
 

 ތަޢާރަފް: 

ބޮޑުވުން  ހެދި  ގަހުގެ  ޖެހުމުން  ބަލި  މި  ބައްޔެކެވެ.  ފެތުރޭ  ސަބަބުން  ޖަރާސީމުގެ  ފަންގަސް  އެންތްރެކްނޯސްއަކީ 
ދަށްކޮށް މަތިވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކުރެއެވެ. މި ބައްޔަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ބައްޔެކެވެ. އަދި 
ލަށްބަލީގެ  ތަފާތު  ފެންނާނީ  ޢާއްމުކޮށް  ބަލިތައް  ފަންގަސް  ގަހަށްޖެހޭ  ބައްޔެކެވެ.  ދަގޫ  އުނ ކުރަން  ކޮންޓްރޯލް 
ބަލިތައް  މިފަދަ  މައިކޮރޮސްކޯޕަކުން ބަލާފިނަމަ  މިފަދަ ބައްޔެކެވެ.  އަކީވެސް  ގޮތުން އެންތްރެކްނޯސް  މި  ގޮތުގައެވެ. 

 ފެންނާނީ އެކިގޮތްގޮތަށް ދަމާފަ ހުންނަ ރޮދިތަކެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އަދި މިރޮދިފަށްތަކަކީ މިތަކެތީގެ ހަށިގަނޑެވެ.  

ގެއްލުން:  ބަލިޖެހުމުން   ގަހަށްދޭ  މި  ހުރެއެވެ.  ފެންނަން  ގޮފިތަކުންވެސް  ގަހުގެ  އިތުރުން  ފަތުގެ  އަލާމަތްތައް  މީގެ 

މައު އަދި މޭވާ ގައި މުށި ކުލައިގެ ލައްތަކެއްޖަހާނެއެވެ. އަދި މިލައްތައް މޭވާގައި ވަރަށްބޮޑުވެ މޭވާގެ ، ގަހުގެ ފަތްތައް

 އެބައި ހަލާކުވެ ފީކޮށްލައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިތުރުން  މަތިވަރު ދަށްވެއެވެ. 

 މި ލައްތައް ހުންނާނީ މުށިކުލައިގެ ހިކިފަ ހުންނަ ތަނކޮޅެއްހެން އެއްވެސް ސިފަޔަކަށް ނުވާކަހަލަ ގޮތަށެވެ. 

 މި ބަލި ޖެހުމުން ގަހަގައި ނުކުންނަ އައު ކުރިތައް ހެދުމަށް ހުރަސްއަޅައެވެ. އަދި ފަތުގެ ސައިޒް ކުޑަވެއެވެ.

 އާލާވާގޮތް:

މި   މޫސުމުގައި  ހޫނު  ޅަކުރިތަކުގައެވެ.  ފަތްތަކުގައާއި  ގަހުގެ  އަށަގަންނަނީ  ފުރަތަމަ  ފަންގަސް  މި  އެންތްރެކްނޯސް 
ޖަރާސީމުގެ ސްޕޯރތައް އުފެދި މުޅި ގަހަށް ފެތުރޭގޮތްވެއެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން ފެންޖެހުމުން ނުވަތަ ފެންދިނުމުން އަދި 

އުފެދޭމިންވަރުގިނަވެ ލިބި  އާރޯކަން  މިތަކެއްޗަށް  ގަހުގެ   ،ވާރޭވެހުމުން  ފެތުރި  އައުކުރިތަކަށް  ނުކުންނަ  ގަހުގައި 

ގަހުގެ ތެއްކަން ބޮޑުވުން ނުވަތަ ފިނިހޫނުމިން ދަށަށް ދިޔުމަކީ  އަދި  ފަތްތަކުން އަލާމަތްތައް ފެންނަގޮތް ދިމާވެއެވެ. 
 މިބާވަތުގެ ޖަރާސީމް އިތުރުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެކެވެ.

ފަޅޯ އަދި ބަށި  ހިމެނެއެވެ.، މިރުސް، އަނބު، ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް މި ބަލިޖެހޭ ގަސތަކުގެ ތެރޭގައި  ކަރާ  

 ކޮންޓްރޯލް:

ޖެހޭ   ކުރާއިރު ވަރަށް ރަގަޅަށް މޮނިޓަރކުރަންވާނެއެވެ. މިބަލި ގަހުގައ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް  މި ބަލި ކޮންޓްރޯލް 
މިންވަރާއި ގަހަށްފެތުރޭ މިންވަރު ބެލުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. މި ގޮތަށް ބެލުމުން ގަހަށް އަސަރުކުރާމިންވަރު ބެލުމަށްފަހު 
ގަހަށް ދޭނެ ފަރުވާއަކަށް ދިޔުން ރަގަޅުވާނެއެވެ. މުޑުވަށް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލިތަކުން ދުރު ސިއްހަތު ރަގަޅު ގަހަކުން 

 މުޑުވަށް ޚިޔާރުކުރުން ނުވަތަ މިބައްޔަށް ރެސިސްޓަންޓް ވެރައިޓީއެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

. އަދި ފަސްގަނޑުތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގެރިގުއި ނުވަތަ ކާނާ ސްތެރަލައިޒްކޮށްގެން ބޭނުންކުރުމަކީވެސް މި 
 ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަމެވެ. 

 އެންތުރެކްނޯސް



 

 

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެންދިނުން މުހިއްމެވެ. ގަހުގައި ހުންނަ ބަލިޖެހިފައިވާ ގޮފިތައް ކޮށުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. 

ގަސްކޮށާއިރު ފަލަ ގޮފިތައް ކެނޑުން މަދުކުރުން ސަބަބަކީ ފަލަ ގޮފިތައް ކަނޑުމުން ގަހުގައި ހުންނަ ބައި ހާމަޔަށް 

 ހުރުމުން އެތަނުގައި ބަލި އަށަގަތުން އަވަސްވާނެތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

ކޮނަމެވެސް   ވައްތަރުތައް  ހައްދާ  ބަދަލުގައި  ހެއްދުމުގެ  އެއްބާވަތެއް  އަބަދު  އެއްދަންޑެއްގައި  އިތުރުން  މީގެ  އަދ 
ވަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މިފަދަ ބަލިތައް ޖެހުން މަދުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އަބަދު މިރުސް ހައްދާ ދަންޑެއްގައި މިރުސް 

 ހައްދާ ނިމުމުން ކަރާ ނުވަތަ ބީންސް ހެއްދިދާނެއެވެ.

 ސޮއިލް ސޮލަރައިޒޭޝަން:

ސޮލަރައިޒަކުރުމަކީ ގަސްއިންދަން ތައްޔާރުކުރާ ބެޑް ނުވަތަ ބިން ހޫނު ކޮށްލުމެވެ. މިކަން ކުރެވޭގޮތަކީ ގަސްއިންދަން  

ބެޑްގެ މަތީގައި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ރަބަރު ޝީޓެއްއަޅާކަވަރުކުރާނީއެވެ. އަދި ، ތައްޔާރުކުރާ ބެޑް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

ބެޑް   2އެއަށްފަހު ހަފްތާއެއް ނުވަތަ   ހަފްތާވަންދެން ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް އަވިދޭނަމަ 
މިންވަރު  ބަލިޖެހޭ  ގަސްތަކަށް  މަރުވެ  ފަނިފަކްސާ  ޖާރާސީމާއި  ބަލިޖައްސާ  އެކުލެވިގެންވާ  ސަރަޙަށްދުގައި  ހިމެނޭ 

 މަދުވާނެއެވެ.

 މައިކްރޮސްކޯޕުން ފެންނަ ގޮތް ހަމަ ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތް 


