CDS

جەنۇبىي ائۋسترالىيە چىش ساقلىق مۇالزىمىتى
قۇرامىغا يەتكەنلەر چىشنى تارتقۇزغاندىن كېيىن دىققەت قىلىدىغان باسقۇچالر

بۈگۈن
 تارتىلغان چىشىڭىزنىڭ وئرنىغا قان توختىتىشقا ياردىمى بولسۇن ۈئچۈن پاختا سېلىپ قويۇلدى .مۇشۇ ۋاقىتتى باشالپ
ئەڭ ائز دىگەندە يېرىم سائەت بۇ پاختىنى ېئلىۋەتمەڭ.
 چىشىڭىز تارتىلىپ  24سائەتكىچە ائغزىڭىزنى چايقىماڭ ،چۈنكى بۇنداق قىلىش ۇئيىغان قانغا تەسىر قىلىشى مۇمكىن .
 24 سائەتكىچە تاماكا چەكمەڭ ۋە ھاراق ىئچمەڭ.
 ائغىزىڭىزنىڭ چىشى تارتىلمىغان يەنە بىر تەرىپىدىن ئچىملىك ۋە يىمەكلىك ىئستىمال قىلسىڭىز بولىدۇ ،ئەمما بەك قىززىق
ياكى بەك سوغۇق بولمىسۇن .يىگەن ياكى ىئچكەن نەرسىڭىزنى ائغزىڭىزنىڭ ىئچىدە ۇئياق بۇياققا يۆتكىمەڭ.
 ىئككىنجى كۈنىدىن باشالپ ،بىر ىئستاكان ىئلمان سۇغا يېرىم قۇشۇق تۇزقوشۇپ ،ائغزىڭىزنى تۇز سۈيىدە يەڭگىل چايقاپ بىرىڭ ،مۇشۇنداق
چايقاشنى تاماقتىن كىيىن ۋە يېتىشتىن بۇرۇن ئەڭ ائز دىگەندە بەش كۈن داۋام قىلىپ بىرىڭ.

قاناش
 چىش تارتىلىپ  12سائەتتىن  24سائەت ىئچىدە ائز مىقداردا قاناش يۈز بەرسە بۇ بىر نورمال ئەھۋالدۇر
 ئەگەر قاناش ئەھۋالى ېئغىرراق ياكى توختىماي يۈز بەرسە
o
o
o
o

ائغزىڭىزنى سوغۇق سۇ بىلەن يەڭگىل چايقاڭ
قوللىرىڭىزنى تازىالپ ائندىن پاكىز پاختا ياكى پاكىز التىنى قاتالپ قانىغان وئرۇنغا بېسىڭ
سېلىنغان پاختا ياكى التىنى يېرىم سائەت ئەتراپىدا بوش چىشلەپ تۇرۇڭ
بېشىڭىزنى ىئگىز قويۇپ ائرام ېئلىڭ

 ئەگەرچىشىڭىز توختىماي قاناۋەرسە ياكى ئەھۋال ېئغىرلىشىپ كەتسە ،چىش ساقلىقى شىپاخانىسى بىلەن (پەقەت
خىزمەت ۋاقىتلىرىدىال) ائالقە قىلىڭ
 بۇ يەر بىلەن ائالقە قىاللمىسىڭىز 8222 8222 ،نۇمۇرى ائرقىلىق ائدېلەيد چىش دوختۇرخانىسىنىڭ ېئغىز بوشلۇق
كىسەللىكلىرى ائمبوالتۇرىيەسى بىلەن سۆزلىشىڭ
 نۇرمال خىزمەت سائەتلىرىدن باشقا ۋاقىتالردا ،ۆئزىڭىزنىڭ ائىئلە دوختۇرىڭىزغا ائالقە قىلىڭ ياكى ۆئزىڭىزگە يېقىن
دوختۇرخانىنىڭ جىددىي بۆلۈمىگە مەلۇم قىلىڭ
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ائغرىق پەسەيتىش
 چىشىڭىز تارتىلىپ ۈئچ كۈنگىىچە ائغرىش ھىس قىلىشىڭىز مۇمكىن
 ائغرىق پەسەيتىش دورىلىرىدىن پانادول ( ،)Panadolپانادىن( )Panadeineياكى باشقا ائغرىق پەسەيتىش دورىلىرىنى
ىئستىمال قىلسىڭىز بولىدۇ ،دورا قۇتىسدىكى كۆرسەتمىلەر بۇيىنچە قوللۇنۇڭ.
 ائسپرىن  Aspirinياكى ىئبۇپروفېن ( Ibuprofenمەسىلەن نيۇرۇفېنغا وئخشاش) تۈرىدىكى دورىالرنى قەتئىي
ىئشلەتمەڭ ،چۈنكى بۇ دورىالر قاناش ئەھۋالىنى يامانالشتۇرىۋىتىدۇ

وئپراتسىيە ائرقىلىق چىش تارتقۇزغاندىن كېيىنكى قۇشۇمچە بىلگىلەر
 وئپراتسىيەدىن كىيىن ىئىششىپ قېلىشمۇ بىر نورمال ئەھۋال بولۇپ بەلكىم چىش تارتىلىپ  36دىن  48سائەتكىچە
بەكرەك ىئششىپ كىتىش ئەھۋالى كۆرىلىشى مۇمكىن
 ىئششىپ كىتىش ئەھۋالى تۆت بەش كۈن ىئچىدە يېنىشقا باشاليدۇ
 ۆئيىڭىزدە تۇرۇپمۇ ىئششىقنى ياندۇرۇشنىڭ ۇئسۇلى بولسا مۇز قۇتىسىنى يىڭىقىڭىزغا  20مىنۇتالرچە تۇتىسىز  ،وئن
مىنۇت ېئلىۋىتىپ يەنە داۋام قىلسىڭىز بولىدۇ
 ىئششىق يانغانسىرى ائزراق كۆكىرىپ قىلىش ئەھۋالى كۆرىلىىشى مۇمكىن
 ياتقاندا بېشىڭىزنى ىئگىزرەك قىلىپ ياكى ياستۇقنى قوشالپ قويۇپ ۇئخالڭ
 ائغزىڭىزنى ائچقاندا قىينىلىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن ،بۇ ئەھۋالمۇ ىئششىق يانغانسىرى وئڭشىلىپ كېتىدۇ
 بۇ ۋاقىتالردا ائمال بار سۇيۇق سەلەڭ ۋە يۇمشاق غىزاالرنى ىئستىمال قىلىڭ
 بىرەر ھەپتىلەردىن كىيىن ۆئزىڭىزنىڭ ىئشتىھاسى تارتقان بۇيىچە ۇئزۇقالنسىڭىز بولىدۇ
 چىشىڭىزنى نورمال چوتكىالشنى قانچە تىز باشلىسىڭىز شۇنچە ياخشى بولىدۇ
 چىشنى فتۇر بىرىكمىسى ( ) fluorideبىلەن چوتكىلىغاندا ،سۇ بىلەن چايقىماي  ،تۈكۈرۈپ چىقىرىۋىتىڭ
 تۇربا سۈي ى ىئچىش ۈئچۈن ئەڭ اليىق ىئچىملىك
تېخىدىنمۇ كۆپ بىلگىلەر ۈئچۈن
ساغالملىق تەربىيەت بۆلىمى
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