سیستەمی دابەشبوونی خانەکانی جەستەیان هەیە.
شێرپەنجە نەخۆشییەکە کە زۆر لە خەڵکان تووشی دەبن .شێرپەنجە لە تەواوی جیهاندا پێش دێت،لە
واڵتانی زەنگین و هەژاردا.
شێرپەنجە زیاتر لە ناو کەسانێک کە تەمەنیان سەرووی  ٦٠ساڵە پێش دێت،هەروەها مندااڵنیش تووشی
دەبن.هەرچەند تەمەن بەرەو سەرووتر بڕوات ،ئەوەندەئەگەری تووشبوون زیاترە.شێرپەنجە نەخۆشی
خانەکانی جەستەمانە.

خانەکان چین؟
جهستهی مرۆڤ له چهندین ملیارد بهردی بنچینهیی پێکهاتوه واته خانه،وەکو خشتی بیناسازی
خانوو.
بهردهوام له جهستهدا خانهی نوێ دروست دهبن.بهم شێوهیه جهسته گهشه دهکات و جێگهی
خانهکانی زیان پێگهیشتوو و بهسهرچوو پر دهکاتهوه.دروستبوونی ئهو خانه نوێیانه به هۆی
پڕۆسهی دابهشبوونه له کاتی دابهشوونی خانهیهک دهبێته دوو،دوو دهبێته چوار،چوار دهبێته
ههشت...هتد،واتە کۆپی لە خۆی دەکات.بەو شێوەیە جەستە گەشە دەکات و گەورە دەبێت.
بۆ نموونە کاتێک کە شوێنیکت بریندار دەبێت.واتە پێستت ئاوەڵە دەبێت و ماوەیەک دواتر
برینەکە خۆی دەگرێت و پێست نۆژەن دەبێتەوە.
هەر خانەیەک ئەرکێکی تایبەت بە خۆی هەیە.خانەی گەدە و ڕیخۆڵە ئەرکی هەرسکردنی
خۆراکی هەیە لە ناو گەدە و ڕیخۆڵەدا .خانە لە ناو دڵدا ئەرکی هەڵسووڕاندنی خوێنی لە
جەستەدا هەیە.
دابهشبوونی خانهکان به شێوهی ڕێک  /ئاسایی:
جهستهی مرۆڤ به ئاسایی و خۆرسکی پڕۆسهی دابهشبوونی خانهکان دهکات.ناوهڕۆکی ههر
خانهیهک ههڵگری زانیارییه و دهستنیشان دهکات که خانه له چ کاتێکدا دابهش و کهی دهبێ
بوهستێت .ئهو زانیارییهی ناو خانه جێگر کراوه و له دایک و باوکهوه بۆ منداڵ ماوەتهوه.
ئهو پێکهاتهی بۆ ماوەییە(ویراسییه) واته  DNAله ناو ناوەڕۆکی ههر جهستهیهکی خانهدا ههیه.
گرێ یان تومۆر چییە؟
لە جەستەدا ئەگەری ئەوە هەیە کە هەڵەیەک ڕووبدات و خانەکان ئیتر نەتوانن دابەشبوون یان
پڕۆسەی کۆپیکردن ڕاوەستێنن.بەو شێوەیە گڵۆڵەیەک لە خانەی هەڵە پێکدێت.ئەو پێکهاتە
هەڵەیە پێی دەڵێن گرێ یان تومۆر.ئەو گڵوڵەیە لە سەرەتادا بچووکە،بەاڵم دواتر لەوانەیە زۆر
گەورەتر بێت.نە تەنیا لە ناوەوە بەڵکو لە دەرەوەی جەستەش دا گەورە دەبێت.
دوو جۆر گرێ هەیە.گرێی ئاسایی و گرێی مەترسیدار .بە گرێی مەترسیدار دەڵێن شێرپەنجە.

دابهشبوونی خانهکان به شێوهی ناڕێک /نائاسیی:
هاوکات له گهڵ دابهشبوونی ملیۆنهها خانه له ڕۆژێکدا،لهوانهیه ههڵهیهک لهو پڕۆسهیهدا
ڕووبدات .ئهو ههڵهیه لهوانهیه به ڕێکهوت بێت یان به هۆی کاریگهری:بۆ نموونه جگەرەکێشان
بێت یان بهرکهوتنی ڕێژهیهکی زۆر له تیشکی خۆر بێت.
بۆ ئهم تێکچوونه،خانهکانی نۆژهنکهرهوه کاری بۆ دهکهن.بهاڵم جاریوایه ئهو سیستەمەی
بهرگرییه تێکدهچێت و ناتوانێت ئهرکی خۆی به ئهنجام بگهیهنێت.ئینجا ئهو دنکە
خانانە(جینات) که دابهشبوون،زیادکردن و گهشهپێدانی خانه ڕێکدهخهن،تووشی ههڵه
دهبن.ئهگهر چهندین جار له ناو ئهو خانهدا ئهو جۆره ههڵهیه دووباره بۆیهوه،ئهوه خۆی به
شێوهی ناڕێک دابهش دهکات و دابهشبوونهکه له میکانیزمی کارگێڕی خۆی دهکهوێت و سیستهمی
ڕێک دهچێته ناو سیستەمی ناڕێک که واته کۆنتڕۆڵی بهسهر خۆیدا نامێنێت و دهبێته هۆی
ئهستووربوون و پێکهاتنی گرێ یان گڵۆڵهیهکی ئاڵۆز واته .Tumorئهوسا دهڵێین ئه وه
شێرپهنجهیه.
وشهی شێرپەنجه:
وشهی شێرپهنجه له زمانی التینییهوه که  cancerی پیدهڵێن هاتووه.لهبنچینهدا شێرپهنجه به
قرژاڵ ناسراوه.ئێستاش له زۆربهی واڵتان وهک واڵتی ئهڵمانیا کهپێی دهڵێت  krebsواته قرژاڵ.
ئهو ناوه له الیهن پزیشکی بلیمهتی یۆنانی /ڕۆمی  Claudius Galenusکه وا  0011ساڵ
تێدهپهڕێت و ئێستاش سیستهمی زانستهکهی زاڵه له جیهانی پزیشکیدا دانراوه،چۆنکه لهو
سەردەمهدا نهخۆشی شێرپهنجه به ڕهنگی سهرنجڕاکێش و سوور و ئاوسانی بۆڕییهکانی خوێنه
له دهورهبهری گرێکهدا.که ئهوه له الیهن پزیشکهکانی ئهوکاته وهکو پێیەکان /قاچهکانی قرژاڵ
بهراوورد دهکرا.
کاتێک که شێرپهنجه درووست دهبێت که گڕێکه مهترسیدار بێت واته . maligne neuplasmلهو
جۆرهدا شێرپهنجهکه له بازنهی خۆیدا ده ردهچێت.ئهوانه به پێچهوانهی ئهو گڕێیانهی که
مهترسییان کهمتره واته  benignکه داخراوه و له ناو بازنهی خۆی دهمێنێتهوه .گرێی مهترسیدار
دهتوانێت له ناو ئهو شوێنانه یان ئۆرگانانهکه پهیدابووه له ناوی ببات وهکو ڕێخۆڵه،مهمک یان
سییهکان.له پهنا ئهوهشدا ئهو گڕێیه مهترسیدارانه دهتوانن له جهستهدا به لیمفهکاندا به
ڕێگهی خوێنهوه باڵو ببنهوه و ئۆرگانهکانی تری جهستهی مرۆڤ له ناو ببهن و له کۆتاییدا
دهبێته هۆی کۆچی تووشبوو.

گرێی ئاسایی و گرێی مەترسیدار
گرێی ئاسایی

گرێی مەترسیدار

شێرپەنجە ئەگەری
ب وبوونەو ی ل
ناکر

واتە شێرپەنجە
ب ود بێتەو

کەی گرێ مەترسیدار نییە؟
گرێی ئاسایی بە شێرپەنجە ناونابرێت.چۆنکە گڵۆڵە هەڵەکە لە ناو بازنەی خۆیدا
دەمێنێتەوە.ئەو لە سنووری خۆیدا دەرناچێت و گەورەتر نابێت تا بە ناو بەشەکانی تری جەستە و
کۆئەندامەکاندا بڕوات و باڵو نابێتەوە بە جەستەدا.
ئەو جۆرە گرێیانە سەربەخۆ دەوەستن لە گەورەبوونیان و بچووک دەمێننەوە.ئەگەر هاتو گرێیەک
پاڵ بە بەشێک لە کۆئەندامەکاندا بنێت،ئەوە پزیشک ئەو گرێیە دەردێنێت.
کەی گرێ مەترسیدارە؟
کاتێک گرێ مەترسیدارە کە خانەکان بەردەوام بن لە دابەشبوونیان واتە خۆکۆپیکردن.ئەوان لە
ڕادە بەدەر گەورە دەبن و لە بازنەی خۆیان دەردەچن و دەڕۆنە ناو کۆئەندامەکانی جەستە و
زیانمەندییان دەکەن.ئەو جۆرە گرێیانە ئەگەریان هەیە کە نە تەنیا لە شوێنێک بەڵکو دواتر لە
ناو جەستەی مرۆڤ دیسان گرێی مەترسیداری تر درووست بکاتەوە واتە باڵو ببێتەوە.
بۆچی زیاتر لە  ٧٠٠جۆر شێرپەنجە هەیە؟
هەر خانەیەکی جەستە ئەرک و چاالکی تایبەت بە خۆی هەیە.خانەی سییە جیاوازە لە خانەی
گەدە.ئینجا ئەو جیاوازییەش لە گەڵ ئەوەدا دەمێنێتەوە کاتێک کە خانەکە دەگۆڕێت و دەبێت بە
خانەی شێرپەنجەیی .لە کام شوێنە کە یەکمجار شێرپەنجەی تێدا دروست بووە ،ناوی ئەو شوێنە
بە خۆیەوە دەگرێت.بۆ نموونە شێرپەنجەی سییەکان واتە خانەی شێرپەنجەیی لەناو سییەکاندا
دروست بووە.یان شێرپەنجەی گەدە واتە خانەی شێرپەنجەیی لە ناو گەدەدا دروست بووە.
-

زیاترین جۆری شێرپەنجە کە پێش دێن ئەوانەی خوارەوەن:

 شێرپەنجەی سییە
 شێرپەنجەی ڕیخۆڵەی گەورە

 شێرپەنجەی مەمک
 شێرپەنجەی پڕۆستات
کێ ئەگەری زیاتری هەیە ،شێرپەنجەی تووش بێت؟
لە کوردستاندا تا ئیستا ئامارێکی دیاریکراو وتۆمارکراوی ڕێژەی تووشبووان بە شێرپەنجە بە
دەستەوە نییە.
بەاڵم ئەوەی کە دیارە ڕێژەی تووشبووان زیاتر ئەو کەسانەن کە لە سەرووی تەمەنی ٦٠
ساڵیدان.واتە زیاتر لەناو بە سااڵچوواندا.
ئەوەش ئاشکرایە کە ڕێژەی تووشبووان بەرەبەرە بەرەو زیاتر بوونە.
مرۆڤ چۆن یان بە چی ڕێگەیەک تووشی شێرپەنجە دەبێت؟
هۆکاری تووشبوون بە شێرپەنجە جاریوایە نازانرێت.بەاڵم هەندێک هۆکار هەن کە ڕێخۆشکەرن بۆ
تووشبوون بە شێرپەنجە و ئەوانەی لە خوارەوە ناویان دەبەیین گرنگترینیانن:
 فاکتهری شێوازی ژیانی ناتهندروست
٠٨تا %٨٠ی کەسانی تووشبوو بە شێرپەنجە،شێوازی ژیانی ناتەندروست کاریگەری
هەبووە لە سەر تووشبوونییان بە شیرپەنجە.
شێوازی ژیانی ناتهندروست ڕۆڵێکی گرنگی ههیه له سهر پهیدابوونی شێرپهنجه.به ڕێگهی ژیانی
تهندروست دهتوانرێت به ڕێژهیهکی بهرچاو پێشگیری له پهدابوونی شێرپهنجه بکرێت،بهاڵم
بهرگریکردنی بنهڕهتی گرنتی ناکرێت بۆ تووشبوون به شێرپهنجه.
فاکتهری ژینگه:
ژینگه کاریگهری ههیه له دروستبوونی نهخۆشی شێرپهنجه،وهکو ئاڵودهیی ههوا،دووکهڵ و
خۆراکی چهور و سوتاو و ڕهنگدار ،خواردنهوهکانی ئهلکهولی(مەی)،بهرکهوتنی ههندێک جۆر
لهتیشک وهک تیشکی  xیان تیشکی بنهوش له ناو خۆردا وههوکردن له هۆی باکتریاکان و
زیادبوونی ڤایرۆسهکان .بهاڵم توێژینهوهی زانستی سهلماندوویهتی که تهنیا  %0هۆکاره بۆ
دروستبوونی شێرپهنجه.
تووشبوون به شێرپهنجه زیاتریش پهیوهسته به چهندین هۆکاری وێکڕایه له چهندین الیهندا .له
پهنا ئامادهیی جهستهی خۆدی خۆی مرۆڤ بۆ دروستبوونی شێرپهنجه و شێوازی ژیان لهوانهیه
قهزاوقهدهریش بێت له پهیدابوونی ئهو نهخۆشییهدا.
وهکو دهزانین کهسانێک ههن که به درێژایی تهمهنیان ژیانی تهندروستیان ههبووه کهچی ههر
تووشی شێرپهنجهش هاتوون.
به پێچهوانه کهسانێکیش ههن که به درێژایی تهمهنیان که شێوازی ژیانیان به ناتهندروست
ژیاون و بۆ نموونه جگهرهیان کێشاوه و چوونهته ناو تهمهنی ساڵمهندی بێ کێشهو شێرپهنجهشه.
 ڤایرۆس یان بەکتریا

٧٨تا %٨٠ی کەسانی تووشبوو بە شێرپەنجە،هۆکاری نەخۆشییەکەیان ڤایرۆس یان
بەکتریایە.ڤایرۆس و بەکتریا مرۆڤ نەخۆش دەکات.بۆ نموونە شێرپەنجەی دەروازەی
منداڵدانی ئافرەتان بە هۆی ڤایرۆسە کە بە ڕێگەی جووتبوون یان کردەوەی سیکسی
دەگوازرێتەوە.
یان کەسانێک کە تووشی هەوکردنی جگەر بوون واتە هێپاتیتس  Bیان  Cئەگەری
مەترسی هەیە کە لێی بکاتە شێرپەنجەی جگەر بگرێت.


بۆماوەی (ویراسی)

ههڵهی  DNAی (ویراسی)
بۆ ههموو کهسیک ئهگهر ههیه که تووشی شێرپهنجه بێت .شێرپهنجه نزیکهی سهد جۆری ههیه
وجاریوایهکهسێک ئهگهری ئهوهی ههیه که جۆریک له جۆرهکانی شێرپهنجه بگرێت.چۆنکه
لهوانهیه ههر لهزگماکیهوه ههڵهیهک له DNAی دا بێت واته ویراسی یان گواستنهوهیی بێت0.
تا %10ی ئهو کهسانهی که تووشبوون لهو جۆرهن.
ئەگەر هاتوو لە خێزان یان خانەوادەیەکدا چەند ئەندام تووشی جۆری هاوشێوە لە شێرپەنجە
هاتوون،بۆ نموونە شێرپەنجەی مەمک لە ئافرەتاندا،واتە لەوانەیە ویراسی بێت و پێویستە
کەمتەرخەمی لێ نەکرێت وسەردانی پزیشک و پشکنین بکرێت.
مرۆڤ چی دەتوانیت بکات تا ئەگەری تووشبوون بە شیرپەنجە کەم بکاتەوە؟
مرۆڤ دەتوانیت ئەگەر یان ریسکی تووشبوون بە شێرپەنجە بە ڕێگەی هەڵبژاردنی ژیانێکی
تەندروست کەم بکاتەوە.پێشگرتنی لە بنەڕەتدا مەحاڵە.
شێوازی ژیانی تەندروست چۆنە؟
 -٧جگەرە
کەسانێک کە جگەرەکێشن ئەگەری زیاتریان هەیە بە بەراوورد لە گەڵ کەسانێک کە جگەرەکێش
نین.
لە ناو سەرجەم ئەو کەسانەی کە شێرپەنجەی سییەیان هەیە%٩٠،یان جگەرەکێشن.هەروەها
جۆرەکانی تریش لە شێرپەنجە لە کەسانی جگەرەکیشدا زیاترە تاکو ئەوانەی کە جگەرە
ناکێشن.بۆ نموونە شێرپەنجەی قوڕگ.
لە ناو جگەرەدا و پێکهاتەکانی تر کە لە تووتن دروست کراون،چەند ماددەی ژەهراوی هەیە کە
هۆکارن بۆ دروستکردنی شێرپەنجە.جگەرەکێشان نە تەنیا بۆ خوودی مرۆڤ بەڵکو بۆ کەسانی
دەورووبەریش مایەیی زیانە.
-٨خۆپاراستن لە تیشکی ڕۆژ /خۆر
بە هۆی تیشی ئوڵتراڤیەلۆت کە لە ناو تیشکی خۆردایەئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجەی پێست
هەیە.

بە ڕێگەی خۆداپۆشین و بەکارهێنانی کرێمی تایبەت بە بەرگریکردن لە خۆر مرۆڤ دەتوانیت تا
ڕادەیەک خۆی لە زیانی خۆر بپارێزێت.بە تایبەت مندااڵن لە کاتێ بەرزترین پلەی گەرما
بپاریزرێن.
-٠خۆراکی تەندروست
بە خواردنی میوە و سەوزەوات جەستەی مرۆڤ دابین دەبێت لە پێکهاتەی
ڤیتامینەکان،ڕیشالەکان و خۆراکە بە سوودەکان.
بەو ڕێگەیە جەستە ساغ و بەهێز دەبێت.گرنگە کە مرۆڤ ڕۆژانە٨٠٠گرام و بە الی کەمە دوو جۆرە
میوە بخوات.جیاوازی لە خشتەی خۆراکدا بکات،نەکو هەموو ڕۆژێک هەر یەکجۆر خۆراک بێت.
باشتروایە کە مرۆڤ ڕۆنی گیایی نەک ئاژەڵی بخوات.هەروەها خۆی بپارێزێت لە خواردنی خوێ و
خۆراکی سوێر.
خۆراکیک کە ڕەش بووە وەک گۆشتی برژاوو و سوورکراوە کە پێیەوەسووتاوە نەیخوات.
-٩جواڵنەوە یان وەرزش پێویستە
بە الی کەمەوە ڕۆژانە نیو کاتژمێر پێویستە بۆ هەموو کەسێک کە دەیەوێت تەندروست
بمێنیت.چوواڵنەوە ئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجە کەمتر دەکاتەوە.وەرزش کردن مەرج نییە
تەنیا لە هۆڵی وەرزشدا بێت .مرۆڤ دەتوانیت بۆ نموونە لە ناو ماڵەکەی خۆیدا بە پلیکانەکاندا
بیت و بچێت،لە کۆاڵندا پیاسە بکات.لە جیاتی گەڕان بە ئۆتۆمۆبیل ،لێخوڕینی پاسکیل یەکیک
لەباشترین وەرزیشەکانە بۆ مرۆڤ.
-٨ئاگاداری کێش یان وەزن بە!
کەسانێک کە کێش یان وەزنییان بەرزە،مەترسی زیاتریان لە سەرە کە تووشی شێرپەنجە بن.
بە ڕێگەی بڕگەی  ٠و  ٩دەتوانرێت،بەرگری لەو کێشەیەبکرێت.
-٦خواردنەوەکانی ماددەهۆشبەرەکان/مەشروباتی ئەلکهولی
هەرچەند مەشروبات زیاتر بخورێتەوە،ئەوەندە ئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجە زیاترە.
خواردنەوەی ماددەی هۆشبەر /مەی بە بەردەوامی ڕۆژانە بە زیانە.پیاوان لە دوو گالس ڕۆژانە و
ئافرەتان لە یەک نابێت زیاتر بخۆنەوە.
-١خۆپاراستن لە ماددەکانی کیمایی ومەترسیدار
هەندێک ماددە وەک ماددەی ئەسبست کە لە بیناسازیدابەکار دێت مەترسی هەیە بۆ پەیدابوونی
شێرپەنجە.کەسانیک کە بە کاری بیناسازی یان لە تاقیگەکاندا کار بەو ماددەیە دەکەن،پێویستە
پارێزراو بن بەرامبەر بەو ماددەیە بە ڕێگەی بەکارهێنانی دەمامک و دەستەوانە.
نەخۆشی شێرپەنجە نە تەنیا لە الیەن خەڵکەوە باسی لە سەر ناکرێت و تەبووی لە سەرە بەڵکو
خۆشی تەبووی لە سەر خۆ داناوە واتە زۆر جار تا درەنگ شاراوەیە.بەاڵم هەندێک جار بە ٩
نیشانە خۆی دەردەخات.
 9نیشانهی شێرپهنجه بزانه!

.0دهنگگیران یان نووسان و کۆکهی درێژخایهن و قوڕگ ئێشە زیاتر لە سێ حەوتە که جاریوایه له
گهڵ
دهرهاویشتنی چڵم /بهڵغهم خوێنی تێدا بێت.

.2کێشهی قووتدان :ئازار کاتی قووتدانی پاروو،خۆراک به گرفت به گهروودا
بڕواته خوارێ یان لهوێدا بمێنێتهوه.دوای چوار حەوتە کە کێشەکە مایەوە،سەردانی پزیشک
پێویستە.

.3پهیدابوونی خاڵ یان گۆڕان له خاڵی زگماگی یان پهڵهی تۆخی
پێست( فۆرم،قهواره،شێوهیدهرهکی،خوورو/ئاڵۆش یان خوێن لێهاتن)

.4توێژی سپی یان خڕاییهک له ژێر پێستدا.
.0ئهستووربوون یان خڕاییهک له شوێنێک له جهستهدا،
بۆ نموونه له مهمک(مهمکهکاندا)،له گون(جووته گوندا)،
بن قۆڵ و له هێڵی نێوان ڕان و سک/زگ بهشی خوارێ.

.6ئافرهتان:خوێنبهربوونی نائاسای که له لهش /زێی ئافرهتهوه بێت
یان ههبوونی خوێن و تهڕایی که له کاتی سووڕی مانگانهدا نهبێت.

پیاوان :کێشهی گون وهک ئازار.

.7کێشهی بێ هۆی دهرهاویشتنی بهشه ههرس نهکراوی خۆراک
بۆ دهرهوهی لهش واته(پیسای) وهکو تووند یان شل بوونی  ،یان
ههبوونی خوێن  /بهڵغهم له ناو پیساییدا.

.8گۆڕانکاری له میزکردندا وهکو :میزکردنێکی به گرفت،
به ئازارو زوو زوو میزکردن یان ههبوونی خوێن ویڕای میز.

.9دابهزینی کێش به بێ هۆ و کز و الوازبوون.

دوایی خوێندنەوەیی ئەم نامیلکەیە ،ئەگەر گوومان یان پرسیارت هەیە  ،ئەوە دەتوانی ئاراستەی پزیشکێکی پسپۆر لەم بارەوە یان
ڕاوێژ لەگەڵ سەنتەری پەنا بۆ پشتیوانی لە تووشبووان بە شێرپەنجە لە کوردستان بکەیت.
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Mobile:(00964)0750.368 37 44
www.penacenter.com
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