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 زانیاری بۆ تۆی سھرپھرشتیار 

 لھ حاڵھتێکدا پێویست کات منداڵھکھت خواردنی تایبھت و  ژەمھخواردنی گونجێنراوی بدرێتێ 
 

کارگێڕی خوێندنگا بنھڕەتیھکان بھدواداچوون  بۆ خواردن و مادەی ووزەبھخش دەکات لھ ڕێگای "ڕێنماییھ نیشتیمانیھکان بۆ  
" ڕێکارە نیشتیمانیھکان  بۆ ژەمھخواردن  ھھروەھا لھ ڕیگای   تایبھتی و  ژەمھخواردنی گونجێنراو لھ دایھنگھ و خوێندنگا"خواردنی 

 . (Livsmedelsverket)خواردن  مھوادیدەزگای ی  لھ خویندنگا"
 

 زانیاری دەربارەی داخوازینامھ
گونجێنراو دەبێت، گرنگھ تۆی سھرپھرشتیار بھ دروستی   کاتێک منداڵھکھت پێویستیی بھ خواردنی تایبھت یان ژەمھخواردنی

داخوازینامھکھ پڕبکھیتھوە. ئھگھر سھرپھرشتیاران جیا بوون، دەشێت ھھردوو سھرپھرشتیارەکھ واژۆی داخوازینامھکھ بکھن.  
تدا بوو وە دەبێت پێویستھ تۆی سھرپھرشتیار داخوازینامھکھ پێکھوە لھگھڵ بھڵگھنامھی پزشکیدا ھاوپێچ کھیت ئھگھر لھبھردەس

کات بۆ ئھمھ دوو ھھفتھ پاش دەستپێکردنی وەرزی   ھھموو ساڵێکی نوێیی خوێندن بیدەیت بھ مامۆستای بھرپرسی پۆلھکھ، دووا
 پایزەی خوێندنھ.  ئھگھر گۆڕانکاری لھ خواردنی منداڵھکھتدا ڕویدا، دەشێت داخوازینامھیھکی نوێیان بدەیتێ.

  
ئھگھر منداڵھکھت خوازیاری خواردنی ڕووەکیی یان خواردن بێ گۆشتی بھراز بێت، ئھوا خوێندنگا خۆی لھ نێو خواردنھکانی 

تۆ داخوازینامھی بۆ پڕکھیتھوە. خۆ ئھگھر منداڵھکھت خوازیاری   ناکاتڕۆژانھدا ھھردەم خواردنی ڕووەکی ھھیھ، جا پێویست 
خواردنی ڕووەکیی یان خواردن بێ گۆشتی بھراز بوو ھاوکاتیش پێویستی بھ خواردنی تایبھت یان ژەمھخواردنی گونجێنراو بوو  

 .  ئامادەکاتۆاردنی بۆ دەشیت تۆ لھ داخوازینامھکھتدا ئھوە پڕکھیتھوە بۆ ئھوەی خوێندنگا بھ پێی خواستی منداڵھکھ خ 

 کھی تۆی سھرپھرشتیار دەتوانیت داخوازی ژەمھخواردنی گونجێنراو بۆ منداڵھکھت بکھیت ؟ 
لھو حاڵھتھدا بھرھھڵستی لھش لھ ھھمبھر مادەیھکی خواردندا کاردانھوەی دەبێت. ڕەنگھ    : (Allergi)حاڵھتی ئھلێرژی  •

ئھمانھ نموونھن بۆ خۆراکی ئھلێرژی پھیداکھر: سۆیا، ھێلکھ،  ئھلێرژی کاردانھوەی سووک یان بھھێزی لێبکھوێتھوە. 
 پڕۆتینی شیری مانگا یان ماسی. ژمارەیھکی کھمی خھڵک بھ ھھوای پیس یان بھ بھرکھوتن دوچاری ئھلێرژی دەبن.  

ڵھی  : کاتێک کھسھکھ ئھلێرژی ھھیھ بۆ نموونھ دژبھ ھھ�ڵھی دارچنار یان ھھ�(Korsallergi) حاڵھتی ئھلێرژی بڕەر  •
گژوگیا ڕەنگھ لھش کاردانھوەی بھرامبھر ھھندێک مادەی تریش لھو بابھتانھ ھھبێت وەک بۆ نموونھ ناوکھمیوە ، سێو،  

بوندوق و مادەی تریش. زوربھی کات کاردانھوەکان قورس نین و ڕەنگھ ھھندێک خورو لھ ناو دەم و گھروودا بێننھ 
ھھندێک کھسی کاردانھوەی  لھگھڵ ئھوەشدا ێدەکھوێت. بھ�م  ڕەنگھ ئاراوە. زوربھی کات کھسھکھ شتھکانی بھ کو�وی پ 

 بھھێزیی تێدا دروست دەبێت کھ باو نیھ. 
: دروست دەبێت، کاتێک لھش توانای تێکشکاندنی الکتۆسی نیھ. ھیچ (Laktosintolerans) حاڵھتی پێنھکھوتنی الکتۆس  •

تبوونی ھھستی ناخۆش، ژانھسک، سکچوون و باکردنی  کاردانھوەیھکی جیددی لێناکھوێتھوە بھ�م دەبێتھ ھۆی دروس
 . حاڵھتی پێنھکھوتنی الکتۆس پێویستی بھ بھڵگھنامھی پزیشکی نیھ. سکناو

زیان بھ بھشێک لھ ڕیخۆڵھ دەگات   دانھخۆشیھلھم : (Celiaki/glutenintolerans)حاڵھتی سێلیاکی/پێنھکھوتنی گلوتن  •
 ی کھسھکھ بھ تھواوەتی گلوتنی تێدا نھبێت. خواردن پێویست دەکات . مرۆڤھکھوە  کاتێک  گلوتن دەچێتھ ناو لھشی

ت، وەک بۆ نموونھ  کھس ڕەنگھ کاردانھوەیھکی سووکی تێدا دەرکھوێ  حاڵھتی کاردانھوە ھھستیاریھکانی تر: ھھندێک •
 .  اتسووربوونھوەی دەوروبھری دەم کاتێک بۆ نموونھ میوە، سھوزە یان بھری جۆراوجۆر دەخۆ

تھنانھت ھھندێک ھۆکاری تریش ھھیھ زیاتر دەگمھنھ و دەبێتھ ھۆی وەرگرتنی خواردەمھنی تایبھت. تۆ دەتوانیت ئھوەش   •
 لھ داخوازینامھکھدا پڕکھیتھوە لھ ژێر "شتی تر"دا و پاشان خوێندنگا لھ حاڵھتی پێویستدا پھیوەندیت  پێوە دەکات.  

 ژەمھخواردنی گونجێنراو بکات بۆ منداڵھکھی؟  لھ چ حاڵھتێکدا سھرپھرشتیار دەتوانێت داخوازی 

 حاڵھتی ھھڵبژاردنی خواردنی ڤیجیتاری(ڕووەکی): خواردنێک کھ لھ سھوزە دروست دەکرێت.   •
حاڵھتی خواردنی ھاڕراو: خواردنھکھ ئاساییھ بھ�م ھاڕراوە و گونجێنراوە بۆ کھسێک کھ توانای جوینی نیھ یان بھ  •

 زەحمھت شتی بۆ قووتدەدرێت.   
 ڵھتی خۆراکی بھ ووزە دەوڵھمھند: خواردنی ئاسایی و زیاتر بھ ووزە دەوڵھمھندە، زوربھی کات زیاتر چھوری تێدایھ.حا •
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یان ئھو نھخۆشیانھی کاریگھری لھ زیندەگۆڕان  دا، قھڵھوی ە: بۆ نموونھ لھ حاڵھتی زیادەکێشحاڵھتی خۆراکی کھمووز •
مووزە بۆ منداڵھکھت بکھیت پێویست دەکات منداڵھکھت دەربارەی  داخوازی خۆراکی کھ پێش ئھوەی(میتابۆلیزم) دەکھن. 

 ئھوە لھ الیھن چاودێری تھندروستی و لھشساغیھوە ئامۆژگاری بھ خۆی درابێت.  
نێک کھ شھکرەیان ھھیھ سھخت  احاڵھتی خۆراکی گونجاو بھ ھۆی نھخۆشی شھکرەوە: ڕەنگھ ھھندێک خواردن  بۆ کھس •

برنج (ڕیسگروێت)، پیورێی پھتاتھ (پۆتاتیس موس) و ھھندێک سوپ. بھ�م گرنگھ بۆ  بێت بۆ نموونھ پانکاکھ، شوربای 
 کھسھکھ گونجێنرابێت. 

حاڵھتی گونجاندنی خۆراک و/ یان خۆراکی ژینگھیی لھ حاڵھتێکدا خواردنھکان ھھڵبژێردرابن بۆ ئھو مندا�نھی کھ تھنھا  •
 بۆیان ھھیھ چھند مھوادێکی کھمی خواردن بخۆن.  

حاڵھتی گونجاندنی خۆراک و/ یان خۆراکی ژینگھیی لھ حاڵھتێکدا منداڵھکھ حاڵھتی دەرونییھ دەماریھکانی لھگھڵدا بێت کھ   •
 . (NPF)دەبنھ مایھی دابھزینی توانا 

 ئێمھ بۆ گونجاندنی خواردەمھنی چیتان پیشکھش دەکھین؟
 ھ دەکھین کھ خۆیان خوازیارین.  ئێمھ خۆراکی ڤێگان (بھ تھواوەتی ڕووەکی) پێشکھشی ئھو خوێندکاران 

 
 کۆمھڵھ گونجاندنێکی تر 

ئھگھر منداڵھکھت پێویستی بھ خۆراکی گونجێنراو بۆ شھکرە ، خۆراکی کھمووزە، خۆراکی بھ ووزە دەوڵھمھند، خۆراکی ھاڕراو  
، ئھوا  ھھیھ (NPF)ھکانھوە بھ ھۆی حاڵھتھ دەرونییھ دەماری  یانناتواناییھکبۆ کھسانێک کھ یان خواردەمھنی ھھڵبژێردراو و/یان 

 تۆ و منداڵھکھت بانگھێشت دەکات بۆ کۆبوونھوەیھک لھگھڵ نوێنھرانی خوێندنگاکھ.   خوێندنگا
اڕراو  ئھگھر منداڵھکھت پێویستی بھ خۆراکی گونجێنراو بۆ شھکرە، خۆراکی کھمووزە، خۆراکی بھ ووزە دەوڵھمھند یان خۆراکی ھ

 ئھوا خوێندنگا لھ سۆنگھی بھڵگھنامھی پزیشکیھوە ڕەفتار دەکات کھ ئامۆژگاری تێدایھ بۆ تاکھکھس.  بێت،
  

  کھ دەبێت بۆیخواردەمھنیانھی   انھن ئھوئھگھر منداڵھکھت پێویستی بھوەیھ کھ ژەمھ خواردنی ژینگھیی  بۆ بگونجێنرێت و کام
دابین ، ئھوا خوێندنگا پێویستیھکانی منداڵھکھت ھھیھ (NPF)ماریھکانھوە ھھڵبژێردرێت یان ناتوانایی بھ ھۆی حاڵھتھ دەرونییھ دە

 دەکات  و بۆی دەگونجێنێت، تھنانھت پشتگیریشی دەکات بۆ پێدانی ژەمھخواردنھکان.  
 

 کھی دەبێت تۆ بھڵگھنامھی پزیشکی ڕادەستکھیت؟ 
گھڵ داخوازینامھیھکدا دەربارەی خواردنی تایبھتی و تۆی  سھرپھرشتیار پێویستییت بھ ڕادەستکردنی بھڵگھنامھی پزیشکی دەبێت لھ

 گونجێنراو کاتێک منداڵھکھت ئھم حاڵھتانھی لھگھڵدا بێت: 
 لێکرێت.   (Anafylaktisk chock)ئھگھر مھترسی تووشبوون بھ شۆکی ئھنھفیالکتیکتی  •
 .  (Adrenalinpenna) ن کاتێک منداڵھکھت دەرمانێکی وای ھھیھ کھ دەبێت کوتوپڕ بیدرێتێ وەک پاندانی ئھدرینالی  •
 کھوە ھھیھ (سێ یان چوار جۆری ئھلێرژی). کۆمھڵھ ئھلژیھکی پێ  •
 ئھلێرژی ھھیھ بھ ھھوای پیس.   •
 ئھلێرژی ھھیھ بھ بھرکھوتنی لھگھڵ مادەیھکدا. •
ن،  ئھلێرژی توانادابھزین، بریتیھ لھ ئھلێرژیھک کھ ھھڕەشھ لھ ژیان ناکات بھ�م دەبێتھ ھۆکاری تێکچوونیی چۆنیھتی ژیا •

(بۆ نموونھ ئھسما ڕەبو، ژانھسک، سکچوون، دڵتێکھھڵھاتن، لیرکردن،  خوورو، ئھکزیما،    ی و تووشبوون بھپھکخستن 
 ژانھسھر، سھختی لھ ھھناسھداندا).  

 . (Celiaki/glutenintolerans) :سێلیاکی/پێنھکھوتنی گلوتن •
 پێویستی بھ خۆراکی گونجاو بێت بھ ھۆی نھخۆشی شھکرەوە.  •
 پێویستی بھ خواردنی ھاڕراو بێت لھ حاڵھتی نھبونی توانای جوین یان زەحمھتی  قووتدان.    •
 پێویستی بھ خۆراکی بھ ووزە دەوڵھمھند بێت. •
 پێویستی بھ خۆراکی کھمووزە بێت.  •

 
     ئھگھر چھند شتێکی ناڕۆشن وەپێشھات ئھوا خوێندنگا دەتوانێت داوا بکات تۆ بھڵھنامھی پزیشکیمان بۆ بھێنیت.
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 بۆیھ پێویست دەکات بھڵگھنامھی پزیشکیمان بدەیتێ 
بۆمان دەرکھوێت کھ خوێندکارەکھ لێکۆڵینھوەی ئھلێرژی بۆ کراوە یان  تاوەکو پێویست دەکات تۆ بھڵھنامھی پزیشکیمان بدەیتێ 

وستی لھ الیھن دکتۆر یان پسپۆڕی  دەستنیشانکراوە و بھ باشترین شێوە چارەسھر وەردەگرێت. دەتوانرێت یاداشتھکانی ناو فایلی تھندر
 خواردەمھنیھوە بھێنیت کھ بھ چھند ھۆکارێکی پراکتیکیھوە وەک بھڵگھنامھی پزیشکی حسابی بۆ دەکرێت. 

 
 تۆ چۆن بھڵگھنامھی پزیشکیمان دەدەیتێ؟ 

ەدەیت بھ دەستھوە. جا  تۆی سھرپھرشتیار بھڵگھنامھ پزشکیھکھ پێکھوە لھگھڵ داخوازینامھکھدا بۆ ھھموو ساڵێکی نوێیی خوێندن د
 ڕەنگھ کۆپیھک بێت لھ بھڵگھنامھ پزشکیھکھی پێشووی یان یھکێکی نوێی بۆ پھیداکھیت.   

 
 بھڵگھنامھی پزیشکی تا کھی دەخوات؟

بھڵھنامھی پزیشکی بۆ ئھو کاتھ دەخوات کھ لھ بھڵگھنامھکھدا نوسراوە. ئھگھر نھ نوسرابوو تاکھی دەخوات، پێویست دەکات تۆ ھھر  
 ناساڵێک نوێی کھیتھوە.  ساڵھ 

 
 ماوەی تاقیکردنھوە 

ئھگھر منداڵھکھ بھھۆی ئھلێرژی یان ھھستیارێتیھوە تاقیکرێتھوە بۆ ئھوەی خواردەمھنیھکی بۆ البھریت یان مادەیھکی خواردن  
تاقیکرێتھوە کھ لھوەوپێش تووشی ئھلێرژی کردووە، گرنگھ لھ پێشدا تۆ پھیوەندی بھ چاودێری تھندروستیھوە بکھیت بھر لھوەی  

 ت.     داوای ماوەی تاقیکردنھوەکھ بکھی 
 

 ئھگھر منداڵھکھ تاقیکرێتھوە بۆ ئھوەی خواردەمھنیھکی بۆ البھری
تۆی سھرپھرشتیار داخوازینامھیھک دادەنێیت و دیاری دەکھیت کھ ماوەی تاقیکردنھوەکھ چھند دەخایھنێت. کاتێک ماوەی  

تاقیکردنھوەکھ تھواو بوو، دەشێت تۆ داخوازینامھیھکی نوێ بھ زانیاریھ نوێکانھوە پێکھوە لھگھڵ بھڵگھنامھیھکی پزشکیدا دانێیت 
یار داخوازینامھی نوێ دانھنێیت  کاتێک ماوەی تاقیکردنھوەکھ دەبڕێتھوە، ئھوا خواردنی  ئھگھر ھھتبوو. ئھگھر تۆی سھرپھرشت 
 تایبھتیی منداڵھکھ کۆتایی پێدەھێنرێت.  

 
 ئھگھر منداڵھکھ خواردەمھنیھکی بۆ تاقیکرێتھوە کھ لھوەوپێش ئھلێژی لھ دژ ھھبووە 

وە. ئھگھر لھ ماڵھوە باش بھڕێوەچوو ئھوا دەتوانرێت تھنانھت لھ  ئێمھ خوازیارین منداڵھکھ خواردەمھنیھ نوێکھ لھ ماڵھوە تاقیکاتھ
خوێندنگاش ماوەیھکی تاقیکردنھوەی بۆ دانرێت. دەشێت تۆی سھرپھرشتیار داخوازینامھیھکی نوێ دانێیت کھ تیایدا دیاری دەکھیت  

داخوازینامھیھکی نوێکراوە بدەیت بھ   ماوەی تاقیکردنھوەکھ چھند درێژبێت. کاتێک ماوەی تاقیکردنھوەکھ تھواو دەبێت، دەشێت تۆ
 خوێندنگا. 

 
 غایببوون لھ حاڵھتی خواردنی تایبھتی و  ژەمھخواردنی گونجێنراو 

پێویستھ تۆی سھرپھرشتیارھھمیشھ ڕایگھیھنیت  کاتێک منداڵھکھت غایبب دەبێت بۆ ئھوەی بگات بھ دەم ئھوانھی کھ بھرپرسیارن لھ   
گا. بۆ ئھوەی کات، مھوادی خواردەمھنی و پارە بھ فیڕۆ نھچێت بۆ لینان و ئامادەکردنی ئھو کاروباری ژەمھخواردنھکانی  خوێندن 

نھچوونھوەی  لھ خواردنھ تایبھتی و  ژەمھخواردنھ گونجێنراوەی کھ دەدرێت بھ منداڵھکھت. دەشیت تۆ بھ پێی ڕۆتینھکانی خوێندنگا 
 کاتێک منداڵھکھت دیسانھوە دەست دەکاتھوە بھ خوێندنگا.   . گرنگیشھ بھ خوێندنگا ڕاگھیھنیتئاگاداریانکھیتمنداڵھکھت 

 
ڕۆژدا وەرینھگرێت، بھ بێ   ۱٤خواردنی تایبھتی و ژەمھخواردنی گونجێنراوی منداڵھکھت کۆتایی پێدەھێنرێت، ئھگھر لھ میانھی 

ڵھکھت پێویستی بھ خواردنی  ڕۆژ غایببون ھێشتا مندا ۱٤ئھوەی غایببوونی منداڵھکھت بھ خوێندنگا ڕاگھیھنرابێت.  ئھگھر پاش  
 تایبھتی و ژەمھخواردنی گونجێنراو بێت، پێویستھ تۆی سھرپھرشتیار داخوازینامھیھکی نوێ بدەیتھوە بھ خوێندنگا.  

 
 پھیوەندی بھ خوێندنگای منداڵھکھتھوە بکھ 

پھیوەندی بھ خوێندنگای   تکایھ ئھگھر پرسیار یان بۆچوونێکت دەربارەی خواردنی تایبھتی و ژەمھخواردنی گونجێنراوھھبوو،
 منداڵھکھتھوە بکھ. 

 


