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 جەنۇبىي ائۋسترالىيە چىش ساقلىق مۇالزىمىتى
 مەك تەپ چىش ساقلىق مۇالزىمىتى

 چىش تارتقاندىن كېيىن دىققەت قىلىدىغان باسقۇچالر
 بۈگۈن 

 

  تارتىلغان چىشىڭىزنىڭ وئرنىغا  قۇيۇلغان پاختا داكىنى  ئەڭ ائز دىگەندە يېرىم سائەت چىشلەپ تۇرۇڭ 

  ىئچىدە ائز مىقداردا قاناش يۈز بەرسە بۇ بىر نورمال ئەھۋالدۇر سائەت  24سائەتتىن  12چىش تارتىلىپ 

 ڭ  الزىم بولغاندا پاختىلىق داكىنى ائلماشتۇرسىڭىز بولىدۇ، ىئشلەتكەننى تاشالشتىن بۇرۇن قەغەزگە وئراپ تاشال

  سائەتكىچە ائغزىڭىزنى چايقىماڭ 24چىشىڭىز تارتىلىپ 

 ي ھەركەتلەرنى قىلماي ياخشى دەم ېئلىڭ بۇ كۈندە يۈگۈرۈش، سۇ ۈئزۈش ۋە باشقا جىسمانى 

  چىشىڭىز تارتىلىپ بولغاندىن كىيىن تاماق يەپ سۇ ىئچسىڭىز بولىدۇ، ئەمما تارتىلغان چىش وئرنىغا ىئھتىيات
 قىلىڭ

 24 سائەتكىچە تاماكا چەكمەڭ ۋە ھاراق ىئچمەڭ 

  قىلىڭ ناركوز تەسىرىنى يوقاتمىغان ئەھۋالدا لىۋىڭىزنى چىشلىۋېلىشتىن ىئھتىيات 

 

 ئەتىسى 
 

  قوشۇپ ىئرىتىپ ىئككىنجى كۈنىدىن باشالپ، بىر ىئستاكان ىئلمان سۇغا يېرىم قۇشۇق تۇز 
 
 چىش تارتىلغان وئرۇنغا تۇز سۇنى ېئلىپ بىرەر مىنۇت تۇرغۇزغاندىن كىيىن تۈكۈرۈۋەتسىڭىز بولىدۇ 

 
  قتىن كىيىن ۋە يېتىشتىن بۇرۇن ئەڭ ائغزىڭىزنى تۇز سۆيىدە يەڭگىل  چايقاپ بىرىڭ، مۇشۇنداق چايقاشنى تاما

 ۈئچ كۈندىن  بەش كۈنگىچە  داۋام قىلىپ بىرىڭ ائز دىگەندە
 

  نورمال كۈندىلىك چىش چوتكىالشنى ۋە ېئغىز چايقاشنى داۋامالشتۇرۇڭ 
 

 ائغرىق پەسەيتىش 
 

 ( ائغرىق پەسەيتىش دورىلىرىدىن پانادولPanadol(پانادىن ،)Panadeine ياكى باشقا ائغرىق ) پەسەيتىش
 دورىلىرىنى ىئستىمال قىلسىڭىز بولىدۇ، دورا قۇتىسدىكى  كۆرسەتمىلەر بۇيىنچە  قوللۇنۇڭ.

 
    ائسپرىنAspirin   ياكى ىئبۇپروفېنIbuprofen    )تۈرىدىكى دورىالرنى )مەسىلەن نيۇرۇفېنغا وئخشاش

 ىدۇىئشلەتمەڭ، چۈنكى بۇ دورىالرنى قاناش ئەھۋالىنى يامانالشتۇرىۋىت ئىيقەت
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 قاناش
 

 ئەگەر قاناش ئەھۋالى  يۈز  بەرسە 
 
o  ائغزىڭىزنى سوغۇق سۇ بىلەن يەڭگىل چايقاڭ 

o  ،پاكىز پاختىلىق داكا ياكى پاكىز التىنى قاتالپ تارتىلغان چىش وئرنىغا بېسىپ يېرىم سائەت چىشلەپ تۇرۇڭ
 قوللىرىڭىز پاكىز بولىشى شەرت 

o ويۇپ ائرام  ېئلىڭ ياتقاندا تۈز ياتماڭ ، بېشىڭىزنى ىئگىز ق 
 

 ئەگەرچىشىڭىز توختىماي قاناۋەرسە ياكى ائغرىق ېئغىرلىشىپ كەتسە 
 

o مەك تەپنىڭ چىش ساقلىقى شىپاخانىسى بىلەن ائالقە قىلىڭ   نورمال خىزمەت سائەتلىرىدە 

o مۇرى ائرقىلىق نۇ 82322651  ، مەك تەپتىن تارقىغان ياكى نورمال خىزمەت سائەتلىرىدىن باشقا ۋاقىتالردا

  ساقلىق مۇالزىمىتى ىئشتىن سىرتقى ۋاقىتالردىكى جىددىي مۇالزىمەت وئرنى بىلەن ائالقە قىلىڭ  چىش مەك تەپ

 

 تەبەسسۇم كۈلكىسىگە كۆڭۈل بېرىڭ   ڭبالىڭىزنى
 

  الشقا ئەھمىيەت ىۆئز يېشىغا ماس كېلىدىغان چىش چوتكىسى بىلەن بالىڭىزنىڭ چىشى ۋە چىش مىلىكىنى تاز
 رىڭ،  كىچىكلەر ياردىمىڭىزگە ىئھتىياجلىق بولىدۇبى

 ھەر كۈنى ئەتىگەن ۋە يېتىشتىن بۇرۇن چوتكىالشقا ياردەملىشىڭ 

  ائيغىچە بولغان بالىالرغا چىش پاستىسى ىئشلەتمەڭ  17تۇغۇلۇپ 

 18  ەتسە ياشقىچە بولغان بالىالرغا تۆۋەن فلوردلىق چىش پاستىسىدن نۇقۇتنىڭ چوڭلۇقىدا ىئشل 5ائيلىقتىن
 ىقىرىۋىتىشنى ۆئگىتىڭبولىدۇ، بالىالرغا چىش پاستىسىنى يۈتۈۋەتمەستىن تۈكۈرۈپ چ

 6 ياشتىن يۇقىرى بالىالرغا چوڭالر ىئشلىتىدىغان چىش پاستىسىدىن نۇقۇت چوڭلۇقى مىقدارىدا ىئشلىتىلسە بولىدۇ 

  چوتكىالشتىن كېيىن  تۈكۈرۈپ چىقىرىۋتىش، قايتا چايقىماسلىق 

  ساغالملىق يىمەكلىكلىرىنى تالالش، كۆپ يىيىشتىن،  شىكەر مىقدارى كۆپ بولغان ىئچىملىك ۋە بالىالر ۈئچۈن
 مىۋە سۇلىرىدىن پەرھىز تۇتۇش 

  تۇربا سۇي  ى بالىالر ۈئچۈن ئەڭ ياخشى ىئچىملىك 

 دورا تاللىغاندىمۇ، شىكەر مىقدارى بولمىغان دۇرىالرنى تالالش 

  فۇن كىتاۋىنىڭ چىش ساقلىقى بۆلىمىدە ۇئچرايدۇىائق بەتلىك تېل مەك تەپلەر چىش ساقلىق تېلىفۇن نۇمۇرلىرى 
 تېخىدىنمۇ كۆپ بىلگىلەر ۈئچۈن 

 ساغالملىق تەربىيەت بۆلىمى 
PO Box 864, 

Adelaide 5001 
 9016 8222 8 61+        :تېلىفۇن 

 9020 8222 8 61+              :فاكس
 8390 8222 8 61+   :گاسالر ۈئچۈن

www.sadental.sa.gov.au   

Stock Item No: 7134 

05/10 
© Department of Health, Government of South Australia. All rights reserved 

ەىيە مىنىستېرلىكىگە تەۋپۇتۇن ھوقۇقلىرى جەنۇبىي ائۋسترالىيە ھۆكۈمىىتى سەھ  

http://www.sadental.sa.gov.au/
http://www.sadental.sa.gov.au/

