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 ފޮތުގެ ތައާރަފެއ  
 

މި ފޮތ  އެކުލަވާލުމުގެ ޝައުގެއ  އުފެދުނީ ކެނ ސަރު ބައ ޔަކީ ާރއ ޖޭގެ ނިސ ބަތުނ  
ނޑުގެ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އާނ މުވެފައިވާ ނުރައ ކާތެރި ބައ ޔަކަށ  ވާތީ އާއި އަޅުގަ
ހަޔާތުގައި ވެސ  ދިމާވި ހާިދސާއެއ ގެ ސަބަބުނ  މި ނުރައ ކާތެރި ބައ ޔާ ބެޭހ 
މައުލޫމާތު ރައ ޔިތުނ ނަށ  ފޯރުޮކށ ދީ ހޭލުނ ތެރި ކުރުމުގެ ނިޔަތުަގ އެވެ. މި ފޮތުގައި 
ވާނީ ސިއ ހަތާ ބެހޭ ބައިނަލ އަުގވާމީ އިދާރާތަކާއި ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި ފޮތ ތަކާއި އަދި 
އިލ މީ ލިޔުނ ތަކުގެ އެހީގައި އެއ ކޮށ  ތަރުޖަމާކޮށ ފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. ދިވެހި 

ގައި ބަލިތަކާ ބެހޭ މައުޫލމާތު ލިބެނ  ުހނ ނަ މިނ ވަރު މަދުކަމާއި، ދިވެހި ރާއ ޖޭ
ބަހުނ  މި ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއ  ރައ ޔިތުނ ނަށ  ލިބެނ  ހުރުމަކީ ވަރަށ  މުހިނ މު 
ނޑު ކޮށ ފައި ވަނީ މި ފޮތުެގ  ކަމެއ  ކަމަށ  ފެނ ނާތީވެ މި މަސައ ކަތ  އަޅުގަ

ފައިދާތަކެއ  ލިބޭނެ ކަމަކަށ  ބަލައިގެނ ނެވެ. ިމ  އެހީގައި ގިނަ ރައ ޔިތުނ ތަކަކަށ  
ބާވަތެއ ގެ  29ފޮތުގައި އެނ މެ އާނ މު ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކާ އެކު ޖުމ ލަ 

ކެނ ސަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވާނެ އެވެ. މިގޮތުނ  ތަފާތު ެކނ ސަރުގެ ބާވަތ ތައ  ޖެޭހ 
ވަޅުަތކާއި އަދި ފަރުވާ ގޮތ ތަކާއި، އަލާާމތ ތަކާއި، ރައ ކާތެރިވުމަށ  އެޅިދާނެ ފިޔަ

 ކުރާ ގޮތ ތައ ވެސ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނެ އެވެ.
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 ކެނ ސަރަކީ ކޮބާ؟
 

ނޑުގައި ހިެފހެއ ޓުމެއ ނެތި އުފެޭދ އާދަޔާޚިލާފ  ސެލ ތަކެއ ގެ  ކެނ ސަރަކީ ހަށިގަ
ނޑުގެ ރަނގަޅު ޓިޝޫތައ  ހަލާކޮށ ލާ ފަދަ ސިފަތަކެއ  ލިބިގެނ ާވ  ސަބަބުނ  ހަށިގަ

ނޑަށ  ވެސ  ފެތުރިދާ އެއ ޗެކެވެ.   ބައ ޔެކެވެ. ކެނ ސަރަކީ މުޅި ހަށިގަ
 

 އަލާމާތ ތައ :
ނޑުގައި ކެނ ސަރު ޖެހޭ  ކެނ ސަރުގެ ނިޝާނ ތައ  ނުަވތަ އަލާމާތ ތައ  ަހށިގަ

 ހިސާބެއ ގެ ސަބަބުނ  ތަާފތުވެ އެވެ. ކެނ ސަރުގެ އާނ މު އަލާމަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ވަރުބަލިވުނ   .1
ނޑުގައި ލަމ ޕ  )އުނ ގޮތައ  ހުނ ނަ އެއ ޗެއ ( ނެގުނ  ނުވަަތ  .2 ހަނ ގަ

ނޑުގެ އަޑި ބޯވުނ   ހަނ ގަ
ތުނ  އެއ ވެސ  ސަބަބަކާ ނުލާ ބަރުދަނ  ލުއިވެ ބަރުދަނަށ  ބަދަލުއައުނ ، މިގޮ .3

 ނުވަތަ އިތުރުވުނ  
ނޑަށ  ބަދަލުއަުއނ ، ިމސާލަކަށ  ރީނދޫވުމާއި، ކަޅުވުމާއި، ނުވަަތ  .4 ހަނ ގަ

ނުޑގައި ހުނ ަނ  ނޑުތައ  ހުރުމާއި ހަނ ގަ ރަތ ވުނ ، ރަނގަޅުނުވާ ފާރުގަ
 އުނ ފާޑުގެ ތަކެއ ޗަށ  ބަދަލު އައުނ 

 މުދިއުމަށ  ބަދަލުއައުނ  ކުޑަކަމުދިއުމާއި ބޮޑުކަ .5
 ކެއ ސުނ  ނުހުއ ޓުނ   .6
 ކާއެއ ޗެހި ދިރުވަނ  އުނދަގޫވުނ  .7
ނޑުގައި ކޭތަކެިތ ހަަޖމު ނުވުމުގެ  .8 ކާ ނިމުމުނ  އުނދަގޫުވނ  ުނވަތަ ބަ

 މައ ސަލަ ދިމާވުނ 
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ނޑާއި ހުޅުހުޅަށ  ބުނެދޭނ  ނޭނގޭ ފަދަ ތަދެއ ވުނ  އަދި މި ތަދު ގިަނ  .9 މަސ ގަ
 ދުވަހަށ  ދެމިގެނ ދިއުނ  

 ރޭނގަޑު ދާހިއ ލުނ  ނުވަތަ ބުެނދޭނ  ނޭނގޭ ފަދަ ހުމެއ  އައުނ   .10
 ނޭވާ ހިއ ލާ އިރު އިވޭ ފަދަ އަޑެއ  ނޭވާލާއިރު އިވުނ  .11
 

ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ސެލ ތަކުގެ ޑީ.އެނ .އޭ އަށ  ކުއ ލިއަކަށ  އަނ ނަ ބަދަލެއ ގެ 
ސަބަބުނ ނެވެ. ސެލ ތައ  އުފެދި އަދި ބައިބައި ވުމުގެ މެސެޖ  ނުވަތަ 

ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ދެނީ ޑީ.އެނ .އޭ އިނ ނެވެ. ޑީ.އެނ .އޭ އިނ  ދޭ މެސެޖ  އިނ 
 ނުބައިކޮށ  ދީ ފި ނަމަ ސެލ  ކެނ ސަރަށ  ބަދަލުކޮށ ލަ އެވެ. 

 
 ޖީނ  މިއުޓޭޓ ވުމަށ  މެދުވެރި ވަނީ ކީއ ވެ؟

ބައެއ  ފަހަރު އިނ ސާނާ ދުނިޔެއަށ  އަނ ނަ އިރު ވެސ  ޖީނ  ހުނ ނަނީ މިއުޭޓޓ ވެ 
ނޑުގައި ހިނާގ ކަނ ތައ ތަކެއ ގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ  ބަަދލުވެފަ އެވެ. ނުވަަތ ހަށިގަ

ވެސ  މި ބަދަލު އާދެ އެވެ. އަދި އުޅޭ މާހައުލުގެ ސަބަބުނ  ވެސ  ޖީނ  މިއުޓޭޓ ވެ 
އެވެ. މިސާލަކަށ  އިރުގެ ބާުރ ގަދަ ދޯދި ތަކުގެ ސަަބބުނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  

އުފެދެ އެވެ. ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވާ )ކާސިނޯ ޖީނ ސ (  މަގުފަހިވާ ކެމިކަލ 
ގޮތުގައި އެނ މެ ޖީނ  މިއުޓޭޝަަނކުނ  ގިނަ ކެނ ސަރު ޖެެހ އެވެ. އެނ މެ ޖީނ  އެއ  

 މިއުޓޭޓ ވެގެނ  ބައެއ  ބާަވތ ތަކުެގ ލޭގެ ކެނ ސަރު ވެސ  ޖެހެ އެވެ.
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 މުހިނ މު މައުލޫމާތު:
  ުސަބަބެވެ.އެއ  ކެނ ސަރަކީ އިނ ސާނުނ  މަރުވާ އެނ މެ ބޮޑ 
 2008  ިވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސ  ހިސާބުތަކަށ  ބަލާއިރު، އެ އަަހރު ދުނިޔޭގައ

މީހުނ  މިލިއަނ  މީހުނ (  7.6ޕަސެނ ޓ  ) 13މަރުވި މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  
 ވަނީ ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ ނެވެ.މަރުވެފައި 

  ެނޑާއި، އެނ މެ ގިަނއިނ  މީހުނ  މަރުވަނީ ފުއ ޕާމެއާއި،  ޖެހިގެނ ކެނ ސަރުގ ބަ
 ލިވާ، ކޮލޮނ  އަދި އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ ނެވެ.

  އެނ މެ ގިނައިނ  ޖެޭހ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތައ  ައނ ހެނުނ ނާިއ ފިރިހެނުނ ެގ
 މެދުގައި ތަފާތެވެ.

  ެޕަސެނ ޓަކީ ތިރީގައި މިވާ އާދަތަކުގެ  30ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  މަރުވާ މީހުނ ގ
 މީހުނ ނެވެ. ސަބަބުނ  ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  ަމރުވާ

 މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ   .1
 ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބޭނުނ ކުރުނ  މަދުވުނ  .2
 ކުރުނ  މަދުވުނ ކަސ ރަތު .3
 ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ   .4
 ރާބުއިނ   .5

 ުކެނ ސަރުޖެހިގެނ  މީހުނ  މަރުވާ ނިސ ބަތުގެ ނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމަކީ ދ
ޕަސެނ ޓ  މީހުނ  މަރުވާ އެނ މެ ބޮޑު ސަބަބެެވ. އަދި މިއީ  22ތެރެއިނ  

ޕަސެނ ޓ  މީހުނ  މަރުވާނ   71ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  މަރުވާ 
 ސަބަބު ވެސ  މެއެވެ.މެދުވެރިވާ އެނ މެ ބޮޑު 

  ިމިލިއަނ   13.1ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  ވަނަ އަހަރު  2030ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައ
 މީހުނ  މަރުވާނެ އެވެ.
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 2008  ުމިލިއަނ   12.7ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސ  ހިސާބުތަކަށ  ބަލާއިރ
މިލިައނ  މީހުނ ނަީކ  6.6 މީހުނ ނަށ  ެކނ ސަރު ޖެހިފައި ެވއެވެ. މީގެ ތެރެއިނ 

 މިލިއަނ  މީހުނ ނަކީ އަނ ހެނުނ ނެވެ.  6ނުނ ނެވެ. އަދި ފިރިހެ
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 ކެނ  ސަރާ ގުޅޭ ބަސ ތައ  

ތިރީގައި މިވަނީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ 
 ކުރާއިރު އާނ މުކޮށ  ބޭނުނ ކޮށ  ުއޅޭ ބަސ ބަހެވެ.

 
މިއީ ކެނ ސަރުގެ އޮޕަރޭޝަނ   އެޖުވެނ ޓ  ނުވަތަ ނިއޯ އެޖުވެނ ޓ  ތެރަޕީ:

ނޑުގައިވާ ކެނ ސަރުގެ ސެލ ތައ  މަރާލުމަށ ޓަކައި ނުވަތަ ސާޖަރީއަކަށ ފަހު  ހަށިގަ
 ދެވޭ ކީމޯތެރަޕީ، ރޭޑިއޯ ތެރަޕީ ނުވަތަ ހޯމޯނ  ތެރަޕީ އަށ  ކިޔާ ނަމެވެ.

 
މިއީ ސިއ ހީ ކަމެއ ގައި ގޮތެއ  ަކނޑައަޅަނ  އުނދަގޫ  އެޑ ވާނ ސ  ޑައިރެކ ޓިވ :

ގައި ކަނ ކުރަނ  ވީ ވާ ހާލަތެއ ގައި ނުވަތަ ޮގތެއ  ނިނ މަނ  ޭނނގޭ ފަދަ ހާަލތެއ 
 ގޮތާ މެދު ދެވޭ އިރުޝާދެވެ.

 
މިއީ ކެނ ސަރު ނޫނ  ޓިއުމަރެއ  ނުވަތަ ސެލ ތަކެކެވެ. މިފަދަ ޓިއުމަރެއ   ބެނައިނ :

ނުވަތަ ސެލ ތަކެއ  އެތެރޭގެ ޓިޝޫތަކަށ  ނުވަތަ ހަށިަގނޑުގެ އެހެނިހެނ  
 ހިސާބުތަކަށ  ނުެފތުރޭނެ އެވެ.

 
ނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުގެ އެހީގައި ކެނ ސަރު މިއީ ހަށި ބަޔޮލޮޖިކަލ  ތެރަޕީ: ގަ

ސެލ ތަކާ ދެކޮޅަށ  ދެވޭ ފަރުވާއެކެވެ. ބަޔޮލޮޖިކަލ  ތެރަޕީ އަށ  ބައެއ  ފަހަރު 
އިމިއުނޮތެރަޕީ، ބަޔޯތެރަޕީ ނުވަަތ ބަޔޮލޮޖިކަލ  ރެސ ޕޮނ ސ  ތެރަޕީ އޭ ވެސ  ކިޔަ 

 އެވެ.
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ޕަލ  ތަހ ލީލ  ކުރުމަށ  މިއީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށ  ޓިޝޫ ސާމ  ބަޔޮޕ ސީ:
 ނެގުމަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ.

 
މިއީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ސެލ ތައ   ކާސިނޯމާ އިނ  ސިޓޫ )ސީ.އައި.އެސ (:

ހުރި ހިސާބުގައި ހުނ ނަ ެކނ ސަރު އަދި އެތެރޭގައިވާ ޓިޝޫތަކާ ހަމައަށ  ނުވަަތ 
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ވާސިލ ވެފައި ނުވާ ކެނ ސަރެވެ.  ހަށިގަ

 
މިއީ އުރަމަތީ ކެނ ސަރަށ  ޚާއ ސަ ޑޮކަޓަރުނ   ކ ލިނިކަލ  ބ ރެސ  އެގ ޒޭމ :

 ނުވަތަ މީހުނ  ނުވަތަ ސިއ ހީ ަފރުވާދޭ މީހުނ  ބަލާ ބެލުމަކަށ  ިކޔާ ނަމެކެވެ.
 

މިއީ ބޭސ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  މަރާލައި، އެ ފަަދ  ކީމޯ ތެރަޕީ:
 ފަރުވާ އެކެވެ.  ސެލ ތައ  ގިނަ ވިޔަ ނުދިނުމަށ  ދެވޭ

 
ކެނ ސަރަށ  އާ ފަރުވާތައ  ހޯދުމުގައި ލެބޯޓ ރީ ނުވަަތ  ކ ލިނިކަލ  ޓ ރައަލ ސ :

ތަހުލީލީ މަރުހަާލތަކުގައި ކެނ ަސރު ބަލި ޖެހިފައިާވ މީހުނ  ބޭުނނ  ކޮށ ގެނ  ކުާރ 
ތަހުލީލުތަކަކަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ. މިފަދަ ތަހުލީުލ ތަަކކީ ކެނ ސަރުނ  

ކެނ ސަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފަރުވާ ކުރުމުގައި ރަނގަޅު ގޮތ ތައ   ރައ ކާތެރިވުމަށާއި
 ހޯދުމަށ  ކުރާ ތަހުލީލުތަކެކެވެ.

 
މިއީ ދިއ ލާފައިވާ ދިގު މަޑު ޓިއުބެއ  ފުރަގަސ ފަރާތުނ  )ބޮޑު  ކޮލޮނޮސ ކޯޕީ:

ގޮހޮރު( އަށ  ފޮނުވައިގެނ  ުކރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މިއީ ބޮޑު ގޮހޮރުގައި އެއ ވެސ  
 ބެލުމަށ  ކުރާ ެޓސ ޓެކެވެ.ބައ ޔެއ  ހުރިތޯ 
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މިއީ ސާވިކ ސ  )އަނ ހެނާގެ ދަރިމ ގެ ދޮރު( އާ ރަހިމ ގައި  ކޮލޮސ ކޮޕީ:
މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ބެލުމަށ  ދިއ ލާފައިވާ އާލާތެއ  ބޭުނނ  ކޮށ ގެނ  ކުރާ 

 ޓެސ ޓެކެވެ.
 

މިއީ ކެނ ސަރު  ކޮމ ޕ ލިމެނ ޓ ރީ އެނ ޑ  އޮލ ޓަނޭޓިވ  މެޑިސިނ  )ސީއޭމ (:
ނ ޓުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރުމަށ ފަހު ކެނ ސަރުގެ ނުވަތަ ޓ ރީޓ މަ

އާނ މުކޮށ  ދޭ ކެނ ސަރުގެ ފަރުވާގެ އަލާމާތ ތައ  ކުޑަކުރުމަށ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ. 
މިސާލަކަށ  މެޑިޓޭޝަނ ، ޔޯގާ، ރޫހާނީ ބާރުގަދަ ކުރުމަށ  ދޭ ކައުނ ސިލިނ ، 

 ދަ ކަނ ތައ ތަކެވެ.އެކިއުޕަނ ކ ޗާ އަދި އެކިއުޕ ރެޝާ ފަ
 

މިއީ އާލަތެއ  ބޭނުނ  ނުޮކށ  )ސިއ ހީ އެހީތެރިޔާގެ  ޑިޖިޓަލ  ރެކ ޓަމ  އެގ ޒޭމ :
 އިނގިލި ބޭނުނ ޮކށ ގެނ ( ރެކ ޓަމ ގައި މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. 

 
ގާތ ތިމާގެ މީހަކަށ  )މަނ މަ،  ފެމިލީ ހިސ ޓ ރީ / ޖެނެޓިކ  ރިސ ކ  ފެކ ޓާ:

އަދި ދައ ތަ އެއ  ފަދަ މީހަކަށ ( މިބަލި ޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުނ  ބައ ޕަ ނުވަތަ ބޭބެ 
 ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމެވެ.

 
އިނ ސާނާގެ ކޮނ މެ ގުނަވަނަކަށ  ވެސ  ފަރުވާ ކުރަނ  އެނޭގ  ފެމިލީ ފިޒިޝަނ :

 ޑޮކ ޓަރުނ ނެވެ.
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ރިތޯ މިއީ ބޮޑުކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި ލޭ ހު ފީކަލ  އޮކަލ ޓ  ބ ލަޑ  ޓެސ ޓ :
ބެލުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މި ޓެސ ޓަކީ ކޮލޯރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރު)ބޮޑު ގޮހުރުގެ 

 ތިރީބަޔަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރު( ޖެހިަފއިވާކަނ  ބެލުމަށ  އެހީތެރިވެދޭ ެޓސ ޓެކެވެ.
 

މިއީ ޔުޓިރަސ  )ރަހިމ ( އިނ  ެފނ ނަ ބެނައިނ  ޓިއުމަރަކަށ  ކިޔާ  ފައިބ ރޮއިޑ :
 ނަމެކެވެ.

 
މިއީ ދިއ ލާފައިވާ މަޑު ޓިއުބެއ  ރެކ ޓަމ   ގ މޮއިޑޮކ ސޯޕީ:ފ ލެކ ސިބަލ  ސި 

)ބޮޑުކަމުދާ އެއ ޗެހި ހިފެހެއ ޓިަފއި ހުނ ނަ ތަނ ( އަށ  ޮފނުވުަމށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ. 
މިއީ ރެކ ޓަމ  އާ ބޮޑު ގޮހޮރު ގެ ބައެއ  ހިސާބުތަކުގައި މައ ސަލައެއ   ހުރިތޯ 

 ބެލުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.
 

ރުވާ ލިބިގަުތމަށ ފަހު ހާަލތު ހުރި ޮގތ  ެބލުަމށ ޓަކައި ޑޮކ ޓަރަށ  މިއީ ފަ ފޮލޯއަޕ :
 ދެއ ކުމެވެ. 

 
ނޑުގެ ތަނެއ ގައި ކެނ ަސރު އުފެދި އެހެނ   އިނ ވޭސިވ  ކެނ ސާ: ހަ ށިގަ

 ހިސާބުތަކަށ  ކެނ ސަރު ފެތުރުމެެވ. 
 

ނޑުގެ ވަކި ހިސާބެއ ގައި ހިފެހެއ ޓިފައިވާ  ލޯކަލައިޒ ޑ :  ކެނ ސަރެވެ.މިއީ ހަށިގަ
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މިއީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ މައ ސަލައެއ ވާ ޓިޝޫތައ  ނެގުމަށ   ލުމ ޕެކ ޓޮމީ:
ކުރާ ސާޖަރީއެކެވެ. މި ސާޖަރީގައި ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ޓިޫޝތަކުގެ ކައިރީގައިވާ 

 ކެނ ސަރު ނުޖެހޭ ޓިޝޫތައ  ވެސ  ބައެއ  ފަހަރު ނަގަނ ޖެހެ އެވެ.
 

ނޑުގައި ވާކަމާއި، އަދި މިއީ  މެލަގ ނެނ ޓ : ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ސެލ ތައ  ހަށިގަ
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ފެތުރިދާނެ ކެނ ސަރެކެވެ.  މިއީ ހަށިގަ

 
މިއީ އުރަމަތީގައި މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ބެލުަމށ  ނެގޭ ޚާއ ސަ  މެމޯގ ރާމ :

 އެކ ސ ރޭ އެކެވެ.
 

ގެ ބައެއ  ނުވަތަ އުރަމަތި މިއީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ އުރަމަތީ މެސ ޓެކ ޓޮމީ:
 ނެގުމަށ  ކުރާ ސާޖަރީ އެކެވެ.

 
މިއީ ހަމުގެ ކެނ ސަރެކެވެ. މިވައ ތަރުގެ ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  ހުނ ނަީނ  މެލަނޯމާ:

މެލަނޮސައިޓ ސ ގަ އެވެ. މި ވައ ތަރުގެ ސެލ ތަކަކީ އިރުގެ ދޯދިތަކުނ  ނުަވތަ 
ނޑުގެ ކުލައަ ށ  ބަދަލު ގެނުވައިޭދ އާޓިފިޝަލ  ސަނ ލައިޓުގެ ަސބަބުނ  ހަނ ގަ

 ސެލ ތަކެކެވެ.
 

ނޑުގެ ެއހެނ  ހިސާބުތަަކށ   ނަނ މެލަނޯމާ: މިއީ މެލަނޮސައިޓ ސ ގެ އިތުރުނ  ހަނ ގަ
 ޖެހޭ ހަމުގެ ކެނ ސަރެކެވެ.
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ނޑުގެ އެއ  ތަނުނ  އަނެއ  ތަނަށ  ކެނ ސަރު  މެޓަސ ޓަސިސ : މިއީ ހަށިގަ
ކަށާއި ުފއ ޕާމެއަށ  ނުވަަތ ފެތުރުމެވެ. މިސާލަކަށ  އުރަމަީތގެ ކެނ ސަރު ގޮއ  ތަ

ނޑިއަށ  ފެތުރުމެވެ.  ސިކު
 

މިއީ ރޭޑިއޯ ތެރަޕީ ނުވަތަ ސާޖަރީގެ ކުރިނ  ދޭ ކީމޯ  ނިއޯއެޑ ޖޫވެނ ޓ  ތެރަޕީ:
 ތެރަޕީއަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ.

 
 މިއީ ކެނ ސަރުގެ ޚާއ ސަ ޑޮކ ޓަރުނ ނަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ. އޮނ ކޮލޮޖިސ ޓ :

 
ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މީހެއ ގެ މިއީ  ޕެލިއޭޓިވ  ކެއާ:

 ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށ  އިސ ކަނ ދީގެނ  ކުރާ ކަމެކެވެ.
 

މިއީ އާނ މު ގޮތެއ ގައި ބެނައިނ  )ކެނ ސަރު ނޫނ ( އުެފދުމެކެވެ. ބޮޑުގޮހޮރު  ޕޮލީޕ :
ުކދި އުފެދުނ ތަކެއ (  ނުވަތަ ރެކ ޓަމ ގެ ެއތެރޭގައި ުއފެދޭ ބައެއ  ޕޮލީޕ ތަކަކީ)ކުދި

 ދުވަސ ވުމުނ  ކެނ ސަރަށ  ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮނ ނަ އުފެދުނ ތަކެކެވެ.
 

މިއީ ސާވިކ ސ ގެ)ރަހިމ ގެ ދޮރު( ސެލ ތައ  ނަގައިގެނ  ހަދާ  ޕެޕ ސ މިއާ:
 ޓެސ ޓެކެވެ. މިއީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށ  ކުރެވޭ ޓެސ ޓެެކވެ.

 
މައިކ ރޮސ ކޯޕުގެ އެހީގައި ބަލިތައ  ދެނެގަތުމުގެ ހުނަރު މިއީ  ޕޮތޮލޮޖިސ ޓ :

 ލިބިފައިވާ ޑޮކ ޓަރުނ ނަށ  ކިޔާ ަނމެކެވެ.
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މިއީ ބައ ޔެއ ގެ ސަބަބުނ  ނިކުނ ާނނެ ނަީތޖާ ނުވަތަ ބަލިނ   ޕ ރޮގ ނޯސިސ :
 ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރުސަތަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ.

 
ލުގަިއ ލެއ ވޭ އާޓިފިޝަލ  މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއ ގެ ބަދަ ޕ ރޮސ ތެސިސ :

 ގުނަވަނަކަށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ.
 

މިއީ ފިރިހެނުނ ގެ ަފިނ  ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ސ ޕެސިފިކ  އެޖެނ ޓ  )ޕީއެސ އޭ(:
އުފައ ދާ ގުނަވަނުނ  އުފައ ދާ މާއ ދާއެއ  ލޭގެ ތެރޭގައި ހުނ ނަ މިނ ވަރު ބެލުމަށ  

މިނ ވަރަކަށ   ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މި މާއ ާދ އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  ވުެރ މަތީ
ހުރެއ ޖެނަމަ، އެއީ އިނ ފެކ ޝަނެއ ގެ ސަބަބުނ ނާއި ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރުގެ 

 ސަބަބުނ  ނުވަތަ ޕ ރޮސ ޓޭޓ  މާޮބޑުވުމުގެ ސަބަބުނ  ދިމާވާ ކަމަކަށ  ވެދާނެ އެވެ.
 

މިއީ ވަރަށ  މަތީ މިނ ވަރަކަށ   ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ )ރޭޑިއޯ ތެރަޕީ(:
ނުަވތަ ރޭޑިއޯ އެކ ޓިވ  މެޓީރިއަލ ސ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ހަކަތައިގެ ދޯދިތައ  ދީެގނ  

 ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  ހަލާކު ކޮށ ލުމަށ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ.
 

މިއީ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރުމަށ ފަހު  :ރިކޮނ ސ ޓ ރަކ ޓިވ  ސާޖަރީ 
ނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށ  ނުވަތަ އަލުނ  ރަނގަޅު ކުރުމަށ  ކުރާ  ނޑާއި މަސ ގަ ހަނ ގަ

 ވެ.އޮޕަރޭޝަނެކެ
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މިއީ ކެނ ސަރަށ  ދެވޭ ފަރުވާއަކަށ  ފަހު ެކނ ސަރު ޖެހިފައިވާ  ރިކަރަނ ސ :
ނޑުގެ ެއހެނ  ހިސާބެއ ގައި  ހިސާބެއ ގައި ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  އާލާވުނ  ނުަވތަ ަހށިގަ

 ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  އާލާވުމެވެ.
 

މިއީ ގެނ ގުޅޭ އާދަތަކުނ  ނުަވތަ އެެހނ  ވެސ  ގޮތަކުނ   ރިސ ކ  ފެކ ޓާސ :
 ކެނ ސަރުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވުމެވެ.

 
މިއީ ފަރުވާއެއ ގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ސެލ ތައ  ހަލާކުވުނ   ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ :

ފަދަ މައ ސަލަތައ  ދިމާވުމެވެ. ކެނ ސަރަށ  ކުރާ ފަރުވާއަށ ފަހު ދިމާވާ މިފަަދ 
މައ ސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރުބަލިވުނ ، ބޭރަށ  ހިނ ގުނ ، އިސ ތަށި ފޭބުނ  

 ގައިގެ ފާރު ހެދުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތަކެވެ.އަނ
 

ކެނ ސަރަކީ އެނ މެ އާދައިގެ ހާލަތުނ  ެއނ ެމ  ސ ޓޭޖ ސ  އޮފ  ކެނ ސާ:
ނުރައ ކާތެރި ހާލަތަށ  ވެސ  ބަދަލުވެދާނެ ފަދަ ކަމެކެވެ. ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ 
ނޑުގެ އެހެނ   މިނ ވަރު އެނ މެ އެތެރޭގެ ޓިޝޫތަކާ ހަމައަށ  ނުވަތަ ހަށިގަ

ތަކަށ  ކެނ ސަރު ވާސިލ ވެފައިވާކަނ  އެނގޭނެ އެވެ. މިކަނ ތައ  ހިސާބު
ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ޑޮކ ޓަރުނ  ބޭނުނ ކުރާ އެއ  ނިާޒމަކީ ޓީ.އެނ .އެމ  
ކެލ ސިފިކޭޝަނެވެ. މި ނިޒާމ ގައި ޑޮކ ޓަރުނ  ބަލާނީ ކެނ ސަރު ހުރިތޯއާއި، އަދި 

 (N)ސައިޒާއި، ކިތައ  ލިމ ފ ނޯޑަށ  އަސަރު ކޮށ ަފއިވާ ކަމާއި  (T)ޓިއުމަރުގެ 
މެޓަސ ޓިސ ( އެވެ. މިކަމުގެ  Mއަދި ކެނ ސަރު ފެތުރިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫނ ތޯ )

ނޑެއ ގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ   4އާއި  0މިނ ވަރު ބެލުމަށ   އާ ދެމެދުގެ މިނ ގަ
 އަދަދެއ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ބޭނުނ  ކުރެވެ އެވެ.
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ނޑުގެ ތަނެއ  ނުވަތަ ގުނަވަނެއ  އޮޕަރޭޝަނ ކޮށ  ނަގާ ނުވަަތ  ރީ:ސާޖަ  މިއީ ހަށިގަ
 ރަނގަޅުކޮށ  ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަާކ ބެހޭގޮތުނ  އިތުރަށ  ކުރާ ކަމަަކށ  ކިޔާ ނަމެކެވެ. 

 
މިއީ ކެނ ސަރަށ  ނުވެ ނުވަތަ ކެނ ސަރަށ  ބަދަލުވެދާެނ ފަދަ ޓިޫޝ އެއ   ޓިއުމާ:

 ނުވަތަ އުފެދުމެކެވެ.

 

 ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮތީ ކޮނ  ބަޔަކަށ ؟
 

ކޮނ މެ މީހަކީ ވެސ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮތ  މީހެކެވެ. ެއމެރިކާގައި ކޮނ މެ 
ފިރިހެނެއ ގެ ތެރެއިނ  އެކަކަށ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. އަދި  2

ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ  ކޮނ މެ ތިނ  އަނ ހެނެއ ގެ ތެެރއިނ  އެކަކަށ  ކެނ ސަރު
އެވެ. މި ފުރުސަތު ބޮޑުވުނ  ވަރަށ  ގިނަ ކަނ ތައ ތަކެއ ގެ މައ ޗަށ  ބިނާވެފަިއ 
ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގައި ގެނ ގުޅޭ 
ިދ ގޮތ ތައ  )ކެއުމާއި ކަސ ރަތުކުރުނ ، އާއިލާގެ މާޒީ އާއި މަސައ ަކތ  ކުރާ ތަނ  އަ

 މާހައުލު( ހިމެނެ އެވެ.
 

ބައެއ  ކަހަލަ ހާލަތ ތަކަކީ ކެނ ސަރުގެ ޝިކާރައިނ  ސަލާމަތ  ނުވެވޭ ވަރުގެ 
ހާލަތ ތަކެވެ. މިސާލަކަށ  މި ަބލި ވާރުތަ ވުމުގެ ފުރުސަުތ އޮވެގެނ  ކެނ ސަުރ 
ޖެހުމެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 

ތަކުނ  ދުރުހެލިވެ ނުަވަތ ކޮނ ޓ ރޯލ  ވެވިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށ  ކެއުމާއި، ކަނ ތައ 
ކަސ ރަތު ކުރުމާއި، އަތ ވަތ  ހުށަހެޅޭ މިނ ވަރާއި، ދުނ ފަތުގެ ިއސ ތިއުމާލު ކުރުމުނ  
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ދުރުހެލިވުމާއި، މާބޮޑަށ  ފަލަުވނ  ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރުމާއި، ދުޅަެހޔޮ ސިއ ހަތެއ ގައި 
ށ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުމަކީ ވެސ  މިކަމުނ  ރައ ކާތެރި ވުމަށ  ހުރިތޯ ބެލުމަށ  އާނ މުކޮ

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. ތިމާގެ ސިއ ހީ މާޒީއާއި، އުމުރާއި ސިއ ހީ ހާލަތުނ  ވެސ  
ކެނ ސަރު ދަނެގަނެވިދާނެ އެވެ. ކެނ ސަރުގެ ގިނަ ވައ ތަރުތަކަށ  ބަލީގެ ކުރީކޮޅު 

 ބޮޑުވެ އެވެ. ފަރުވާ ދެވިއ ޖެނަމަ ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރުސަތު

 
ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމާއި އަދި ދުނ ފަތުގެ ބާވަތ ތަކުނ  

 ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވަނީ ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ؟
 

ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރާނަމަ، އެކަނ  ހުއ ޓާލުމަކީ ސިއ ހަތަށ ޓަކައި އެޅޭ 
އިސ ތިއުމާލުކުރުމަކީ ފުއ ޕާމެއާއި، އެނ މެ މުހިނ މު އެއ  ފިޔަވަޅެވެ. ދުނ ފަތުގެ 

ލީނިކ ސ  )އަޑުފޮށި(، އަނގަ އަދި އެސޮފެގަސ ގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  ފަގުފަހިާވ 
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަަކށ  ވެސ  ކެނ ސަރު  ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ހަށިގަ

ގަިއ ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކަނ  ކެނ ސަރު ސޮސައިޓީނ  ުބނާގޮތު
ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރާ މީހާ ކޮނ މެ އުމުރެއ ގައި ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު 
ކުރުނ  ހުއ ޓާލިޔަސ ، ދުނ ަފތުެގ އިސ ތިއުމާލު ކުރަމުނ ދާ މީހާައށ ވުރެ ގިނަ ދުވަުހ 
ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މިސާލަކަށ  ުދނ ަފތުގެ އިސ ތިއުމާލު 

އަހަރަށ  އެޅުމުގެ ކުރިނ  ދުނ ފަތާ  50އުމުރުނ   ކުރަމުނ ދާ މީހާ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެބައިކުޅަ  15ދުރުހެލިވެއޖެނަމަ، 

ނޑަށ   އެއ ބައަށ  ކުޑަވެ އެވެ. ގިނައިނ  ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރާނަމަ، ހަށިގަ
 ބޮޑަށ  ގެއ ލުނ  ލިޭބނެ އެވެ.
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ތަ އެއަށ ވުރެ ގިނައިނ  ސިިގރެޓ  ބޯ މީހުނ ނަށ  ދުވާލަކު ދެ ފޮށި ސިގިރެޓ  ުނވަ
ގުނަ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.  20ސިގިރެޓ  ނުބޯ މީހުނ ނަށ ވުރެ 

ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު އެެހނ  ގޮތ ގޮތުނ  ކުރާ ީމހުނ ަނށ  ވެސ  ކެނ ސަރު 
ނ ، އަިދ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސުއ ޓާ ބުއިނ ، ުދނ ފަތ ލު

ދުނ ފަތ  ނޭފަުތނ  ދެމުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ހިމެނެ އެވެ. ދުނ ފަތުގެ ބާވަތެއ  
ބޭނުނ  ކުރާ ފަރާތެއ  ދުނ ަފުތނ  ދުރުހެލިވާނ  ބޭުނނ ނަމަ، ޑޮކ ޓަރަކާ މަޝ ވަރާ 
ކޮށ ގެނ  ވެސ  އެކަނ  ހުއ ޓާލުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ މީހަކަށ  

 ވުމަށ  ޕ ލޭނެއ  ވެސ  ހެދިދާނެ އެވެ.ދުނ ފަތާ ދުރުހެލި

 
ކެއުމުގެ އާދަތަކުނ ނާއި ކަސ ރަތު ކުރުމުނ  ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރި 

 ވެވިދާނެތަ؟
ކެއުމުގައި ފެޓ ގެ ބާވަތ ތައ  މަދު، ފައިބަރު ހިމެނޭ ކާނާ ބޭނުނ ކުރުމާއި، އަދި 

އެނ މެ މުހިއ މު ކަސ ރަތުކުރުމަކީ ޖުމ ލަ ގޮތަކަށ  ބަލާއިރު ދުޅަހެޔޮ ސިއ ހަތަކަށ  
ދެކަމެވެ. ރަނގަޅަށ  ކެއުމާއި ޖިސ މާނީ ގޮތުނ  ރަނގަޅު ހާލަތެއ ގައި ހުރުމަކީ 
ވަރަށ  ގިނަ ބަލިތަކުނ  ރައ ކާތެރިކޮށ ދޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ 

 ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރި ވެސ  ކޮށ ދޭ ކަމެކެވެ.
 

ގޫ ކަމެއ  ނޫނެވެ. ގ ރެއިނ  އާއި )ޕާނާއި ކެއުމުގެ އާދަ ބަދަލު ކުރުމަކީ އެހާ އުނދަ
ޕާސ ޓާ( މޭވާ، ތަރުކާރީ އަދި ފެޓ  މަދުނ  ހުނ ނަ ާކބޯތަކެތި ބޭުނނ  ކުރުމަކީ ފައިދާ 
ނޑު މަހާއި ކުކުޅު ފަދަ  ހުރި ކަމެކެވެ. ފޮނި ކާ ތަކެއ ޗާއި، ރަލުނ  ދުރުެހލި ވެ، ކަ

ދަުލތަކުނ  ސިއ ހަުތ ތަކެތި ގިނައިނ  ބޭނުނ ކުރާށެވެ. މިގޮތަށ  ގެނ ަނ ކުޑަ ބަ
ރަނގަޅުވުމަށ  މަގުފަހިވެގެނ  ދާނެ އެވެ. އާދަވެގެނ  ކަސ ރަތު ނުކުރާނަމަ، 
މަޑުމަޑުނ  މިކަނ  ކުރަނ  ފަާށށެވެ. ދެނ  ކުރާހިތ ވާ އެކ ަސސައިޒެއ  އާނ މުކޮށ  
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ކުރަނ  ފަށާށެވެ. އަދި އެކަނ  ުކރުމުގައި ދެމިހުނ ނާށެވެ. މިގޮުތެގ މަތިނ  ހަުފތާއަކު 
މިނިޓާ ދެމެދު ކަސ ރަތު ކުރާށެވެ. ހިތުެގ  60އާއި  30ފަހަރު  6ވަތަ ނު 4

ބައ ޔެއ  ނުވަތަ ސިއ ހީ އެހެނ  މައ ސަލައެއ  ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތެއ  ނަމަ 
 ޑޮކ ޓަރެއ ގެ ލަފާގެ މަތިނ  އެކ ސަސައިޒ  ކުރާށެވެ.

 
 ކުޑައިރު ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކޮށ ފައިވާ މީހުނ  

ނ މު މައުޫލމާތެކެވެ. ކުޑައިރު ޖެހުނު ކެނ ސަރާއި އެކަމަށ  ކުރި މި މައުލޫމާތަކީ، މުހި
ފަރުވާގެ ސަބަބުނ  އުމުރުގެ ފަހުކޮޅު އެކަމުގެ އަސަރުކޮށ ފާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 
މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ ، ކަށިފީވުނ ، ޑިޕ ރެޝަނ ، ހިތުގެ މައ ސަލަތައ ، އަނ ހެނުނ ނަށ  

ދި އެހެނިހެނ  ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކަށ  ސިއ ހީ މައ ސަލަތައ  ކުރިމަތިވުނ  އަ
މަގުފަހިވުމުގެ ނުރައ ކާ ވެސ  ބޮޑުވުމަކީ އެކަށީގެނ ވާ ކަމެކެވެ. ފުރާވަރުގެ 

ޕަސެނ ޓ   60ދުވަސ ވަރުގެ ކެނ ސަރުޖެހި ސަލާމަތ ވެފައި ިތބޭ މީހުނ ެގ ތެެރއިނ  
އ ސަލައެއ  މީހުނ  ދާއިމީކޮށ  ނުވަތަ އުމުރުގެ ފަހުކޮޅު ކޮނ މެވެސ  އެއ  ސިއ ހީ މަ

 ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.
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 ކެނ ސަރު އުފެދޭ ގޮތާއި ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތައ  
 

ނޑަކީ ތަާފުތ ވަރަށ  ގިނަ ވައ ތަރުތަކުގެ ެސލ ތަކެއ ގެ މައ ޗަށ   އިނ ސާނާގެ ހަށިގަ
ބައިބައިވެ އަިދ އެކުލެވި، އުފެދިފައިވާ އެއ ޗެކެވެ. އާނ މު ގޮތެއ ގައި ސެލަކީ އުެފދި، 

މަރުވާ އެއ ޗެކެވެ. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި ސެލ ތަކަކީ ބަދަލުވެ )ިމއުޓޭޓ ( މިއަށ ަފހު 
އުފެދި އަދި އެހެނ  ސެލ ތަކަށ ވުރެ މާ އަވަހަށ  ބައިބައިވާ )މަލ ޓިޕ ލައީ( އެއ ޗެކެވެ. 
ނޑިއަކަށ  ގުޅަޖެހި  އަދި މިފަދަ ސެލ ތައ  މަރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެއ  ބޮ

މަރުތަކަށ  ބަދަލުވެ އެވެ. މިފަދަ ޓިއުމަރުތަކަކީ ކެނ ސަރު ޓިއުމަރުތަކަށ  ޓިއު
ނޑުގައިވާ ަރނގަޅު ޓިޝޫތައ  ިހފާ، މިފަަދ ޓިޝޫތައ  މަރާަލ  ވެއ ޖެނަމަ ހަށިގަ
ނޑުގެ އެހެނ   އެވެ. މިފަދަ ޓިއުމަރުތަކުނ ، ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  ފެތުރި ހަށިގަ

ދިދާނެ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ކެނ ސަރު ހިސާބުތަކުގައި އާޓިއުމަރުތައ  ވެސ  އުފެ
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ނުފެތުރޭނެ އެވެ.  ނޫނ  ޓިއުމަރުތައ  )ެބނައިނ ( ަހށިގަ

 
ކެނ ސަރު ސެލ ތަކުގެ ވަރަށ  ގިނަ ވައ ތަރުތައ  ވެއެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ކޮނ ެމ 

ލާފ  ސެލ ތަކެއ  ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެއ  ވެސ  ުއފެދެނީ އެބ ނޯމަލ  ނުަވތަ އާދަޔާޚި
އުފެދި ކޮނ ޓ ރޯލުނ  ނެއ ޓިގެނ  ދިއުމުނ ނެވެ. ކެނ ސަރުގެ ާބވަތެއ ކަނ  އެނގޭީނ 
މިފަދަ އެބ ނޯމަލ  ސެލ ތައ  އާލާވާނ  ފަށާ ހިސާބެއ ގެ ަސބަބުނ ނެވެ. ބޮޑެިތ 
މީހުނ ނަށ  ެއނ މެ ގިނަިއނ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކަކީ ހަމުގެ ކެނ ސަރު، 

ރު، ކޮލޮނ  )ބޮޑު ގޮހޮރު( ކެނ ސަރު، ރެކ ޓަމ  ކެނ ސަރު، ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަ
އުރަމަތީ ކެނ ސަރު، އިނ ޑޯމެޓ ރިއަލ  ކެނ ސަރު، އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރު އަދި 

 ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރެވެ.
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 ހަމުގެ ކެނ ސަރު 

 

 
 

ނޑުގެ އެނ މެ ބޭރުފަށަލަ)އިޕިޑާމިސ ( ގެ ސެލ ތަކަށ  ޖެހޭ  ހަމުގެ ކެނ ސަރަކީ ހަނ ގަ
ކެނ ސަރެވެ. އިޕިޑާމިސ  އަކީ ވެސ  ތިނ  ފަށަލައިގެ މައ ޗަށ  އެކުލެވިގެނ ވާ 
ތަނެކެވެ. ސ ކޯމ ސ  ސެލ ތަކުނ  އުފެދިފައި ހުނ ނަނީ އެނ މެ ަމތީ ފަށަލައާއި މެދު 
ފަށަލަ އެވެ. އަޑީގައިވާ ފަށަލަ އުފެދިފައި ހުނ ނަނީ މެލަޯނސައިޓާއި ބޭސަލ  

ހެނީ ތަފާތު ބާވަތ ތަކުގެ ކެނ ސަރެވެ. މީގެ ސެލ އިނ ނެވެ. މި ފަށަލަތަކަށ  ޖެ
 ތެރޭގައި:

 ބޭސަލ  ސެލ  ކާސިނޯމާ، ސ ކޯމަސ  ސެލ  ކާސިނޯމާ އަދި މެލަނޯމާ ހިމެނެ އެވެ.
 

ހަމުގެ ކެނ ސަރަކީ އެނ މެ އާނ ުމކޮށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެވެ. މި ކެނ ސަރުގެ ދެ ބާވަތެއ  
 އެއީ މެލަނޯމާއާއި ނަނ  މެލަނޯމާ އެވެ. ވެއެވެ.
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 ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ކިހިނެއ ؟ ހަމުގެ 
 

ހަމުގެ ކެނ ސަރަކީ އެނ މެ އާނ މު ކެނ ސަރުގެ އެއ  ބާވަތެވެ. މިކަމުގެ ސިއ ރަކީ 
އިރުގެ ދޯދިއަށ  ހުށަހެޅުނ  ގިނަވުމެވެ. އުމުރުގެ ކުރީކޮޅު އަތ ވަތ  ހުށަހެޅި 
ނޑަށ  ިލބޭ ތަާފތު ގެއ ލުނަތ ކުގެ ސަަބބުނ  އުމުރުެގ ފަހުކޮޅު ހަމުގެ  ހަނ ގަ

 ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.
 

މިއީ މަދުނ  ފެނ ނަ އެހެނ  ނަމަވެސ  ީސރިއަސ  ބާވަތެއ ގެ  މެލަނޯމާ:
 ކެނ ސަރެކެވެ.

 
މިއީ ވަރަށ  އާނ މުކޮށ  ފެނ ނަ އަދި ފަސޭހައިނ  ފަރުވާ ކުރެވޭ  ނަނ  މެލަނޯމާ:

ބާވަތުގެ ކެނ ސަރެކެވެ. ގާތ ަގނޑަކަށ  ހުރިހާ ވައ ތަރެއ ގެ ކެނ ސަރަކީ ވެސ  
 މާގިނައިނ  އަލ ޓ ރާ ވަޔަލެޓަށ  ުހށަހެޅުމުނ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކެކެވެ.

ނ މު ކަމެކެވެ. މިކަނ  ބެލުމަށ  ހަމުގެ ކެނ ސަރު އޭގެ ކުރީކޮޅު ދެނެގަތުމަކީ މުހި
ނޑަށ  ވާނުވާ ބެލުމެވެ. ޚާއ ސަކޮށ  ހަމުގައި އުފެދޭ  އެނ މެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަނ ގަ

ނޑެއ  ABCDEކަޅުތިލަ އަށ  ބެލުމެވެ. މިކަނ  ބެލުމަށ  " " ނަމަކަށ  ކިޔާ މިނ ގަ
 ބޭނުނ  ކުރެ އެވެ.

ނޑަށ  ކެނ ސަރު ޖެހިަފއިވާ ކަމުގެ  ހަނ ގަ
 ގެ ރޯލ . ABCDEއަލާމާތ ތައ : 

A  ައަކީ އެސައިމެޓ ރީ: ކަޅުތިލަ އެއ ގެ ސިފ
ބެލުމުގައި، މޯލ  ެދބައަށ  ބަހާލައިގެނ  
ބަލައިފި ނަމަ ދެ ފަރާތ  އެއ ގޮތަކަށ  

 ނުހުނ ނާނެ އެވެ.
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B   ނޑާ މޯލ  އާ ގުޅޭ ހިސާބު ރަނގަޅަށ  ވަކިކުރަނ އަކީ ބޯޑާ: ހަނ ގަ
 ނޭނގޭނެއެވެ.

C ުލައަށ  އަނ ނަ ބަަދލުތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުލަ އަކީ ކަލާ )ކުލަ(: މޯލ  ގެ ކ
އަނދިރިވުނ ، ނުަވތަ ކުލަ ެފުތރުނ ، ކުލަ ެނތި ދިއުނ ، ނުވަަތ މޯލ  އަށ  ަތފާުތ 
ކުލަކުލަ އެރުނ  ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުނ  ޫނ، ރަތ ، ހުދު، ފިޔާތޮިށ، ދަނުބ، ނުަވަތ 

 އަޅިކުލަ ފެނިދާނެ އެވެ.
 

D  :ުއަކީ ޑައަމީޓަރ
 4/1މިއީ ޑައަމީޓަރު 

އިނ ޗިއަށ ވުރެ ބޮޑު 
 މޯލ  އެވެ. 

E  : އަކީ އިލެވޭޝަނ
ނޑަށ ވުރެ  މިއީ ހަނ ގަ
މައ ޗަށ  އުފެދިފައި 
ހުނ ނަ މޯލެވެ. މިކަހަލަ 

 މޯލ ތައ  ހުނ ނާނީ ކުރަކިކޮށ ނެވެ.
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 މާކޭލ  ސެލ  ކާސިނ މާ 
 

މާކޭލ  ސެލ  ކާސިނޯމާ )އެމ .ސީ.ސީ( އަކީ ވަރަށ  މަދުނ  ފެނ ނަ، ނުރައ ކާތެރި 
ނޑުެގ  ނޑުގެ މައ ޗަާށއި، ހަނ ގަ ހަމުގެ ކެނ ސަރެކެވެ. މި ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ހަނ ގަ
އަޑިއަށެވެ. މި ކެނ ސަރަށ  ޕ ރައިމަރީ ސ މޯލ  ސެލ  ކާސިނޯމާ ޓ ރެބެކިއުާލ 

ނ ، އިނ ޑޮކ ރައިނ ، ކާސިނޯމާ، ނުވަތަ ކާސިނޯމާ، އޭޕީޔޫޑޮމާ، ނިއުރޯޑޮކ ރައި
ޕ ރައިމަރީ އަނ ޑިފަރެނ ޝިއޭޓެޑ  ޓިއުމާ އޮފ  ދަ ސ ކިނ  އޭ ވެސ  ކިޔައެވެ. 
އެމ .ސީ.ސީ އުފެދެނ  ފަށަނީ ނިއުރޯޑޮކ ރައިނ  ސެލ ތަކެއ  ކަމަށ ވާ މާކެލ  ސެލ ގަ 

ނ  އެވެ. މިފަދަ ސެލ ތަކަކީ ނާވަސ  ސިސ ޓަމ ގެ ސަބަބުނ  ލޭގެ ތެރެއަށ  ހޯމޯ
ނޑަށ  ހިޖުރަ ކުރަނީ ނާވަސ   ދޫކޮށ ލާ ސެލ ތަކެކެވެ. މިފަދަ ސެލ ތައ  ހަނ ގަ
ސިސ ޓަމ ގެ ބަޔަކުނ ނެވެ. މާކަލ ސެލ  އަކީ ހަމުގެ އިހުސާސ  ގެނުވައިދޭ ދައުރު 

 އަދާކޮށ ދޭ ސެލ ތަކެއ  ކަމަށ  ވަނީ ގަބޫލު ކުރެވިފަ އެވެ. 
 

 މާކަލ ސެލ  ކާސިނޯމާ އުފެދެނީ ކިހާ އަވަހެއ ކޮށ ؟
މީހުނ  އެމ .ސީ.ސީ އަށ  ޑައަގ ނޯސ  ކުރެވެ އެވެ.  1،200އެމެރިކާގައި އަހަރަކު 

އާ ދެެމދު މި ބާަވތުގެ ކެނ ސަރު ަވނީ ތިނ  ގުނައަށ   2001އާއި  1986
އިތުރުވެފަ އެވެ. އެމ .ސީ.ސީ އަށ  ޑައަގ ނޯސ  ކުރެވޭ ގިނަ މީހުނ ނަކީ އާނ ުމ 

ހުނ ނެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަުރ އަހަރުނ  މަތީގެ މީ 50ގޮތެއ ގައި އުމުރުނ  
އަހަރުނ  ދަށުގެ  50އެވެ. އުމުރުނ   69އާނ މުކޮށ  ޖެހޭ އެވ ރެޖ  އުމުރަކީ 

މީހުނ ގެ މެދުގައި މި ބަލި ޖެެހނީ ފަސ  ޕަސެނ ޓ  މީހުނ ަނށެެވ. އެމ ސީސީ އަކީ 
އެހެނިހެނ  ނަސ ލުތަކުގެ މީުހނ ނަށ ވުރެ ދޮނ  ނަސ ލުގެ މީހުނ ގެ މެދުގައި އާނ މު 

ނ ސަރެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖަޕާނ  މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  މަދުނ  ފެނިފައި ކެ
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ވެއެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ކަޅު މީހުނ ގެ މެދުގައި މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ފެނިފައި 
 ވަނީ ވަރަށ  މަދުނ ނެވެ.

 
 މާކެލ  ކާސިނޯމާ ޖެހެނީ ކީއ ވެ؟

. އެހެނ  ނަމަވެސ  އިރުގެ އެމ .ސީ.ސީ ޖެހޭ ހަގީގީ ސަބަބު ހޯދިފައި ނުވެ އެވެ
ނޑުގެ، ދިފާއީ ނިޒާމ  ދައ ވުމާއި  ދޯދިއަށ  ހުށަހެޅުމާއި އިމިއުނޯސަޕ ރެޝަނ  )ހަށިގަ
އަދި އިނ ފެކ ޝަނ ތަކާއި ބަލިަތކާ ދެކޮޅަށ  ދިފާއީ ނިޒާމ  ހަރަކާތ ތެރިވާ ގޮތ ( 
 ގުޅުމެއ  ވާކަނ  ވަނީ ހޯދިފަ އެވެ. އެމ ސީސީ އަކީ އެޗ އައިވީ އިނ ފެކ ޝަނާއި،
ކ ރޯނިކ  ލިމ ފޯސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާ، ހޮޖ ކިނ ސ  ލިމ ފޯމާ )ލިމ ފ  ސިސ ޓަމަށ  ޖެހޭ 
ކެނ ސަރު( އާއި އިކ ޓޮޑާމަލ  ޑަޔަސ ޕ ލާސިއާ )ޓިޝޫ އުފެދެނ  ނުޖެހޭ ގޮތަށ  
އުފެދުމުގެ ސަބަބުނ  ޖެހޭ ބައ ޔެއ ( އަދި ކޮމ ޑެނެސ  ޑިޒީޒ  )އާދަޔާޚިލާފ ، އެހެނ  

ނޑުގެ އެކި ަތނ ތަުނގައި އުފެދުނ ( ާއ ނަމަވެސ  ބެނައިނ  ޓިއުމަ ރުތަެކއ  ހަށިގަ
ގުޅުނ  ހުރި ބައ ޔެކެވެ. މި ބަލި ޖެހޭ އެހެނިހެނ  ހާލަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނިކަށ  
ހުށަހެޅުމާއި އަދި ޕ ސޯރަލެނ ސ  )ބޭނުނ  ކުރާ މެޑިކޭޝަނެއ ގެ ސަބަބުނ  އައ ޔަށ  

ފަރުވާ ކުރުމުނ ނާއި އަދި  ނާޒުކު ވުނ ( ގެ ސަބަބުނ ނާިއ ޕ ސޯރިއާސިސ  އަށ 
 ލައިޓަށ  )ޕީޔޫވީއޭ( އަށ  ހުށަހެޅުނ  ވެސ  ޖެހޭ ބައ ޔެކެވެ.-ރޭ -އަލ ޓ ރާ ވަޔަލެޓ 

 
 މާކަލ ސެލ  ކާސިނޯމާގެ އަލާމާތ  ތަކަކީ ކޮބާ؟

އެއ ވެސ  ބާވަތެއ ގެ ހަމުގެ ކެނ ސަރެއ ގެ އެނ މެ އާނ މު އަލާމާތަކީ ހަމަށ  އަނ ަނ 
އި ނަގާ ކަޅުތިލަ ތަކެވެ. ނުވަތަ އާ މޯލެއ  އުފެދުމެވެ. ބަދަލެވެ. ޚާއ ސަކޮށ  ހަމުގަ

އެމ ސީސީ ހުނ ނަނީ ހަރު، ތަދުނުވާ ލަމ ޕެއ ގެ ސިފައިަގ އެވެ. މި ލަމ ޕ  
ސިސ ޓަކާ ވައ ތަރު ވެދާނެ އެވެ. މި ސިސ ޓ  ހުނ ނަނީ ހަރުލާފައި، އެހެނ  

ނޑަކަށ   )އިނ ޗިއެއ ގެ  ސެނ ޓިމީޓަރު 2ހިސާބަކަށ  ނުގޮހެވެ. މި ލަމ ޕ  ވާނީ ގާތ ގަ
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ބައި ކުޅަ އެއ ބައި( އެވެ. ލަމ ޕ ގެ ކުލައިގައި ހުނ ނާީނ ރަތ ، ފިޔާތޮށި،  4/3
ވަޔަލޮޓ  ކުލަ އެވެ. އެމ .ސީ.ސީ އަކީ ހަމުގެ އެހެނ  ކެނ ސަރުތަކާ -ނުވަތ  ނޫ

ޚިލާފަށ  ވަރަށ  ހަލުއިކަމާއެކު ހަފުތާތަކެއ  ނުވަތަ މަސ  ދުަވސ ތަކެއ ގެ ތެރޭގައި 
 ރެކެވެ.އުފެދޭ ކެނ ސަ

 
 މާކެލ ސެލ  ކާސިނޯމާ އުފެދެނީ ކޮނ ތާކު؟

އެމ ސީސީ އާނ މުކޮށ  ފެނ ނަީނ އިރުގެ ދޯދިތަކަށ  ހުަށހެޅިަފއިވާ ހިސާބުތަކެވެ. 
ޕަސެނ ޓ  ޖެހެނީ ބޮލާއި އަދި ކަރަށެވެ. ޚާއ ސަކޮށ  ލޮލާއި އަދި  50އެމ ސީސީގެ 

އިގެ ހިސާބުތަކަށެވެ. ޕަސެނ ޓ  ޖެހެނީ އަތާއި ފަ 40އައިލިޑ  ގައެވެ. އެމ ސީސީގެ 
މެއާއި ބުރަކަށި އަދި އިރުގެ ދޯދިތަކަށ  ހުށަނޭޅޭ ހަމުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ވެސ  

 އެމ ސީސީ ޖެހޭކަނ  ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 

 މާކަލ  ސެލ  ކާސިނޯމާ ޖެހިފައިވާ ކަނ  ދަނެގަނ ނާނީ ކިހިނެއ ؟
   އެމ ސީސީ އަށ  ޑަޔަގ ނޯސ  ކުރަނީ ތިރީގައި މިވާ ޕ ރޮސީޖާ ތަކާއި ޓެސ ޓ ތައ

ކޮށ ގެނ ނެވެ. ބައެއ  ޓެސ ޓ  ތަަކކީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމަށ  
 ކުރާ ޓެސ ޓ  ތަކެވެ. 

  ބަޔޮޕ ސީ އަކީ ޓިއުމަރަކުނ  ސެލ ތައ  ނުވަތަ ޓިޝޫތަކެއ  ނެގުމަށ ފަުހ
ލުމަށ  ުކރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މިގޮތަށ  ެކނ ސަރު ހުރިތޯ ކެނ ސަރު ހުރިތޯ ބެ

ބެލުމަށ ޓަކައި ނެގޭ ސާމ ޕަލ  ޓެސ ޓ  ކުރެވެނީ މައިކ ރޯސ ކޯޕުގެ އެހީގައި 
ނުވަތަ އެހެނިހެނ  ޓެސ ޓ ތައ  ހަދައިގެނ ނެވެ. ބަޔޮޕ ސީ އަކީ ކެނ ސަރު 
ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރާއި އަދި ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށ  ވެސ  ކުރާ 
ޓެސ ޓެކެވެ. ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު ބެލުމަށ ޓަކައި އޮޕަރޭޝަނ  ކުރާ 
ޑޮކ ޓަރުނ  ނުވަތަ ސާޖިއަނުނ  ބައެއ  ފަހަރު ލިމ ފ  ނޯޑ ސ  )ބެކ ޓީރިއާ އާއި 
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ކެނ ސަރު ސެލާއި، އެހެނިހެނ  ވިހަ މާއ ދާތައ  ހިފަހައ ޓައި ދޭ ވަށ ކޮށ  ހުނ ނަ 
އިވާ މިނ ވަރު ބެލުމަށ  ތަުހލީލުތައ  ކުރެ ގޮށެއ ( ނަގައިގެނ  ކެނ ސަރު ެޖހިފަ

 އެވެ.
  ) މިއީ ބަޔޮޕ ސީ ގެ އެހީގައި  -ސެނ ޓިނެލ  ލިމ ފ ނޯޑ  )އެސ އެލ އެނ

ސެނ ޓ ރަލ  ލިމ ފ  ނޯޑ  ނަގައިގެނ  މައިކ ރޮސ ކޯޕު ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ކެނ ސަރު 
ސަރު ހުރިތޯ ބެލުަމށ  ކުރާ ކަމެކެވެ. ސެނ ޓިނެލ  ލިމ ފ  ނޯޑަކީ ޕ ރައިމަރީ ކެނ 

ޓިއުމަރުނ  އެނ މެ ފުރަތަަމ ކެނ ސަރު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮނ ނަ ގޮށެވެ. 
އެސ އެލ އެނ  ބަޔޮޕ ސީ އަކީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު ެދނެގަތުމަށ  ކުާރ 
ޓެސ ޓެކެވެ. އެސ އެލ އެނ  ބަޔޮޕ ސީ އަކީ އާނ މު ގޮތެއ ގައި ލިމ ފ  ނޯޑ  

ވެ. ސަބަބަކީ އެސ އެލ އެނ  ބަޔޮޕ ސީ ނެގުމަށ ވުރެ ތަދު ކުޑަ ޕ ރޮސީޖާ އެކެ
 އަކީ މަދު ލިމ ފ  ނޯޑ ތަކެއ  ނަގާ ޕ ރޮސީޖާ އަކަށ  ވީމަ އެވެ.

  ުއިމިއުނޯ ހިސ ޓޯކެމިސ ޓ ރީ އަކީ އެމ ސިސީ އާއި އެހެނިހެނ  ކެނ ސަރ
 ސެލ ތަކުގެ ތަފާޓު ދެނެގަތުަމށ  ލެބޯޓ ރީގައި ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.

  )ީބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ފުއ ޕާ މޭގެ ކުދި ކެނ ސަރު ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓޮމޮގ ރަފީ )ސީޓ
ސެލ ތަކާ އެމ ސީސީ އާ ދެމެދު ހުނ ނަ ަތފާތު ެދނެގަނެ، ހަށިަގނޑުގެ އެހެނ  

 ހިސާބުތަކަށ  ބަލި ެފތުރިފައިވާަކނ  ބެލިދާނެ އެވެ.
   ނޑުގައި ކެނ ސަރު ސެލ ތައ އޮކ ޓ ރިއޮޓައިޑ  ސ ކޭނ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ހަށިގަ

ވޭނެ އެވެ. އޮސ ޓ ރިއޯޓައިޑ  ސ ކޭނ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ހުރި ހިސާބު ދެނެގަނ ނެ
އެމ ސީސީ ޖެހިފައިވޭތޯ އާއި މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު 

 ދެނެގަނެވިދާނެ އެވެ.
  ުޕެޓ  ސ ކޭނ ގެ އެހީގައި އެމ ސީސީ ޖެހިފައިވޭތޯ އާއި ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރ

 ހޯދިދާނެ އެވެ.
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 ވާ ކުރަނީ ކިހިނެއ ؟މާކެލ ސެލ  ކާސިނޯމާ އަށ  ފަރު 
އެމ ސީސީ އަށ  އެނ މެ އާނ މު ގޮތެއ ގައި ކުރާ ފަރުވާ އަކީ ާސޖަރީ އެވެ. މިފަދަ 
ސާޖަރީ ތަކުގައި ޓިއުމަރާ އެއ ކޮށ  ބަލި ނުޖެހޭ ޓިޝޫއެއ ެގ ބޮޑު އެތިކޮޅެއ  
ނަގައިގެނ  އެމ ސީސީ އަށ  ަފރުވާ ކުރެ އެވެ. އެމ އޯއެޗ އެސ  މައިކ ރޯގ ރަފިކ  

ވަކިވަކި ޓިޝޫތަކުގެ ލޭޔަރު ނަގާ މައިކ ރޮސ ކޯޕ ގެ އެހީގައި ހުރިހާ ސާޖަރީ ގައި 
ކެނ ސަރު ޓިޝޫތައ  ނެގެނ  ެދނ  ޕ ރޮސީޖާ ކުރިއަށ  ގެނ ދެ އެވެ. އެމ އޯއެޗ އެސ  
މައިކ ރޯގ ރަފިކ  ސާޖަރީ އަކީ މޫނު ފަދަ ތަނ ތަނުގައި ހުނ ނަ ެއމ ސީސީ ޓިއުމަރަށ  

 އެކެވެ.ފަރުވާ ކުރުމަށ  ވަރަށ  ރަނގަޅު ސާޖަރީ
 

ކެނ ސަރު އާލާވުމުނ  ރައ ކާތެރިވުމުގެ ގޮތުނ ނާއި ނުވަތަ ބަލި ފެުތރިފައިވާ މިނ ވަރު 
ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ލިމ ފ  ނޮޑ ސ ތައ  ނަގަނ  ެޖހިދާނެ އެވެ. ެކނ ސަރު އާލާވުމުގެ 
ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށ ޓަކައި، ޭރޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ވެސ  ދޭނ  ެޖހިދާނެ އެވެ. ލިމ ފ  

ތަކަށ ވުރެ ބޮޑަށ  ރޭޑިޭއޝަނުނ  ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ހިާސބުތަކަށ  ެކނ ސަރު ނޯޑ ސ 
 ފެތުރިފައިވާނަމަ، އާނ މު ގޮތެއ ަގއި ދެނީ ކީމޯތެރަޕީ އެވެ.

 
ސަޕޯޓިވ  ކެއާ ޓ ރީޓ މަނ ޓަކީ ފުރާނައަށ  ނުރައ ކާވާ ފަދަ ބައ ޔެއ  ޖެހިފައިވާ 

ށ  ޭދ ފަރުވާ އެކެވެ. މީހަކަށ  އެ މީހެއ  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަ
މިގޮތަށ  ދޭ ފަރުވާ ތަކުގައި ބަލީގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ ފަރުވާެގ ސަބަބުނ  ބަލީެގ 
އަލަމާތ ތަކުގެ ކުރީކޮޅު އެކަނ ތައ ތަކަށ  ފަރުވާ ކުރުމާއި، ފަރުވާއަކަށ  ފަހު 
ކުރިމަތިވާ ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ ތަކަށ  ފަރުވާ ކުރުމާއި، ނަފ ސާނީ އިޖ ތިމާއީ އަދި 

މައ ސަލަތައ  ހައ ލު ުކރުމަށ  ފަރުވާ ކުރެ އެވެ. މިސާލަކަށ  އެމ ސީސީގެ  ރޫހާނީ
އަލާމާތ ތައ  ކުޑަކުރުމަށ  ކެނ ސަރާ ދެކޮޅަށ  ދޭ ބޭހެއ  ކަމަށ ާވ ކާބޯޕ ލޭޓިނ  އާިއ 
ނޑުގެ ެއހެނ  ހިސާބުތަަކށ   އިޓޮޕޮސައިޑ  ދެއެވެ. އެމ ސީސީގެ ސަބަބުނ  ހަށިގަ
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ނޑި ނުވަތަ ކަށިތައ ( ކެނ ސަ ރު ފެތުރި އެކަމުގެ ތަދު ނުވަތަ ޭވނ  )ސިކު
އިހުސާސ  ކުރެވޭނަމަ، މިކަނ  ކުޑަކުރުމަށ  ރޭޑިއޭޝާނ  ދޭނ ޖެހިދާނެ އެވެ. އަިދ 
އެމ ސީސީގެ ސަބަބުނ  ހަމުގެ މައ ސަލަތަކުގެ ސަބަބުނ  ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައ  

އީ، ކުޑަކުރުމަށ  ވެސ  ރޭޑިއޭޝާނ  ދޭނ ޖެހިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރަށ  އިޖ ތިމާ
ނަފ ސާނީ އަދި ރޫހާނީ ބާުރ ގަދަކުރުމަށ ޓަކައި ކައުނ ސިލަރުނ ، ނަފ ސާނީ 

 އިލ މުވެރިނ  އަދި ދީނީ އިލ މުވެރިނ ގެ ލަފާވެސ  ހޯދިދާނެ އެވެ.
 
. މިކަނ ތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާ ކުރެވޭތޯ މިފަދަ މައުލޫމާތު ލިބޭނީ 2

 ކޮނ ތަނަކުނ ؟
ވާތަކަށ ވުރެ ަރނގަޅު އަދި ފައިާދ ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކުނ  ދަނީ މިހާރު ދެވޭ ފަރު

ހުރި ފަރުވާތައ  ހޯދުމަށ  ދިރާސާ ތަކާއި ތަހުލީލުތައ  ކުރަމުނ ނެވެ. ކޮނ މެ ާއ 
ފަރުވާއެއ  ތައާރަފ  ކުރުމުގެ ކުރިނ  އެ ފަރުވާއަކީ ރައ ކާތެރި އަދި ކާމިޔާބު 

އެމ ސީސީ  ފަރުވާއެއ ތޯ ބެލުމަށ  ޑޮކ ޓަރުނ  ކ ލިނިކަލ  ޓ ރައަލ ސ ތައ  ހަދާެނ އެވެ.
ޖެހިފައިވާ މީހުނ  ިމ ބައ ޔަށ  ަފރުވާ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ  ކ ލިނިކަލ  ޓ ރައަލ ސ ތަކުގައި 

 ބައިވެރިވެވިދާނެ އެވެ.
 
 . އެމ ސީސީ ބަލި ޖެހެނީ އަދި މި ބަލި ޖެހުމަށ ފަހު ވާނީ ކިހިނެއ ؟3

މިކަނ  ބިނާވެފަިއ އޮނ ނަީނ ިމ ބަލި ޖެހިފައިވާަކނ  އިނގޭއިުރ، ބަލި ެޖހިފައިވާ 
ސެނ ޓިމީޓަރަށ ވުެރ ކުޑަ( ޓިއުމަރެއ   2މިނ ވަރުގެ މައ ޗަށެވެ. ޓިއުމަަރކީ ކުޑަ )

ނަމަ، އަދި ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  ލިމ ފ  ނޯޑ ތަކަށ  )ގޮށ ( ނުފެތުރޭނަމަ، ދިރި 
ޕަސެނ ޓ  މަތިވެ އެވެ.  90ައހަރުގެ މުއ ދަތުގެ ރޭޓ   5ހުނ ނާނެ ކަމަށ  ލަފާކުރެވޭ 

އެމ ސީސީ ލިމ ފ  ނޯޑ ތަކަށ  ެފތުރިފައިވާ މީހުނ ގެ ތެރޭގައި ަފސ  އަހަރު ވަނ ދެނ  
ޕަސެނ ޓެވެ. މި ބަލި ޖެހޭ މީހުނ ގެ  50ސަލާމަތ ވާނެ ކަމަށ  ބެލެވޭ ރޭޓަކީ 
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. މިފަދަ ތަފާސ  ޕަސެނ ޓ  މީހުނ ނަށ  މި ބަލި އަލުނ  ޖެހެ ެއވެ 50ތެރެއިނ  
ހިސާބަކީ ގިނަ އަދަދެއ ގެ ބަިލ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  ނެގޭ އެވ ރެޖ  އަދަދުތަކެކެވެ. 
ނޑައަޅާ  އެހެނ ކަމުނ  ތަފާތު ހިާސބަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  ބަލި މީހާއަށ  ވާޭނ ގޮތ  ކަ

 ބުނަނ  ޭނނގޭނެ އެވެ. ސަބަބަީކ ކޮނ މެ ބަލި މީހެއ ގެ ހާލަތު ަތފާތުވާނެތީ އެވެ.
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 ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު 
 

ފުއ ޕާމޭގެ ދެވައ ތަރެއ ގެ ކެނ ސަރު ވެއެވެ. ކުދި ސެލ ތަކާއި ކުދި ނޫނ  ސެލ ތަކުގެ 
ކެނ ސަރެވެ. ކުދި ސެލ ތަކަށ  ވުރެ ކުދި ނޫނ  ސެލ ގެ ކެނ ސަރަކީ އާނ މު 
އެއ ޗެކެވެ. ކުދި ނޫނ  ލަނ ގ  ކެނ ސާ ސެލ ތައ  އުފެދި އަދި ފެތުރެނީ އާނ މު 

ނ ނެވެ. ކުދި  ކެނ ސަރު ސެލ ތަކަކީ ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ގޮތެއ ގައި ލަހު
 ކުރުމުނ  އާނ މުކޮށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތެކެވެ.

 
ސިގިރެޓ  ބުއިމަކީ ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  އެނ މެ ބޮޑަށ  މަގުފަހިވާ އެއ  

އިގެނ  ކަމެވެ. ސިގިރެޓ  ބުއިނ  ހުއ ޓާލަނ  ބޭނުނ ނަމަ، ޑޮކ ޓަރަކާ ވާހަކަ ދައ ކަ
 އެކަނ  ހުއ ޓުވަނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވިދާނެ އެވެ.
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 ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު ޖެހޭ ސަބަބުތައ  

އެސ ބެސ ޓޮސ ، ޕޮލިއުޓެނ ޓ ަސކ  )ދުއ ވާ އެއ ޗެހިނ ނާއި ފެކ ޓ ރީ ފަދަތަނ ތަނުނ  
އަރާ ދުނ ފަދަ އެއ ޗެހި( ުދނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމުނ ނާއި، ދުނ ަފތުެގ 
އިސ ތިއުމާލުކުރާ މީހުނ ގެ ސަަބބުނ  އަނެކާއަށ  ކުރާ ދުމުގެ އަސަރު )ސެކަނ ޑ  

 ހޭނ ޑ  ސ މޯކ ( ފަދަ ކަނ ތައ ތަުކނ  ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރުޖެހުމަށ  މަގުފަހިވެ އެވެ.
 

 އަލާމާތ ތައ  
  ކެއ ސުނ 
   ކެއ ސާއިރު ލޭއައުނ 
   ނޭވާލާނ  އުނދަގޫވުނ 
   އިވުނ  )ވީޒިނ (ނޭވާލާއިރު މަޑު ޒާތަކަށ  އަޑެއ 
 ިނޑު ހުޅު، ނުވަތަ އަތުގައި ރިއ ސުނ ، މެއާއ  ބުރަކަށި، ކޮ
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ބޮޑު ގޮހޮރުގެ ކެނ ސަރާއި އަދި ރެކ ޓަމ  
 ކެނ ސަރަކީ ކޮބާ؟

 

 
ކޮލޮނ  )ބޮޑު ގޮހޮރުގެ ބައެއ ( ކެނ ސަރު ޖެހެނ  ފަށަނީ ލާޖ  އިނ ޓެސ ޓިނ  )ބޮުޑ 

ތަކެތި ހިފެހެއ ޓިފައި ހުނ ނަ ތަނ ( ގޮހޮރު( އިނ ނެވެ. ރެކ ޓަމ  )ބޮޑުކަމުދާ 
ކެނ ސަރު ޖެހެނ  ފަށަނީ ހަމަ މިތަނުނ ނެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ކެނ ސަރުގައި ވަރަށ  
އެއ ގޮތ  ސިފަތަކެއ  ހުރެ އެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަށ  ބައެއ  ފަހަރު 

 ކޮލޮރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރޭ ވެސ  ކިޔާ އުޅެ އެވެ.
 

އާނ މު ގޮތެއ ގައި ކޮލޮރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރު ޖެހެނ  ފަށަނީ ޕޮލީޕ  )ކޮލޮނ  ފަދަ 
ތަނ ތަނުގައި އުފެދޭ އެއ ޗެއ ( އެއ ގެ ސިފައިގަ އެވެ. ފުރަތަމަކޮޅު ޕޮލީޕ  އަކީ 
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ކޮލޮނ ގެ އެތެރޭގައި އުފެދޭ ގެއ ުލމެއ  ނުލިބޭ ކުދި އުފެުދނ ތަކެކެެވ. އެހެނ ނަމަވެސ  
ސަރަށ  ބަދަލުވެ ފެތުރިގެނ  ދިއުމަކީ އެކަށީގެނ ވާ ކަމެކެވެ. ޕޮލީޕ  ބޮޑުވާނަމަ، ކެނ 

ކޮލޮރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުކަމުދާ 
ތަކެތީގައި ލޭހުރުމާއި، ބޮޑުކަމުިދއުމަށ  ފަހު ލޭ ހުރުނ  ނުަވަތ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި 

ނޑަށ  ތަދުވުނ  ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ހުނ ނަ ގޮތަށ  ބަދަލު އައުާމއި ދަށ  ބަ
ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. މިފަަދ އަލާމާތެއ  ފެނިއ ޖެނަމަ، ވީހާވެސ  އަވަހަކަށ  

 ޑޮކަޓަރަކަށ  ދައ ކަނ ވާނެ އެވެ.
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 ކޮލޮނ  ކެނ ސަރު 
 

ކޮލޮނ  ކެނ ސަރަކީބޮޑު ގޮހޮރުގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރެކެވެ. އިނ ސާނުނ ގެ ކޮލޮނ  އަކީ 
ނޑުނ  ބޭރު ކުރެވޭ ފޫޓަށ  ވުރެ  6 ދިުގ ގުނަަވނެކެވެ. ކޮލޮނ  އަކީ ަހށިގަ

ނޑަށ  ބޭުނނ  ނުވާ ބޭކާުރ އެއ ޗެހި ކުޑަ ގޮހޮރުނ  ރެކ ޓަމ  އަށ  ގެނ ދިއުމަށ   ހަށިގަ
އެހީތެރިވެދޭ މަގެވެ ނުވަތަ ތަނެކެވެ. ކޮލޮނ  އަކީ ވަރަށ  ގިނަ ކަނ ތައ ތަކަށާިއ 

 ބަލިތަކަށ  ުހށަހެޅޭ ނާޒުކު ގުނަަވނެކެވެ.
 

 ކޮލޮނ  ކެނ ސަރު ޖެހޭ ސަބަބުތައ  
 
 :ުއުމުރުނ  ދުވަސ  ވާ ވަރަކަށ  މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ  އުމުރ

 50ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. މި ކެނ ސަރު އާނ މު ގޮތެއ ގައި ޖެހެނީ އުމުރުނ  
 އަހަރުނ  މަތިވީމަ އެވެ. 

 :ުދުނިޔޭގެ އެހެނ  ނަސ ލުތަކުގެ މީހުނ ނަށ  ވުރެ އެފ ރިކަނ   ނަސ ލ
 އެމެރިކަނުނ ނަށ  މި ބަލި ޖެހުމުެގ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

 :ުއާއިލާގެ މީހަކަށ  މި ބަލި ޖެހިފައި ވާނަމަ މި ަބލި ޖެހުމުގެ  އާއިލާގެ ހާލަތ
 ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

 :ީޕޮލީޕ ސ  އާއި އާދަޔާ ޚިލާފ  މި ަފދަ އެހެނިހެނ   އަމިއ ލަ ސިއ ހީ މާޒ
އުފެދުނ ތައ  ކޮލޮނ ގައި ުހނ ނަ ނަމަ މި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. 

ޕަސެނ ޓ  ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ކޮލޮނ ގައި ޕޮލީޕ   90އާއި  70ކޮލޮނ ގެ 
 ހުރެގެނ ނެވެ. 
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 : ބައ ޔެއ ގެ  ޖެނެޓިކ  ގޮތުނ  ވާރުތަވާ ދެ ޖެނެޓިކ ސ  ނުވަތަ ވާރުތަވުނ
ސަބަބުނ  އާނ މުގޮތެއ ގައި ކޮޮލނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. 
-އެއީ ފެމިލިއަލ  އެޑެނޮމެޓަސ  ޕޮލީޕޮސިސ  )އެފ .އޭ.ޕީ( އާއި ހެރިޑެޓަރީ ނަނ  
-ޕޮލީޕޮސިސ  ކޮލޮނ  ކެނ ސަރު )އެޗ .އެނ .ޕީ.ސީ.ސީ( އެވެ. އަދި ޕިއުޓ ޒ  

 ނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ބަލިތަކެކެވެ.ޖެގާސ  ސިނ ޑ ރޯމަކީ ވެސ  ކޮލޮ 
  ުދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމާއި، ރާ ބުއިނ ، ކަސ ރަތުކުރުމުގެ މިނ ވަރ

މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ  ަފދަ ކަނ ތައ ތަކަކީ ކޮލޮނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  ، ކުޑަވުމާއި
 މަގުފަހިވާ ކަނ ތައ ތަކެވެ.

 
 ކޮލޮނ  ކެނ ސަރުގެ އަލާމާތ ތައ : 

   ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭ ހުރުނ 
  ނޑު ހިކުނ  އަދި ބޭރަށ  ހިނ ުގނ  ބަ
  އާދަޔާޚިލާފަށ  ލުއިވުނ 
   ނޑަށ  ުއނދަގޫވުނ ނޑަށ  ތަދުވުމާއި ބަ  ބަ
   ވަރުބަލިވުނ 

 
 ކޮލޮނ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުނ  

  ީކޮލޮނޮސ ކޯޕެއ ގެ އެހީގައި ކޮލޮނ  ބެލުނ . -ކޮލޮނޮސ ކޮޕ 
  ީކޮލޮނ ގެ ތިރީ ބައިތައ  ބެލުމަށ  ބޭނުނ ުކރާ  މިއީ -ސިގ މޮއިޑޮސ ކޮޕ

 އާލާތެއ ކެވެ. މިއީ ކެމެރާ އެއ  ހަރުކޮށ ފައި ހުނ ނަ ދިއ ލާފައިވާ ިޓއުބެކެވެ.
  ުބޭރިއަމ  އެނީމާ: މިއީ ރެކ ޓަމ ގެ ތެރެއަށ  ބޭރިއަމ  އެޅުމަށ  ފަހު ތަފާތ

 އެނ ގަލ ތަކުނ  އެކ ސ ރޭ ނަގައިގެނ  ހަދާ ޓެސ ޓެކެވެ.
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 ަލ ޓ ސ  ބ ލަޑ  ޓެސ ޓ  )އެފ އޯބީޓީ(: މިއީ ބޮޑުކަމުދާ ަތކެތީގައި ފީކަލ  އޮކ
 ލޮލަށ  ނުފެނ ނަ މިނ ވަރަށ  ހުނ ނަ ލޭ ބެލުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.

 
 ކޮލޮނ  ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރުނ  

  ސާޖަރީ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނ ކުރުނ 
   ބޭނުނ ކޮށ ެގނ  ލޯކަލ  އިނ ސިޝަނ  އެނ ޑ  ޕޮލިޕެކ ޓޮމީ: މިއީ ޚާއ ސަ އާލާތެއ

 ކެނ ސަރު ނެގުމެވެ.
   ސާޖިކަލ  ރިސެކ ޝަނ : މިއީ ކޮލޮނ ގެ ބައެއ  ނެގުމަށ  ފަުހ، އަލުނ  ކޮލޮނ

 އާ ގުޅާލުމެވެ.
   ރިސެކ ޝަނ  އަދި ކޮލޮސ ޓޮމީ: މިއީ ރިސެކ ޝަނެއ  ހަދާއިރު، ކޮލޮނ  އަލުނ

ކެވެ. ނުގުޅާ ހުނ ނަ ވަގުތުގައި ހަށިަގނޑުގައި ހުނ ނަ ނަޖިސ  ބޭރުކުރާ ގޮތެ
ނޑުނ  ބޭރަށ  ެނރެ ބޮޑުކަމުދާ  މިކަނ  ކުރާ ގޮތަކީ ބޮޑު ގޮހޮރުގެ ނިމޭ ކޮޅު ބަ
ތަކެތި ކޮތަޅަކަށ  )ކޮލޮސ ޓޮމީ ޭބގ ( އެޅޭ ގޮތަށ  ހެދުމެވެ. ކޮލޮސ ޓޮމީ އަކީ 

 ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީކޮށ ވެސ  ކުރާ ކަމެކެވެ. 
 . ކީމޯ ތެރެޕީ އަދި ރޭޑިއޭޝަނ  ދިނުނ 

 
 އ ކާތެރިވުމަށ ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  ކޮލޮނ  ކެނ ސަރުނ  ރަ 

  15އާއި  10)މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު އާލާވުމަށ   އާނ މުކޮށ  ސ ކ ރީނ ކުރުނ 
 އަހަރު ވެސ  ނަގަ އެވެ(.

 ިރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުނ  ކުރުނ ( ުދނ ފަތުގެ ިއސ ތިއުމާލު  ބެލެނ ސ ޑ  ޑައިޓާއ(
ނޑުގެ ބަރުދަނ  އެކަށީގެނ ވާ މިނ ވަރެއ ގައި ހިފެހެއ ޓުނ  ފަދަ  ނުކުރުމާއި ހަށިގަ

 ކަނ ތައ ތައ ތައ  ކުރުމެވެ.
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 އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރު 
 

ބ ރެސ ޓ  ކެނ ސަރު ނުވަތަ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހެނ  ފަށަނީ އުރަމަތީެގ 
ޓިޝޫތަކަށެވެ. އުރަމަތީގައި އުެފދޭ ގިނަ ޓިއުމަރުތަކަކީ ބެނައިނ  ޓިއުމަރު ތަކެކެވެ 

ނޫނެވެ. ބަެއއ  ޓިއުމަރުތަކަކީ ކެނ ސަރަށ  ަބދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަތަ ކެނ ސަރެއ  
އޮނ ނަ ޓިއުމަރުތަކެކެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ  މިފަދަ ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ ކެނ ސަރު 
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ވާސިލ  ނުވެ ހުރެ އެވެ. މި ބާވަތުގެ އުރަމަތީެގ  ހަށިގަ

ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކެނ ސަރެކެވެ.  ކެނ ސަރަށ  ކިޔަނީ، "އިނ ސިޓޫ" އެވެ. މިއީ 
ނޑުގެ އެހެނިހެނ   އުރަމަތީ ކެނ ސަރުގެ އެނ މެ ސީރިއަސ  ވައ ތަރުތަކަކީ ހަށިގަ
ހިސާބުތަކަށ  ފެތުރިދާނެ ަފދަ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކެކެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރަކީ 
ހަމުގެ ކެނ ސަރު ފިޔަވައި ދެވަނައަށ  އެނ މެ ގިނައިނ  ައނ ހެނުނ ަނށ  ޖެޭހ 
ކެނ ސަރެވެ. މިކަމުގައި އޮތ  ރަނގަޅު ޚަބަރަކީ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  މަރުވާ 
މީހުނ ގެ ރޭޓ  ފާއިތުވެދިޔަ މަދު އަހަރު ތަކުގައި ދަށަށ  ގޮސ ފައިވާ ކަމެވެ. މިކަމުގެ 

 ސިއ ރަކީ ގިނަ ޓިއުމަރުތައ  ކުރީކޮޅު ފެނުމުނ  ފަރުވާ ދޭނ  ފަސޭހަވުމެވެ.
 

ޓ  އެގ ޒާމ  )އަމިއ ލައަށ  ބަލާެބލުނ  އަިދ ޑޮކ ޓަރުނ  ބަލާ މެމޮގ ރާމ  އާއި ބ ރެސ 
 ބެލުނ ( ތަުކނ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ދެނެގަނ ނަނ  އެހީތެރިވެޭދނެ އެވެ. 

 
ލޯބ ސ ގެ )ވަށ ކޮށ  ބައިބަޔަށ  ހުނ ނަ އެއ ޗެއ (  20އާއި  15އުރަމައ ޗަކީ 

ކުދިކުދި އެތައ   މައ ޗަށ  އެކުލެވިގެނ ވާ ގުނަވަނ ތަކެކެވެ. ކޮނ މެ ލޯބެއ ގައި
ލޮބިއުލ ސ  ތަކެއ  ވެއެވެ. ޮލބިއުލ ސ ގައި ކުދިކުދި ގ ލޭނ ޑ ތައ  ވެއެވެ. މި 
ނޑާ  ގ ލޭނ ޑ ތަކަކީ ކިރު އުފައ ދާ ގ ލޭނ ޑ  ތަކެކެވެ. ލޮބިއުލ ސ ތަކުނ  ވައ ގަ
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ހަމައަށ  ކިރު ވާސިލ  ވަނީ ހިމަހިމަ ޓިއުބ ތަކެއ ގެ ސިފައިގައި ހުނ ނަ 
އެވެ. ލޮބިއުލ ސ  އާއި ޑަކ ޓ ސ  އާ ދެމެދު ހުނ ނަ ތަނުގައި  ޑަކ ޓ ތަކެއ ގެ އެހީގަ

ފެޓ ސ  އަށަގަނެފައި ހުރެ އެވެ. އުރަމައ ޗަކީ ލިމ ފ  ވެސެލ ސ ތައ  ވެސ  ހުނ ނަ 
ގުނަވަނެކެވެ. މި ވެސެލ ސ  ތައ  ކުދި ވަށ  ގޮށ ތަކެއ  ކަމަށ ވާ ލިމ ފ  ނޯޑ ސ  އާ 

ނ ނަ ލިމ ފ  ނޯޑ  ގެ ގ ރޫޕ ތައ  ގުޅިފައި ހުރެ އެވެ. އުރަމަތީގެ ކައިރީގައި ހު
ހުނ ނަނީ އުރަމަތީކައިރީގައި، ކިހިލިފަތ ދަށު ގަ އެވެ. ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތަކީ 
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާުބަތކުގައި ވެސ  ހުނ ނަ އެއ ޗެހިތަކެކެވެ. ލިމ ފ   ހަށިގަ
ނޯޑ ސ ތަކަކީ ބެކ ޓީރިއާ އާއި، ކެނ ސަރު ސެލ ތަކާއި އެހެނިހެނ  ވިހަ މާއ ދާތައ  

 އ ޓާ ތަނެކެވެ.ހިފަހަ
 

އުރަމަތީ ކެނ ސަރު އާނ މުކޮށ  ފެތުރޭއިރު، ލިމ ފ  ނޯޑ ތަކުގައި ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާުބަތކަށ  ވެސ  ފެތުރޭ  ހުރެ އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރަކީ ހަށިގަ
ކެނ ސަރެކެވެ. އެނ މެ އާނ މުކޮށ  ފެތުރޭ ގުނަވަނ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކަށި، ފުއ ޕާމޭ، 

ނޑި ފަދަ ގުނަވަނ ތައ  ހިމެނެ އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ފުރަމޭ  އަދި ސިކު
ނޑު ނުވަތަ ެއހެނ   ުގަނވަނަކަށ  ފެތުރުނަސ ، އެ ގުނަަވނެއ ގައި ހުނ ާނނީ  ހަށިގަ
ހަމަ އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރު ސެލ ތަކެވެ. އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރުނ  ކަށ ޓަށ  ނުަވތަ 

ނޑިއަށ  ފެތުރިފައިވާ ކެނ ސަރަށ  ކަށީގެ ނޑީގެ  ސިކު ކެނ ސަރު ނުވަތަ ސިކު
ކެނ ސަރެކޭ ނުކިޔާނެ އެވެ. މި ގުނަވަނ ތަކަށ  އުރަމަިތނ  ފެތުިރފައިވާ ކެނ ސަރަކީ 
ހަމަ އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރެވެ. މި ގުނަވަނ ތަކުގައި އަލަށ  އުފެދޭ ޓިއުމަރުތަކުގައި 

ތުޭރ ވެސ  ހުނ ނާނީ ހަމަ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ސެލ ތަކެވެ. އެހެނ ކަމުނ  މިހެނ  ފެ
ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރަނީ އުރަމަތީ ކެނ ސަރުގެ ގޮތުގައި ބަލަިއގެނ ނެވެ. އުރަމަތީ 
ކެނ ސަރުނ  އެހެނ  ގުނަަވނ ަތކަށ  ފެތުރޭ ކެނ ސަރަށ  ޑޮކ ަޓރުނ  ކިޔާ އުޅެނީ 

 "ޑިސ ޓެނ ޓ " ނުވަތަ "މެޓަސ ޓަޓިކ " ޑިޒީޒ  އެވެ. 
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 އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ؟
ސަރު ޖެހޭ ހަގީގީ ސަބަބެއ  ހޯދިފައެއ  ނުވެ ެއވެ. އުރަމަތީ އުރަމަތީ ކެނ 

ކެނ ސަރު އެއ  އަނ ހެނަކަށ  ޖެހިފައި އަނެއ  އަނ ހެނަކަށ  ުނޖެހޭ ސަބަބެއ  
ޑޮކ ޓަރުނ ނަކަށ  އޮޅުނ  ފިލުވަެއއ  ނުދެވެ އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރަކީ ގައިނ  

އިވާ ގޮތުގައި ބައެއ  ގަޔަށ  އަރާ ބައ ޔެއ  ނޫނެވެ. ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވެފަ
ކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކުގެ ސަބަބުނ  އުރަމަތި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ 

 އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:
 

 :ުހެނާގެ އުމުރުނ  ދުވަސ ވާ ވަރަކަށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ އަނ  އުމުރ
އުމުރުނ  ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ގިނައިނ  ޖެހިފައި ވަނީ 

 އަހަރުނ  މަތީގެ މީހުނ ނަށެެވ. 60
 

 : މިފަދަ ހާލަތެއ ގައި ކުރިނ  އެއ   އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ކުރިނ  ޖެހިފައިވުނ
އުރަމައ ޗަށ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާނަމަ، އަނެއ  އުރަމައ ޗަށ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

 ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ އެވެ.
 

 : ށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު މަނ މަ، ދައ ތަ އަދި ދަރިފުޅަ އާއިލީ ތާރީޚ
ޖެހިފައިވާނަމަ، އެ އަނ ހެނަަކށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ 

އަހަރު ނުވަނީސ  އުރަމަތީ  40ށ  އުމުރުނ  އެވެ. މިގޮތުނ  އާއިލީ މެމ ބަރަކަ 
ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާނަމަ، މި ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ އެވެ. އަނ ހެނެއ ގެ މަނ މަ 

އިލާގައި ވެސ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރުގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބައ ޕަ ގެ އާ
 ހުރެއ ޖެނަމަ، އަނ ހެނަކަށ  އުރަަމތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.

 



41 
 

 :ުބައެއ  އަނ ހެނުނ ގެ އުރަމަތީގައި ހުނ ަނ ސެލ ތަކަކީ  އުރަމަތީގެ ތަފާތ
ތަކަށ  ހުނ ނަ މައިކ ރޮސ ކޯޕުނ  ސެލ ތައ  ބަލާއިރު  އާދަޔާޚިލާފ  ގޮ

ސެލ ތަކެކެވެ. މިގޮތުނ  އެޓިޕިކަލ  ހިޕަލާސިއާ، އާއި ލޮބިއުލާ ކާސިނޯމާ އިނ  
ސިޓޫ )އެލ .ސީ.އައި.އެސ ( ހުރެއ ޖެނަމަ، އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

 ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.
 

 :ުހަށިގަނޑުގައި ހުނ ނަ ގުދުރަތީ ޖީނ ަތކަށ  އަނ ަނ  ޖީނ  އަށ  އަނ ނަ ބަދަލ
ތަކުގެ ސަބަުބނ  ވެސ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ ބަދަލު

އާއި މިފަދަ އެހެނ   BRCA2, BRCA1އެވެ. މިފަދަ ޖީނ ތަކުގެ ތެރޭގައި 
ޖީނ ތައ  ހިމެނެ އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުނ ގެ އާއިލާގެ 

ނޑުގައިވާ ިމފަދަ ޖީނ ތައ  ބައެއ  ފަހަރު ުހނ ނަކަނ  ފާހަގަ  މެމ ބަރުނ ގެ ހަށިގަ
 ވެއެވެ.

 
 :ީދުވަސ ވެފައިވާ އަނ ހެނުނ  ދަރިނ   ދަރިމައިވުމާއި މެނ ސ ޓ ރުއަލ  ހިސ ޓ ރ

އަހަރު  12ހޯދުމުނ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވެ އެވެ. އުމުރުނ  
ނުވަނީސ  އެނ މެ ފުރަތަމަ ޕީރިއަޑ  ވެއ ޖެނަމަ، އުރަމަތީގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

އަހަރަށ  ފަހު ޕީރިއަޑ  ވާނަމަ، އުރަމަތީ  55ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ އެވެ. އުމުރުނ  
ނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. އަނ ހެނުނ ގެ ތެރެއިނ  ދަރިއަކު ކެ

ނުހޯދާ ތިޭބ އަނ ހެުނނ ނަށ  ެވސ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 
 ބޮޑުވެ އެވެ.

   ނޑުމަށ  ފަހު ެއސ ޓ ރޮޖަނ  އާއި ޕ ރޮޖެސ ޓިނ  ބޭނުނ ކުރުމުނ އިއ ދައިނ  ކެ
 ތު ބޮޑެވެ.އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަ
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  ) އެބޯޝަނ  އާއި މިސ ކެރީޖާ )ަބނޑުގައި އޮނ ނަ ދަރި ދުވަސ  ނުފުރާ ވެއ ޓުނ
އުރަމަތީ ސެނ ސަރާ ގުޅުމެއ  ވާކަމަށ  ވަރަށ  ފުރިހަމަ ައށ  ހެިދފައިވާ ބޮޑެިތ 

 ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ.
އެމެރިކަނ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރަކީ ލެޓިނ  މީުހނ ނާއި، އޭޝިއާ ނުަވތަ އެފ ރިކަނ  

ނޑުނ   ނަސ ލުގެ މީހުނ ނަށ ވުރެ ިގނައިނ  ދޮނ  ނަސ ލުގެ އަނ ެހނުނ ެގ ހަށިގަ
 ފެނ ނަ ކެނ ސަރެކެވެ.

 
 : މޭމައ ޗަށާއި އުރަމައ ޗަށ   ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ މޭމައ ޗަށ  ދީފައިވާ މީހުނ

ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ދީފައިވާ އަނ ހެނުނ ަނށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 
ނުރައ ކާ ބޮޑެވެ. ޒުވާނ  އުމުރުގައި އަނ ހެނުނ ނަށ  ރޭޑިޭއޝަނ  ތެރަޕީ 
ދީފައިވާނަމަ، އުމުރުގެ ފަހުކޮޅު އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ 

 އެވެ.
 

 ެއުރަމަތީ ޓިޝޫއަކީ ގިނައިނ  ސަރުބީ ހުނ ަނ އެއ ޗެކެވެ.  ނ ސިޓީ:ބ ރެސ ޓެ ޑ
ނޑުގައި  މުސ ކުޅި ވެފައިވާ ނުވަތަ އުމުރުނ  ދުވަސ ވެފައިވާ އަނ ހެުނނ ގެ ހަށިގަ
އެހެނ  އުމުރުތަކުގެ އަނ ހެނުނ ަނށ ވުރެ މިކަހަލަ ޓިޝޫ މާގިނައިނ  ހުރެ އެވެ. 

ުނނ ނަށ  އުރަަމތީ ކެނ ސަރު އެހެނ ކަމުނ  އުމުރުނ  ދުވަސ ެވފައި ވާ އަނ ހެ
 ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑެވެ.

 
 : ޑީއީއެސ  އަކީ  ޑީ.އީ.އެސ  )ޑައިތައިލ ސ ޓިލ  ބެސ ޓ ރޯލ ( ނަގާ އަނ ހެނުނ

ނޑު ބައެއ   1971އާއި  1940 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މާބަ
ނޑު މީހުނ ނަށ  ދޭ އެއ ޗެއ    އަނ ހެނުނ ަނށ  ދިނ  ބޭހެކެވެ. )މިއީ މާބަ
ނޑު ދުވަސ ވަރު ޑީއީއެސ  ނަގާ އަނ ހެނުނ ނަށ  އުރަމަީތ  ނޫނެވެ.( ާމބަ
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ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. މިފަދަ އަނ ހެނުނ ގެ އަނ ހެނ  
ދަރީނ ނަށ  އުރަމަީތ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތ ޯތ ބެލުަމށ  ދިރާސާތައ  

 ދަނީ ކުރެވެމުނ ނެވެ.
 

  ަހު މާބޮޑަށ  ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނ  އިތުރުވެ ނުވަތަ އިއ ދައިނ  ކެނޑުމަށ  ފ
ނޑުމަށ  ފަހު މާބޮޑަށ  ފަލަެވފައި ތިބޭ ައނ ހެނުނ ަނށ   ފަލަވުނ : އިއ ދައިނ  ކެ

 އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑެވެ.
 

 : މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސ  ކަސ ރަތު ފަދަ ހަރަކާތ ތައ   ކަސ ރަތު ކުރުނ  މަދުވުނ
 އަނ ެހނުނ ަނށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.ނުކޮށ  ތިބޭ 

 
 : ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަލ ކޮހޯލ  )ރާ( ބޭނުނ ކުާރ  އަލ ކޮހޯލ

އަނ ހެނުނ ަނށ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. އުރަމަތީ 
ކެނ ސަރު ޖެހޭ އިތުރު ސަބަުބތައ  ހޯދުމަށ ޓަކައި ިއތުރު ދިާރސާތައ  ދަނީ 

ބަހައ ޓާ ގޮުތނ ާނއި، ކަސ ރަތު ކުރެވެމުނ ނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކެއުމުގެ އާދަތައ  
ކުރުމާއި، އަދި ޖެނެޓިކ ސ  )ާވރުތަކުރުނ ( ފަދަ ަކނ ތައ ތަކުނ  މި ބާވަުތެގ 
ކެނ ސަރު ޖެހުމުހެ ފުރުސަތު އޮތ ތޯ ބެލުމަށ   ދަނީ ދިރާސާތައ  
ކުރެވެމުނ ނެވެ. މީގެ އިތުރަށ  ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގައި ހުނ ނަ ބައެއ  ކަހަލަ 

ފާތު މާއ ާދތަކުނ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މާއ ދާތައ  ނުވަތަ ތަ
އޮވޭތޯ ބެލުމަށ  ވެސ  ދަނީ ިދރާސާތައ  ކުރެވެމުނ ނެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރު 
ޖެހޭ ގިނަ އަނ ނެހުނ ގެ އާއިާލތަކުގައި މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ނުހުނ ނަކަނ  

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެ އެވެ.
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 ސ ކ ރީނިނ  
ލާމާތ ތައ  ފެނުމުގެ ކުރިނ  މިަކނ  ބެލުނ  ނުވަތަ އުރަމަތީ ކެނ ސަރުގެ އަ

 ސ ކ ރީނ ކުރުމަކީ މުހިނ މުކަމެކެވެ. މިކަނ  ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކަކީ:
  ސ ކ ރީނިނ  މެމޮގ ރާމ 
  ކ ލިނިކަލ  ބ ރެސ ޓ  އެގ ޒާމ 
  ބ ރެސ ޓ  ސެލ ފ  އެގ ޒާމ 
 

ޑޮކ ޓަރު  ސ ކ ރީނ  ކުރަނ  ފަށަނ ޖެހޭ ވަގުތާއި ޓެސ ޓ ތައ  ހަދަނ ޖެހޭ މިނ ވަރު
 އިރުޝާދު ދޭނެ އެވެ.

 
 : އަހަރަށ  އެޅިފައިވާ އަނ ހެނުނ  ކޮނ މެ  40އުމުރުނ   ސ ކ ރީނިނ  މެމޮގ ރާމ

އަހަރު މެމޮގ ރާމ  ހަދަނ  ޖެހޭނެ އެވެ. މެމޮގ ރާމަކީ އުރަމަތީގެ  2އާއި  1
 އެކ ސ ރޭ އެކެވެ. 

ކެނ ސަރު އަހަރުނ  ދަށުގެ އަނ ހެނުނ ގެ ތެރެއިނ  އުރަަމތީ  40އުމުރުނ  
ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ އަނ ހެނުނ  މެމޮގ ރާމ  ހެދުމާމެދު އަދި މި ޓެސ ޓ  

 ހަދަނ ޖެހޭ މިނ ވަރު ޑޮކ ޓަރެއ ގެ ގާތުގައި އެހުނ  މުހިނ މުވާނެ އެެވ.
 

މެމޮގ ރާމ  ހެދުމުނ  އުރަމަތީގައި އުފެދޭ ލަފ ޕ  )ކުޑަ ގޮށެއ  ނުވަތަ ދުޅަވެފައި 
މުގެ ކުރިނ  ފެނިދާނެ އެވެ. އަދި ުކދި ކެލ ސިއަމ  ހުނ ނަ ގޮަތށ  ހުރުނ ( ފާޅުވު

ސ ޕެކ ލ ސ ތައ  ވެސ  ފެނިދާނެ އެވެ. މި ސ ޕެކ ލ ސ  އަށ  ކިޔަނީ މައިކ ރޯ 
ކެލ ސިފިކޭޝަނެވެ. ލަމ ޕ ސ  ނުވަތަ ސ ޕެކ ސ  އަކީ ކެނ ސަރުގެ ސަބަބުނ  
ނުވަތަ ކުރީގެ ކެނ ސަރަސ  ސެލ ތަކުގެ ސަބަބުނ  އުފެދިާދނެ އެއ ޗެކެވެ. 
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އ ސަލަ ހުރި ސެލ ތައ  ހުރިތޯ ބެލުމަށ  އިތުރު ޓެސ ޓ ތައ  ަހދަނ  ޖެހިދާެނ މަ
 އެވެ. 
 

މެމޮގ ރާމުނ  މައ ސަލަ ހުރި ސެލ ތަކެއ  ފެނިއ ޖެނަމަ، އިުތރަށ  އެކ ސ ރޭ 
ނަގަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ަފހަރެއ ގައި ބަޔޮޕ ސީ އެއ ވެސ  ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. 

ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ޓެސ ަޓކީ ބަޔޮޕ ސީ  ކެނ ސަރު ހުރިތޯ ޔަގީނ  ކުރުމަށ 
އެވެ. މެމޮގ ރާމަކީ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު އޭގެ ކުރީކޮޅު ދެނެގަތުމަށ  ބޭނުނ  
ކުރެވޭ ޓެސ ޓެކެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  މެމޮގ ރާމަކީ އެހާ ޔަގީނ  އެއ ޗެއ  
ނޫނެވެ. މެމޮގ ރާމުނ  ބައެއ  ފަހަރު ބައެއ  ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  ދެނެ 

 ވެ. މިފަދަ ނަތީޖާަތކަށ  ކިޔަނީ "ފޯލ ސ  ނެގެޓިވ " އެވެ. ނުގަނެވިދެ އެ
  ުބައެއ  ފަހަރު އަވަހަށ  އުފެދޭ ޓިއުމަރުތައ  ބޮޑުވެ ނުވަތަ ފެުތރިގެނ  ދާއިރ

 މެމޮގ ރާމުނ  ނޭގި ހުރެ އެވެ.
ނޑަށ   މެމޮގ ރާމ ސ  އަކީ ރޭޑިއޭޝަނ ގެ ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރެއ  ހަށިގަ

މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ލިބޭނެ ގެއ ުލނ  ވަރަށ  ކުޑަ  ފޮނުވައިގެނ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.
އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  އެކ ސ ރޭ ރިޕީޓ ކޮށ  ކުރާނަމަ، މައ ސަލަތައ  

  ދިމާވެދާނެ އެވެ.
 

 ކ ލިނިކަލ  ބ ރެސ ޓ  އެގ ޒާމ  
ކ ލިނިކަލ  ބ ރެސ ޓ  އެގ ޒާމަކީ ޑޮކ ޓަރުނ  ބަލި މީހާގެ އުރަމަތި ޗެކ ކުރުމަށ  
ފިޒިކަލީ )ބޭރުފުށުނ ( ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މިގޮތުނ  ފިޒިކަލ  ޓެސ ޓ ތައ  ހެދުމާއި، 
އުރަމަތީގެ ސައިޒުގެ ތަފާތުތައ  ބަލާނެ އެވެ. އަދި އުރަމަތީަގއި ރޭޝ  )ފާރުވާ 

ާގަފއިވޭތޯ އާއި އެހެނިހެނ  ބަދަުލަތކެއ  ހުރިތޯ ވެސ  ކަހަލަ ގޮތަކަށ  ރަތ ުވނ ( ނަ
ބަލާނެ އެވެ. އަދި އުރަމަތިނ  ިދޔާ އެއ ޗެއ  އާދޭތޯ ވެސ  ބަލާނެ އެވެ.  މިގޮތުނ  
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ނޑުގެ ސަރަހައ ދުގައި ވެސ   ބަލާ ބެލުމުގައި މުޅި އުރަމައ ޗާއި، ކިހިލިފަތ ދަށާިއ، ކޮ
އެވެ. އަދި އުރަމަތީގެ ކައިރީގައިވާ  ލަމ ޕ ސ  ފަދަ އެއ ޗެއ  އުފެދިފައިވޭތޯ ބަލާނެ

ލިމ ފ  ނޯޑ ތައ  ބޮޑުވެފައިވޭތޯ ވެސ  ބަލާނެ އެވެ. އުރަމަތީގެ ކ ލިނިކަލ  އެގ ޒާމެއ  
 ވަރަކަށ  މިނެޓުނ  ނިމޭނެ ެއވެ. 10
 

 އެގ ޒާމ   -ބ ރެސ ޓ  ސެލ ފ  
އުރަމައ ޗަށ  ބަދަލުތަކެއ  އާދޭޯތ ބެލުމަށ  މަހަުކ އެއ  ފަހަރު ވެސ  އަމިއ ލައަށ  
ނޑުވުމާއި، އިއ ދައިނ   ނޑުބޮ ބެލިދާނެ އެވެ. އުމުރާއި، ޕީރިއަޑ ވާ ގޮތާއި، ބަ
ނޑުމުގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ބޭހުގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ އެހެނ   ކެ

ޗަށ  ބަދަލުތަކެއ  އައިސ ދާެނ އެވެ. ބ ރެސ ޓ  ހޯމޯނެއ ގެ ސަބަބުނ  ވެސ  އުރަމައ 
ސެލ ފ  އެގ ޒާމ  އަކީ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  މަރުވާ މީހުނ ގެ ރޭޓ  ދަށ ކޮށ ޭދ 

 ކަމެއ ކަނ  ދިރާސާތަކުނ ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. 
 

 ފަރުވާގެ ބާވަތ ތައ  
ގިނަ  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހޭ އަނ ހެނުނ  އެކަމަށ  ފަރުވާ ކުރުމަށ  ވަރަށ 

ގޮތ ތަކެއ  ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނ ތަެކއ  ކުރެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ  
ތެރަޕީ، ކީމޯތެރަޕީ، ހޯމޯނ  ތެރަޕީ، އަދި ބަޔަލޮޖިކަލ  ސާޖަރީ ހިމެނެ އެވެ. ގިނަ 
އަނ ހެނުނ  މީގެ ތެރެއިނ  އެއ  ފަރުވާއަށ ވުރެ ގިނަ ފަރުވާ ކުރަނ  ޖެހެ އެވެ. 

ނާވެފައި ޮއނ ނަނީ ބަލީގެ ހާަލތުގެ މައ ަޗށެވެ. މި ހާލަތުެގ ފަރުވާގެ ބާވަތ  ބި
 މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ ދޭ ފަރުވާ ތައ  ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. 
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ކެނ ސަރު ޓ ރީޓ މަނ ޓަކީ ލޯކަލ  ތެރަޕީއެއ  ނުވަތަ ސިސ ޓަމެޓިކ  
 ތެރަޕީއެއ :

 
  .ެލޯކަލ  ތެރަޕީ: ސާޖަރީ އާއި ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އަކީ ލޯކަލ  ޓ ރީޓ މަނ ޓެވ

މި ފަރުވާގައި އުރަމަތީގައި ހުނ ނަ ކެނ ސަރު ނަގާ ނުވަތަ ހަލާުކކޮށ ލަނީ އެވެ. 
ނުޑގެ އެހެނ  ހިސާުބތަކަށ  ެފތުރިފައި ވާނަމަ،  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ހަށިގަ

ލި ޮކނ ޓ ރޯލ  ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ލޯކަލ  ތެރަޕީ އެ ހިސާބުތަކަށ  ދީގެނ  ބަ
 ކުރެވޭނެ އެވެ. 

  ީސިސ ޓަމެޓިކ  ތެރަޕީ: ކީމޯ ތެރަޕީ، ހޯމޯނ  ތެރަޕީ އަދި ބަޔޮލޮޖިކަލ  ތެރަޕ
އަކީ ސިސ ޓަމެޓިކ  ޓ ރީޓ މަނ ޓެކެވެ. މި ފަރުވާތައ  ދިނުމުނ  ލޭ ދައުރުވާ 

ނޑުގައިވާ ކެނ ސަރު ކޮނ ޓ ރޯލ ކޮށ  ނުވަ ތަ މަރާލަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިނ  ހަށިގަ
ނޑުގައިވާ ޓިއުމަރު  އެވެ. އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ހުނ ނަ ބައެއ  އަނ ހެނުނ ގެ ހަށިގަ
ކުޑަކުރުމަށ  ސިސ ޓަމެޓިކ  ތެރަޕީ ދިނުމަށ ފަހު ރޭޑިއޭޝަނ  ދެވެ އެވެ. އެހެނ  
އަނ ހެނުނ ަނށ  ސިސ ޓަމެޓިކ  ެތރަޕީ ދެނީ ސާޖަރީ އަށ  ފަހުގަ އެވެ. މިގޮތަށ  

އަލުނ  އިޔާދަވިޔަ ނުދިނުމަށ ޓަކަ އެވެ. ސިސ ޓަމެޓިކ   ފަރުވާ ދެނީ ކެނ ސަރު
ނޑަށ  ެފުތރިފައިވާ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ުކރުމަށ  ވެސ   ޓ ރީޓ މަނ ޓަކީ ަހށިގަ
ދެވޭ ޓ ރީޓ މަނ ޓެކެވެ. ސަބަބަކީ ކެނ ސަރު ޓ ރީޓ މެނ ޓަކީ ރަނގަޅު ސެލ ތަކާއި 

 ފަުރވާތަކެކެވެ. ޓިޝޫތައ  ވެސ  ގިނަ ފަހަރު ހަާލކު ކޮށ ލާ ނުވަތަ ގެއ ލުނ ދޭ
 

އުރަމަތީ ކެނ ސަރަށ  އެނ މެ އާނ މުކޮށ  ދޭ ފަރުވާއަކީ ސާޖަރީ އެވެ. ސާޖަރީގެ 
 ވަރަށ  ގިނަ ވައ ތަރުތައ  ވެއެވެ.
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މިއީ ކެނ ސަރު ނެގުމަށ ޓަކައި ކުރާ  ބ ރެސ ޓ  ސ ޕެއަރިނ  ސާޖަރީ:
އޮޕަރޭޝަނެއ  އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެހެނ  ނަމަެވސ  މިއީ އުރަމަތި ނެގުމަށ  ކުރާ 

ނޫނެވެ. މި ސާޖަރީއަށ  ބ ރެސ ޓ  ކޮނ ޒާވިއަނ  ސާޖަރީ، ލަމ  ޕެކ ޓޮމީ، 
ސެގ މެނ ޓަލ  މެސެޓެކ ޓޮމީ އަދި ޕާޝިއަލ  މެސ ޓެކ ޓޮމީ އޭ ވެސ  ކިޔަ އެވެ. މި 
ސާޖަރީގައި ބައެއ  ފަހަރު އެކ ސިޝަނަލ  ބަޔޮޕ ސީ އެއ ވެސ  ހަދަ އެވެ. އެއީ މުޅި 

. މިފަދަ ސާޖަރީ ތަކުގައި އާނ މު ގޮތެއ ގައި ލަމ ޕ  ނެގުމަށ ޓަކަ އެވެ
ކިހިލަފަތ ދޮށުގައި ހުނ ނަ ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތައ  ވެސ  ނަގަ އެވެ. މިއީ ވަކި 
ޕ ރޮސީޖަރެކެވެ. މިކަމަށ  އެކ ސިލަރީ ލިމ ފ  ނޯޑ  ޑިސެކ ޝަނ  އޭ ކިޔަ އެވެ. 

ނެ މިކަނ  ކުރާއިރު ލިމ ފެޓިކ  ިސސ ޓަމަށ  ކެނ ސަރު ވާސިލ ވެަފއިވާކަނ  އެނގޭ
އެވެ. ބ ރެސ ޓ  ސ ޕެއަރިނ  ސާޖަރީ އަށ  ފަހު ގިަނ އަނ ެހނުނ ގެ އުރަމައ ޗަށ  
ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ދެއެވެ. މި ފަރުވާގެ ސަބަބުނ  ސާޖަރީ އަށ  ފަހު އުރަމަތީގައި 

 ހުރެދާނެ ކެނ ސަރު ސެލ ތަކެއ  މަރާލަ އެވެ.
 
 :ީގެ ވީހައި  މިއީ އުރަމަތި ނެގުމަށ  )ނުވަތަ ބ ރެސ ޓ  ިޓޝޫ ވެސ ޓެކ ޓޮމ

ވެސ  ބޮޑު މިނ ވަރެއ ( ނެގުމަށ  ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަށ  
ކިޔަނީ މެސ ޓެކ ޓޮމީ އެވެ. މި ސާޖަރީ ގައި އާނ މުކޮށ  ކިހިިލފަތ  ދަށުގަިއ 
ހުނ ނަ ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތައ  ވެސ  ނަގަ އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަށ  ފަހު ވެސ  

 . ބައެއ  އަނ ހެނުނ ަނށ  ރޭޑިއޭޝަނ  ދެއެވެ
 

ސެނ ޓިނެލ  ލިމ ފ  ނޯޑ  ބަޔޮޕ ސީއަކީ ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތަކުގައި ކެނ ސަރު ހުރިތޯ 
ބެލުމުގެ އާ ގޮތެކެވެ. މި ޕ ރޮސީޖަރުގައި މުހިނ މު ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތަކެއ  ނަގަ އެވެ. 
ބ ރެސ ޓ  ރިކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ސާޖަރީ އެއ  ހަދަނ  ބޭުނނ ނަމަ، ވެސ ޓޮކ ޓޮމީ 

ޑޮކ ޓަރަކާ މަޝ ވަރާ ކުރުނ  މުހިނ މު ވާނެ އެވެ.  ހެދުމުގެ ކުރިނ  އޮޕަރޭޝަނ 
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ސާޖަރީ އަށ ފަހު ސާޖަރީ ހެދި ތަނ  ރަނގަޅުވާނ  އެކި އަނ ހެނުނ ނަށ  އެކި މުއ ދަުތ 
ނަގަ އެވެ. ސާޖަރީ ހެދުމުނ  ތަދުވުނ  ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ކުރިމަތި ވެއެވެ. ތަދު 

ވެ. ސާަޖރީގެ ކުރިނ  ތަދު ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރުމަށ  ބޭސ  ވެސ  ބޭނުނ  ކުރެވިދާނެ އެ
ނޑުވުމުގެ މައ ސަލައާމެދު ވެސ  ޑޮކ ޓަރުނ ނާ މަޝ ވަރާ ކުރެވިދާނެ އެވެ.  ކެ
ސާޖަރީ އަށ  ފަހު ތަދު ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރަނ  ބޭނުނ ނަމަ، ޮޑކ ޓަރަށ  އެކަމުގައި 
އެހީތެރިވެވިދާނެ އެވެ. ހުރިހާ ބާވަތެއ ގެ ސާޖަރީ އަކީ ވެސ  އިނ ފެކ ޝަނާއި 

ހެނިހެނ  މައ ސަލަތައ  ވެސ  ދިމާވެދާނެ ފަދަ ކަނ ކަމެވެ. އެހެނ ކަމުނ  ލޭއައުމާއި، އެ
މިފަދަ އަލާމާތެއ  ފެނިއ ޖެނަަމ، އަވަހަށ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުނ  މުހިނ މެވެ. އެއ  
އުރަމަތި ނަގާފައިވާނަމަ ބެލެނ ސ  ގެއ ލިފައިވާ ކަހަލަ އިހުސާސ  ވާނެ އެވެ. 

ށ  އުނދަގޫ ވާނެ އެވެ. އަދި އުރަމަތި މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ކަރަށާއި ބުރަކައ ޓަ
ނޑު ވާނ ވުނ  ވެސ  އިހުސާސ  ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި  ނަގާފައި ހުނ ނަ ތަނުގެ ހަނ ގަ
ނޑު ހުޅުގެ މަސ ތައ  ބާރުވެފައި ުހނ ނަހެނ  ހީވެ އަދި ނިކަމެތި ވާެނ  އަތާއި ކޮ
އ  އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  މި މައ ސަލަތައ  ފިލައިދާނެ އެވެ. މި މައ ސަލަތަ

ހަމައަކަށ  އެޅުވުމަށ  ޑޮކ ޓަރުނ ގެ އެހީގައި ކަސ ރަތު ކުރެވިދާނެ އެވެ. ކަސ ރަތުނ  
ސ ޓިފ ނަސ  އާއި ތަދު ކުޑަކުރުމަށ  އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. ސާޖަރީއަށ  ފަހު ކުޑަ 
ދުވަސ ކޮޅެއ ގެ ތެރޭގައި ލުއި ކަސ ރަތުތައ  ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ސާޖަރީގެ 

ރިވެ ނުވަަތ ނާރުތަކަށ  ގެއ ލުނ ވެފައި ހުެރދާނެ އެވެ. މިކަމުގެ ތެރޭގައި ނާރުތައ  ބު
ނޑުމަތި ފަދަ ތަނ ތަނ   ނޑު ހުޅާއި، ކޮ ސަބަބުނ  މޭމައ ޗާއި، ކިހިލިފަތ ދަށާއި، ކޮ

 އައ ސިވުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވެދާނެ އެވެ.
 

ރު ކުރުނ  ކިހިލިފަތ ދަށުގައި ހުނ ނަ ލިމ ފ ނޯޑ ތައ  ނެގުމުނ  ލިމ ފ  ފުލުިއޑ  ދަތު
ލަސ ވެދެ އެވެ. މި ފުލުއިޑ  އަާތއި އަތ ތިލައިގައި ޖަމާވެ ދުޅަވެ އެވެ. މި ދުޅަވުމަށ  
ކިޔަނީ ލިމ ފ  އެޑީމާ އެވެ. މިއީ ސާޖަރީ އަށ  ފަހު، ބައެއ  ފަހަރު އެތައ  މަހެއ  



50 
 

ނުވަތަ އެތައ  އަހަރެއ ގެ ފަހުނ  ވެސ  ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ފަރުވާ ދެވުނު ފަރާތުެގ 
 އަތ ތިލަ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށ  ރައ ކާތެރި ކުރަނ  ޖެހޭނެ އެވެ.އަތާއި 

 
  މިފަދަ އަތެއ ގައި ބާރުކޮށ  ގަހަނާ އެޅުނ  ނުވަތަ ބާރު ހެދުނ  ލައިގެނ  ނުވާެނ

 އެވެ.
 .ެއަތ ދަބަސ  ގެނ ގުޅޭ އިރު، ދަަބސ  އަނެއ  އަތުނ  ހިފައިގެނ  އުޅޭށެވ 
 ެބަދަލުގައި އިލެކ ޓ ރޯނިކ   މިއަތުގައި ހުނ ނަ އިސ ތަށި ބޭލުމަށ  ރޭޒަރުގ

 ރޭޒަރެއ  ބޭނުނ  ކުރާށެވެ.
   މި އަތުގެ ބ ލަޑ  ޕ ރެޝަރާއި ލޭގެ ޓެސ ޓ ތައ  ހެދުމުެގ ބަަދލުގައި އަނެއ

 އަތުގައި މިފަދަ ޓެސ ޓ ތައ  ހަދާެށވެ.
  ބާރުގަދަ ކެމިކަލ ތައ  ބޭނުނ  ކުރާނަމަ، ނުވަަތ ބަގީޗާ ހެއ ދުނ  ފަަދ

 އަނ ގި ައރުވާށެވެ.ކަނ ތައ ތައ  ކުރާނަމަ، 
  .ެއަލިފާނާއި އަވިނ  އަތާއި އަތ ތިަލ ސަލާމަތ  ކުރާށެވ 
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އިނ ޑޮމެޓ ރިއަލ  ކެނ ސަރާއި އޯވަރިއަނ  
 ކެނ ސަރަކީ ކޮބާ؟

 
ރަހިމ ގެ ކައިރި ފަށަލަ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރަށ  ކިޔަނި އިނ ޑޮމެޓ ރިކަލ  ކެނ ސަރެވެ. 

ކެޑިފައިވާ މީހުނ ނަށ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ޖެހޭ މިއީ އަނ ހެނުނ ގެ ތެރެއިނ  އިއ ދައިނ  
ކެނ ސަރެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރުގެ އެނ މެ އާނ މު އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި 
ރަހިމުނ  ލޭ އައުމާއި، ލޭފެނުނ  ހިމެނެ އެވެ. ޚާއ ސަކޮށ  އިއ ދައިގެ ފަހުނ  މިކަނ  

 ދިމާވުނ  ގާތެވެ.
 

ނުވަތަ ދެ އޯވަރީ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެވެ. އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރަކީ އެއ  އޯވަރީގައި 
ނޑުނ  ުއފައ ދާ ހޯމޯނ  އެއ   އޯވަރީސ  އަކީ ބިސ  އުފައ ދާ އަދި އަނ ހެނުނ ެގ ހަށިގަ
ކަމަށ ވާ އެސ ޓ ރޯޖަނ  އާއި ޕ ރޮޖެސ ޓ ރޯނ  އުފައ ދާ ތަނެވެ. އޯވަރީގައި އުފެދޭ 

ޓިއުމަރުގެ ބާވަތ   ވަރަށ  ގިނަ ޓިއުމަރުގެ ބާވަތ ތައ  ހުރެ އެވެ. މިތަނުގައި އުފެދޭ 
ބިނާވެފައި އޮނ ނަނީ އެ ޓިއުަމރެއ  އުފެދެނ  ފަށާ ތަނާއި އަދި އެއީ ކެނ ސަރު 
ޓިއުމަރެއ ތޯ ނުވަތަ ނޫނ ކަނ  ެއނގުމެވެ. ހިތާމައަކީ އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރަކީ އޭގެ 
ކުރީކޮޅު ދެނެގަނ ނަނ  ވަރަށ  އުނދަގޫ ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެވެ. ޑޮކ ޓަރުނ  ޕެލ ވިކ  

ޒޭމިނޭޝަނ  ހަދާއިރު އޯވަރީތައ  ރަނގަޅުތޯ ބަލަނ  ޓެސ ޓ ކުރެ އެވެ. އެހެނ  އެގ 
 ނަމަވެސ  ގިނަ ފަހަރަށ  ޓިއުމަރުތައ  ކުޑަކަމުނ  ދެނެގަނ ނަނ  ުއނދަގޫވެ އެވެ. 

 
ޕެޕ ސ މިއަރ ޓެސ ޓުނ  އިނ ޑޮމެޓ ރިއަލ  ނުވަތަ އޯވަރީ ކެނ ަސރު ޖެހިފައިވާކަނ  

ވެ. ޕެޕ ސ މިއަރ އަކީ ސާވިކަލ  )ރަހިމ ގެ ދޮރު( އާއ މު ގޮތެއ ގައި ނޭނގިދާނެ އެ 
ކެނ ސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަކީ 
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އިނ ޑޮމެޓ ރިއަލ  ނުވަތަ އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރަށ ވުރެ މަދުނ  ފެނ ނަ ކެނ ސަރުގެ 
 ބާވަތެކެވެ. 
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 ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރަކީ ކޮބާ؟
 

ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ގ ލޭނ ޑަށެވެ. ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ގ ލޭނ ޑ  
އޮނ ނަނީ ބ ލެޑާގެ )ކުޑަކަމުދާ ެއއ ޗެހި ޖަމާވާ ތަނ  ނުަވތަ މަާސނާ( ތިރީގައި އަދި 
ރެކ ޓަމ ގެ )ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ހިފެހެއ ޓިފައިވާ ތަނ ( ކުރިމަތީގަ އެވެ. މި ގުނަވަނަކީ 

ދިޔާ އެއ ޗެއ  ކަމަށ  ވާ ސިމެނ  ގެ ބޮޑު ބައި އުފައ ދާ  މަނި ރައ ކާތެރިކޮށ ދޭ
ގުނަވަނެވެ. އަނ ހެުނނ ގެ ހަށިަގނޑުގައި ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ގ ލޭނ ޑެއ  ނުހުނ ނާނެ އެވެ. 
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ވަރަށ  އަވަހަށ   ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރަކީ ހަށިގަ

ރު ލަސ ލަހުނ  އާލާވެ ފެތުރިގެނ  ހިނގައިދާނެ ކެނ ސަރެކެވެ. ނުވަތަ މި ކެނ ސަ 
ޕ ރޮސ ޓޭޓ ގައި އަށަގެނ ފައި ވެސ  ހުރެދާނެ އެވެ. ޕ ރޮސ ޓޭޓ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ 

މީހުނ ނަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރަކީ ލަހުނ  އުފެދޭ އަދި  3މީހެއ ގެ ތެރެއިނ   4ކޮނ މެ 
 މަދު ފަހަރެއ ގައި މެނުވީ މައ ސަލަތައ  ދިމާނުވާ ކެނ ސަރުގެ ބާަވތެކެވެ.

 
 ކެނ ސަރު ޖެހޭ ސަބަބު  ޕ ރޮސ ޓޭޓ  

   އެފ ރިކަނ  އެމެރިކަނ  ދަރިކޮޅުގެ މީހުނ 
  ނޑުވެރިނ  ދަ
  ަޕެއިނ ޓަރުނ  )ތަފާތު ބާވަތ ތަކުެގ ކެމިކަލ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ކުލަުލނ  ފަދ

 ކަނ ކަނ  ކުރާ މީހުނ (
  ކެޑ މިއަމ  އަށ  ހުށަހެޅޭ މީހުނ 
   ސަރުބީ ގިނައިނ  ހުނ ނަ ކާޯބތަކެތި ބޭނުނ ކުރުނ 
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 އަލާމާތ ތައ  
  ާކުޑަކަމު ދާނ  އުޅޭ އިރު، އިރުކޮޅުކޮޅާހެނ  ނުވަތަ ލަސ ލަހުނ  ކުޑަކަމުދ

 އެއ ޗެހި އައުނ 
   ކުޑަކަމު ދިއުމަށ  ފަހު ވެސ  ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހި ތިކި އަނ ނަ ގޮތަށ  ބޭރުވުނ 
  ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުނ 
  ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގާއިރު ތަދުވުނ 
   ތަދުވުނ  އުނަނގަޑުގެ މައ ޗަށ 
  ބޮޑުކަމުދާއިރު ތަދުވުނ 
  ނޑު މާގިނައިނ  ކުޑަކަމުދެވުނ  ރޭގަ
   ކަށ ޓަށ  ތަދުވުނ 
   ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި ލޭހުރުނ 
   ނޑަށ  ތަދުުވނ  ދަށ ބަ
  ލޭގައި ރެޑ ބ ލަޑ  ސެލ  މަދުވުނ 
   ނޑުގެ ބަރުދަނ  ލުއިވުނ  ހަށިގަ
   ކައ ނެތ ވުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުމަށ  ކުރެވޭ ޓެސ ޓ ތައ  
  ،ީއޭއެމ އޭސީއާރ ، ޕީއެސ އޭ، ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހި ޓެސ ޓ ކުރުނ ، ބައޮޕ ސ

 ސީޓީ ސ ކޭނ ، ބޯނ  ސ ކޭނ ، ޭމމަތީގެ އެކ ސ ރޭ 
 
 ފަރުވާ 

 .ާސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ ، ކީމޯތެރަޕީ އަދި ބޭސ  ފަރުވ 
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 ކަށީގެ ކެނ ސަރު 

 
ކޮމ ޕެކ ޓ  ޓިޝޫ ކަށި އުފެދިފައި ހުނ ނަނީ ތިނ  ބާވަތެއ ގެ ޓިޝޫ އަކުނ ނެވެ. އެއީ 

)ގިނަ ކަށިތަކުގެ ަވށައިގެނ  ުހނ ނަ ހަރު ބައި( އާއި ކެނ ސޭލިއަސ  ޓިޝޫ )ކަށީެގ 
ތެރޭގައި ލޭ އުފައ ދާ ބޯނ މެރޯ ގައި ހުނ ނަ މަޑު ޓިޝޫ( އާއި ސަބ ޗޮނ ދ ރަލ  
ޓިޝޫ )ހުޅުހުޅުގައި ހުނ ނަ މަުޑ ޓިޝޫ( އެވެ. ކައ ޓަކީ ހަށިަގނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ 

ނޑުގެ ގުނަވަނ ތައ  މުހިނ މު ގުނަ ވަނ ތައ  ރައ ކާތެިރކޮށ ދޭ އެއ ޗެކެވެ. އަދި ހަށިގަ
ހަރަކާތެރި ކުރުވުމަށާއި، ބޯނ ެމރޯ )ކަށީގެ މަދު( ގެ ތެރޭގައި ލޭގެ ސެލ ތައ  

 ރައ ކާކުރުމަށ  އެހީތެރިވެދެ އެވެ.
 

 ކަށީގެ ހުރިހާ ޓިއުމަރަކީ ކެނ ސަރު ޓިއުމަރުތަ؟
ކަށީގެ ޓިއުމަރަކީ ބެނައިނ  )ކެނ ސަރު ނޫނ ( ނުވަތަ މެލަގ ނަނ ޓ  )ކެނ ސަރު 
ހުރުނ ( ކެނ ސަރަށ  ވެސ  ވެދާނެ އެވެ. ކެނ ސަރުގެ ޓިއުމަރަށ ވުރެ ކަށީެގ 
ކެނ ސަރު ނޫނ  ޓިއުމަރަކީ އާނ މު އެއ ޗެކެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ޓިއުމަރުތައ  ވެސ  

ތާލައި، ރަނގަޅު ޓިޝޫތަކުގެ ބަދަލުގައި އުފެދި އާލާވެ، ރަނގަޅު ޓިޝޫތައ  ފިއ 
މައ ސަލަ ހުނ ނަ ޓިޝޫތައ  ުއފައ ދަ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ކެނ ސަރު ނޫނ  
ޓިއުމަރަކީ ފެތުރޭ ޓިއުމަރެއ  ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ޓިއުމަރުތަކުގެ ސަބަބުނ  މަދު 

 ފަހަރެއ ގައި ނޫނީ ފުރާނައަށ  ުނރައ ކާ ނު ވެއެވެ. 
 

ނޑުގެ އެހެނ  ކަށިނ  އުފެދޭ ކެނ ސަ ރާއި )ޕ ރައިމަރީ ބޯނ  ކެނ ސަރު( ހަށިގަ
ހިސާބެއ ގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރެއ ގެ ސަބަބުނ  ކަށ ަޓށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރު )ސެކަނ ޑަރީ 
ބޯނ  ކެނ ސަރ( ތަފާތެވެ. ަކށިނ  އުފެދޭ ެކނ ސަރަކީ ވަރަށ  މަދުނ  ެފނ ަނ 

ނޑުގެ އެހެ ނ  ހިސާބުތަކުގައި ކެނ ސަރުގެ ބާވަތެކެވެ. ނަމަވެސ  ކަށ ޓަކީ ހަށިގަ
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އުފެދޭ ކެނ ސަރު )އުރަމަތީ ކެނ ސަރު، ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު، ޕ ރޮސ ޓޭޓ ( ގެ 
 ސަބަބުނ  ޓިއުމަރު އުފެދޭ ތަނެެކވެ.

 
 ކަށީގައި އުފެދެނީ ކޮނ  ކަހަލަ ކެނ ސަރެއ ތަ؟

ކަށީގައި އެނ މެ އާނ މުކޮށ  އުެފދޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތަކީ އޮސ ިޓއޯސާކޯމާ އެވެ. މި 
ކެނ ސަރު އުފެދެނީ އުެފދެމުނ  އަނ ނަ ކަށީގައި އަލަށ  އުފެދޭ ޓިޝޫތަކުަގ  ބާވަތުގެ

އެވެ. ކަށީގެ ކެނ ސަރުގެ އަނެއ  ބާވަތަކީ ކޮނ ޑ ރޯސަރ ކޯމާ އެވެ. މި ބާވަތުގެ 
ކެނ ސަރު އުފެދެނީ ކާޓިލޭޖ ގަ އެވެ. ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ކެނ ސަރުގެ 

ނ ގ ސ ސަރ ކޯމާ އުފެދެނީ، ކަށީގެ މަދުއި އުފެދި އެހެނ  ބާވަތެއ  ކަމުގައިވާ އިޑ ވި
ރަނގަޅަށ  ފުރިހަމަ ނުވެ ުހނ ަނ ނާރުގެ ޓިޝޫތަކުގަ އެވެ. އޮސ ޓިއޮސަރ ކޯމާ އާއި 
އިޑ ވިނ ގ ސާކޯމާ އާނ މު ގޮތެއ ގައި ފެނ ނަނީ ކުޑަކުދިނ ނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިނ ގެ 

ނޑުނ ނެވެ. އަދި ކޮނ ޑ ރޯސާކޯމާ އާނ މުކޮށ  ޖެހެނީ  ބޮޑެތި މީހުނ ނަށެވެ.  ހަށިގަ

 
 ކަށީގެ ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ކީއ ވެ؟

ކަށީގެ ކެނ ސަރު ޖެހޭ ވަކި ސަބަބެއ  ސައިނ ސ ވެރިނ ނަށ  ހޯދިފައި ނެތ  
މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަުރ ޖެހުމުގައި ވަރަށ  ގިނަ ސަބަުބތަކެއ  ވެއެވެ. މިއީ ، ނަމަވެސ 

ސަރެކެވެ. ވަކިނ  ޚާއ ސަކޮށ  ކުޑަކުދިނ ނާއި ޒުވާނުނ ގެ މެދުގައި ވަރަށ  އާނ މު ކެނ  
ކޮނ މެވެސ  އެހެނ  ކަމެއ  ދިާމވެގެނ  ރޭޑިއޭޝަނ  ނުވަތަ ީކމޯތެރަޕީ ދީފައިވާ 
މީހުނ ގެ ތެރޭގައި މި ބާަވތުގެ ެކނ ސަރު ގިނަ ކަމަށ  ފާހަގަކުރެިވފައިވެ އެވެ. ބޮޑެތި 

ވާ، މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  'ޕަގެޓ ސ ' ބަލި )އަލަށ  ުއފެދޭ ކަށީގެ ސެލ ތަކަށ  ދިމާ
ކެނ ސަރަށ  ބަދަލުނުވާ ފަދަ ަމއ ސަލައެއ ( ޖެހިފައިވާ މީހުނ ަނށ  އޮސ ޓިއޮސާކޯމާ 
ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑެވެ. އަދި ކަށީގެ ކެނ ސަރުގެ ބައެއ  ވައ ތަރުތައ  ވާރުތަކުރެ 
އެވެ. މިސާލަކަށ  ވާރުތަކުރާ ބައ ޔެއ  ކަމަށ ވާ ހެރިޑެޓަރީ ރެޓިނޯބ ލާސ ޓޯމާ )ވަރަށ  
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ލޮަލށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެއ ( ޖެހިފައިވާ ކުދިނ ަނށ  އޮސ ޓިއޮސާކޯމާ  މަދުނ  ފެނ ނަ
 ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށ  ބޮޑެވެ.

 
 ކަށީގެ ކެނ ސަރުގެ އަލާމާތ ތަކަކީ ކޮބާ؟

ކަށީގެ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ އެނ މެ އާނ މު އަލާމާތަކީ ތަދުވުމެވެ. އެހެނ  
ސަބަބުނ  ފެނ ނަ އަލާމާތ ތައ  ތަފާުތ ނަމަވެސ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ހިސާބެއ ގެ 

ވެދާނެ އެވެ. ހުޅުހުޅު ގައި ނުވަތަ ހުޅުތަކުގެ ކައިރީގައި އުފެދޭ ޓިއުމަރުގެ ސަބަބުނ  
ދުޅަވުމާއި، ބަލިޖެހިފައިވާ ތަނުަގއި ބަލިކަށިކަމެއ  ހުނ ނާނެ އެވެ. ކަށީގެ ކެނ ސަރުގެ 

ކީ ވެސ  އެކަށީގެނ ވާ ސަބަބުނ  އާދަވެގެނ  ކުރާ ހަރަކާތ ތަކަށ  ހުރަސ  އެޅުމަ
ކަމެކެވެ. އަދި ކަށީގައި ރެނދުލުމަށ  ވެސ  މަގުފަހިވެދާނެ އެވެ. އެހެނިހެނ  
އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރުބަލިވުނ ، ބަރުދަނ  ލުއިވުނ ، ހުނ  އައުނ ، އެނީމިއާ 
)ލޭމަދުވުނ ( ފަަދ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ އަލާާމތ ތަކަކީ ކެނ ސަރު 

ފައިވާކަނ  ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަަދ އަލާމާތ  ތަކެކެވެ. މިފަަދ އަާލމާތ ތައ  ތަނ ކޮޅެއ  ޖެހި
ސީރިއަސ  ނޫނ  ކަނ ތައ ތަކުގެ ސަބަބުނ  ވެސ  ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. އެހެނ  ކަމުނ  

 ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުމަކީ މުހިނ މު ކަމެކެވެ.

 
 ކަށީގެ ކެނ ސަރު ދެނެގަނ ނާނީ ކިހިނެއ ؟

ދެނެގަތުމަށ ަޓކައި ބަލި މީހާގެ ހާލަތާއި ބަިލ މީހާގެ އާއިލާގެ ކަށީގެ ކެނ ސަރު 
ސިއ ހީ މާޒީ އާ ބެހޭގޮތުނ  މައުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ އެވެ. އަދި ބަލި މީހާގެ މެޑިކަލ  
ނޑުގައި ވާ އެނ ޒައިމެއ   ޗެކަޕެއ  ހަދާނެ އެވެ. ފަހަރެއ ގައި ބަލި މީހާގެ ހަށިގަ

ރު ބެލުމަށ  ލޭގެ ޓެސ ޓެއ  ވެސ  ހަދަނ  ކަމަށ ވާ އަލ ކަލައިނ  ފޮސ ފޭޓ  ހުރި ވަ
ޖެހި ދާނެ އެވެ. ކުދިނ  ބޮޑެިތ ވަމުނ  އަނ ނަ އިރުގައާއި، ހަލާކުވެފައިވާ ކަިށ 
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ރަނގަޅުވަމުނ  އަނ ނަ އިރުގައާއި، ބައ ޔެއ  ނުވަތަ ޓިއުމަރެއ ގެ ސަބަބުނ  މައ ސަލަ 
ހުނ ަނ  ހުނ ނަ ކަށީގެ ޓިޝޫތައ  އުެފދެމުނ ދާއިރު، ކަށީގެ ިޓޝޫ އުފެދިފައި

ސެލ ތައ  ވަރަށ  ހަރަކާތެރިވާެނ އެވެ. މިކަނ ތައ ތަކުގެ ސަަބބުނ  އަލ ކަލައިނ  
ފޮސ ފޭޓ ގެ މިނ ވަރު ވަރަށ  ަމއ ޗަށ  ހިނގައިދާނެ އެވެ.  ޮބޑެތިވަމުނ  އަނ ަނ 
ނޑުގައި މި އެނ ޒައިމ ގެ  ނޑުގަ އާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިނ ގެ ހަށިގަ ކުދިނ ގެ ހަށިގަ

މިނ ވަރަކަށ  ހުރެ އެވެ. މި ޓެސ ޓަކީ ކަށީގެ ކެނ ސަރު ހުރިތޯ  މިނ ވަރު ވަރަށ  މަތީ
ބެލުމަށ  އެހާ އިތުބާރު ހުރި ޓެސ ޓެއ  ނޫނެވެ. އެކ ސ ރޭއިނ  ޓިއުމަރު ހުރި ތަނާއި 
އޭތީގެ ބޮޑުމިނ  ފެނިދާނެ އެވެ. ކަށީގައި ހުރި ޓިއުމަރަކީ ކެނ ސަރު ޓިއުމަރެއ  ކަނ  

އ ސަ ޓެސ ޓ ތަކެއ  ހެދުމަށ  ޑޮކ ޓަރު ލަފާ އެކ ސ ރޭއިނ  ޝައ ކުކުރެވިއ ޖެނަމަ، ޚާ
ދެއ ވާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަށީގެ ސ ކޭނާއި، ސީޓީ ސ ކޭނާއި، ކެޓ ސ ކޭނ ، 
އެމ އާރުއައި ނުވަތަ އެނ ޖިއޮގ ރާމެއ  ހެދުމަށ  ލަފާދެއ ވާނެ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  

ބަޔޮޕ ސީ އެއ   ކަށީގައިވާ ޓިއުމަރުގައި ކެނ ސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށ ޓަކައި ނީޑ ލ 
ނުވަތަ އިނ ސިޝަނަލ  ބަޔޮޕ ސީ އެއ  ވެސ  ހަދަނ  ޖެިހދާނެ އެވެ. ނީޑ ލ  
ބަޔޮޕ ސީ އަކީ، ތިނޯހެއ  ކަހަލަ އާލާތެއ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ކަށީގައި ލޯވަޅެއ  
ތޮރުފުމަށ ފަހު ޓިއުމަރުނ  ސާމ ޕަލެއ  ނަގައިގެނ  ހަދާ ޓެސ ޓެކެވެ. އިނ ސިޝަނަލ  

ރު ކަފާލުމަށ ފަހު ސާމ ޕަލ  ނަގައިގެނ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. ބަޔޮޕ ސީ އަކީ ޓިއުމަ
ބަޔޮޕ ސީ އެނ މެ ފުރިހަމައަށ  ހެދޭނީ ކަށީގެ ކެނ ސަާރ ބެހޭ ޚާއ ސަ 
ޑޮކ ޓަރުނ ނަށެވެ. މިފަަދ ޑޮކ ަޓރުނ ނަކީ ކަށީގެ ކެނ ސަރާެބހޭ ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ 

ކޯޕުގެ އެހީގައި ކުރާ ޑޮކ ޓަރުނ ނެވެ. ޓިއުމަރަކީ ކެނ ސަރުތޯ ބެލުމަށ  މައިކ ރޮސ 
 ޓެސ ޓ ތައ  ހަދާނީ ޕެތޮލޮޖިސ ުޓނ ނެވެ.
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 ކަށީގެ ކެނ ސަރަށ  ކުރެވިދާނެ ފަރުވާ 
ކަށީގެ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރެވޭނީ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތާއި، ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ 
ހިސާބާއި، ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރާއި، މީހާގެ އުމުރާއި އާނ މު ސިއ ހަތަށ  
ބެލުމަށ  ފަހުގަ އެވެ. އާނ މު ޮގތެއ ގައި އެނ މެ ފުރަތަމަ ދޭ ަފރުވާ އަކީ ސާޖަރީ 
އެވެ. ގުނަވަނެއ  އެމ ޕިއުޓޭޓ ކުރަނ  )ބުރިކުރުނ ( ޖެހުނަސ ، އޮޕަރޭޝަނ ގެ ކުރިނ  
ނުވަތަ ފަހުނ  ދެވޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ސަބަބުނ  ވަރަށ  ިގނަ ހާލަތ ތަުކގައި ގުނަވަނ  ބުރި 

ގައި ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ތަނ  ހަމައެކަނި ެނގުމަށ  ފަހު ފަރުވާ ނުކޮށ  ވެސ ، ކަށީ
ކުރެ އެވެ. މި ފަރުވާދޭއިރު ކީމޯތެރަޕީ އާއި ރޭޑިއޭޝަނ  އެއ ފަހަރާ ނުވަތަ ވަކިނ  
ވެސ  ދޭނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ނުވަތަ ޓިއުމަރުގެ ފުރަތަމަ 

މާ )ކުޑަކުދިނ ނާއި އަދި ބޮޑެތި މީހުނ ަނށ  ސާޖަރީ އަށ ފަހު ވެސ  އެވިނ ގ ސ ސަރ ކޯ
ޖެހޭ ކަށީގެ ކެނ ސަރުގެ ބާވަެތއ ( ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުގެ 
ސަބަބުނ ނެވެ. ިމ ފަރުވާތަކުގެ އިތުރުނ  ތަފާުތ ބޭސ ތަކަކާއެކު ކީމޯތެރަޕީ ދޭނ ޖެހޭ 

 ހާލަތ ތައ  ވެސ  އާދެ އެވެ.
 

 އ  ކުރެވޭތަ؟އާ ފަރުވާ ހޯދުމަށ  ދިރާސާތަ 
ކާމިޔާބު ފަރުވާތައ  ހޯދުމަށ ޓަކަިއ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނ ކޮޅުތަކުގައި ދަނީ ދިރާސާތައ  
ކުރެވެމުނ ނެވެ. ފަރުވާގެ އާ ގޮތ ތައ  ހޯދުމަށ ޓަކައި ކ ލިނިކަލ  ޓ ރައަލ ސ  ނުވަތަ 
ތަހ ލީލ ތައ  ހެދުމަކީ ވަރަށ  މުހިނ މު ކަމެކެވެ. އެހެނ ކަމުނ  ސައިނ ސ ވެރިނ  

ދަނީ މިފަދަ ތަހުލީލ ތައ  ހަދައިގެނ  ތަާފތު ފަރުވާތައ  ޯހދުމަށ  މަސައ ކަތ  ގެނ 
ކުރަމުނ ނެވެ. އާ ފަރުވާއެއ  ދިނުމުގެ ކުރިނ ، ފަރުވާ އަކީ ބައ ޔާ ދެކޮޅަށ  ދެވޭނެ 
ކާމިޔާބު، ރައ ކާތެރި ފަރުވާއެއ ތޯ ބެލުމަށ  ޑޮކ ޓަރުނ  ކ ލިނިކަލ  ޓ ރައަލ ސ  ހަދަ 

ށ  ފަރުވާ ކުރުމަށ ޓަކައި ތަފާތު ވައ ތަރުގެ ކެނ ސަރަށ  އަޖުމަ އެވެ. ކަށީގެ ކެނ ސަރަ
ބެލުމުގެ ގޮތުނ  ދަނީ ޓެސ ތ ތައ  ކުރެވެމުނ ނެވެ. މިފަދަ ތަހ ލީލ ތަކުގަިއ 
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ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުނ  ވެސ  ޭބުނނ ކުރެވެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ  
 ުލތައ  ދަނީ ކުރެވެމުނ ނެވެ.ތެރަޕީ އަދި ކީމޯތެރަޕީ ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ތަހުލީ
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 ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު 
 

 ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަކީ ކޮބާ؟
ނޑުނ   ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަކީ އެއ  ޓެސ ޓިކަލ  )ފިރިހެނުނ ގެ ހަށިގަ
ދަރިމައިވުމަށ  މެދުވެރިވާ ފަިނ ނުވަތަ މަިނ އުފައ ދާ ަތނ ( ނުަވތަ ެދ 
ޓެސ ޓިކަލ ގައި ހުނ ނަ ސެލ ތައ  ކެނ ސަރަކަށ  ބަދަލުވުމެވެ. އަދި މި ގުނަވަނަކީ 

ނޑުގައި އުފައ ދާ  ހޯމޯނެއ  ކަމަށ ވާ ޓެސ ޓިސ ޓެރޯނ  ވެސ   ފިރިހެނުނ ގެ ހަށިގަ
 އުފައ ދާ ތަނެވެ. 

 
ޓިއުމަރުގައި ހުނ ނަ ސެލ ތަކުގެ ސިފަތަކުނ  ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ދެ ބަޔަކަށ  
ބެހިގެނ  ވެއެވެ. އެއީ ސެމީނޮމަސ  ނުވަތަ ނަނ  ސެމީނޮމަސ  ކެނ ސަރެވެ. 

މަދު އެއ ޗެކެވެ. ޓެސ ޓިކަލ ސ  ގައި އުފެދޭ އެހެނިހެނ  ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަކީ ވަރަށ  
ސެމީނޮމަސ  ތިނ  ބަޔަކަށ  ބެހިގެނ  ވެއެވެ. ކ ލަސިކަލ ، އެނަޕ ލާސ ޓިކ  ނުވަތަ 
ސ ޕާމެޓޮސައިޓިކ  އެވެ. ނަނ  ސެމީނޮމަސ  ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކުގެ ތެރޭގަިއ 
ކޮރިއުކާސިނޯމާ، އިމ ބަރަޔޯނަލ  ކާސިނޯމާ، ޓެރަޓޯމާ އަދި ޔޯކ  ސެކ  ޓިއުމާ ހިމެނެ 

ކިއުލާ ޓިއުމަރުގައި ސެމީނޮމާ އަދި ނަނ  ސެމޯޮނމާ ސެލ ، މި ެދ އެވެ. ޓެސ ޓި
ބާވަތ ތައ  ވެސ  ހިމެނިދާނެ ެއވެ. އެމެރިކާގައި ކެނ ސަރު ޖެހޭ މީހުނ ގެ ތެރޭގައި 

ޕަސެނ ޓ  މީހުނ ނަށެވެ. އަހަރެއ ގެ މައ ޗަށ   1ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހެނީ 
 390ރެވިފައިވާއިރު އަހަރަކު މީހުނ ނަށ  މި ަބލި ޖެހޭ ކަމަށ  ރެކޯޑ  ކު 8000

ފިރިހެނުނ  މި ބަލީގައި މަރުުވމެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު އާނ މު ގޮތެއ ގައި 
އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުނ ނަށެވެ. އަދި މިއީ  39އަހަރާއި  20ޖެހެނީ އުމުރުނ  

އަހަރުގެ ފިރިހެނުނ ގެ މެދުގައި އެނ މެ އާނ މު  34އަހަރާއި  15އުމުރުނ  
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ގެ ބާވަތެވެ. މި ކެނ ަސރު އެނ މެ ގިނައިނ  ެޖހޭ ކަމަށ  އެނގިފައި ވަީނ ކެނ ސަރު
ދޮނ  ނަސ ލުގެ މީހުނ ނަށެވެ. ޚާއ ސަކޮށ  ސ ކެނ ޑިނޭވިއާ ދަރިކޮޅު މީހުނ ނަށެވެ. 
ދޮނ  ނަސ ލުގެ މީހުނ ގެ މެދުަގއި ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހޭ މީހުނ ގެ ރޭޓ  

ދެ ގުނަ އަށ  އިތުރުވެފަ އެވެ. އެހެނ   އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 40ފާއިތުވެދިޔަ 
ނަމަވެސ  ކަޅު ނަސ ލުގެ މީހުނ ގެ މެދުގައި ވެސ  މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު މިހާރު 

 ވަނީ އިތުރުވާނ  ފަށައިފަ އެވެ.
  
 . ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮތީ ކޮނ  ބަޔަކަށ ؟2

ސައިނ ސ ވެރިނ ނަށ  އަދި ހޯދިފައި ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ޖެހޭ ގޮތ   
ނުވެ އެވެ. އެހެނ ކަމުނ  މި ކެނ ސަރު އަސ ލު ޖެހޭގޮތ  އަދި އެނގިފައި ނުވެ އެވެ. 
އެހެނ  ނަމަވެސ  ވަރަށ  ގިަނ ސަބަބުތަކާ ހުރެ މި ެކނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 

 -ބޮޑުވާކަމަށ  ދިރާސާތަކުނ  ދައ ކަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:
 
   ޓެސ ޓިކަލ  ތިރިއަށ  ނުފައިބާ އިނުނ (  ޓެސ ޓިކަލ ސ :އަނ ޑީސެނ ޑެޑ 

 : ޓެސ ޓިކ ލ ސ  އާއި ފިރިހެނ  ހައ ޓާިއ  ކޮނ ޖެނ ޓިނަލ  އެބ ނޮމަލިޓީސ
އާއި ނުވަތަ ކިޑ ނީ ގައި އައިބު ހުނ ނަ އަދި އިނ ޖިުއނަލ  ހާނިއާ 
ނޑު ގުޅޭ ަތނަށ  ޖެހޭ ާހނިއާ( ހުނ ނަ ފިިރހެނުނ ނަށ  މި  ނޑާ ބަ )ފަލަމަސ ގަ

 ތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.ބާވަ
 : ހަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު  މި ކެނ ސަރު ކުރިނ  ޖެހިފައިވާ ފަރާތ ތައ

ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުނ ނަށ  މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 
 ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.
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 : ނުވަތަ ޭބބެ ބައ ޕަ  އާއިލާއެއ ގައި މި ކެނ ސަރު ބަލީގެ މީހުނ  ތިބުނ
ފަދަ މީހަކަށ  ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާނަމަ، މި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

 ފުރުސަތު ބޮޑެވެ އެވެ.
 
ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ދެނެގަނެވޭނީ ކިހިނަކުނ ؟ ޓެސ ޓިކިއުލަރ . 3

 ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ އަލާމާތަކީ ކޮބާ؟
ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނުނ ނަށ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި މި  

ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާކަނ  އަމިއ ލައަށ  ދެނެގަނެވެ އެވެ. އަދި ޑޮކ ޓަރުނ  ކުރާ 
ޓެސ ޓ ތަކުނ  ޓެސ ޓިކ ލ ސ  ބަލާ ހަދަ އެވެ. އާނ މުކޮށ  ހަދާ މެޑިކަލ  ޗެކަޕެއ ގައި 

ރެވިއ ޖެނަމަ، ޑޮކ ޓަރާ މަޝ ވަރާ ކުރުނ  މުހިނ މު ޓެސ ޓިކ ލ ސ ގެ ކަމެއ  ފާހަގަ ކު 
 ވާނެ އެވެ. 

 
ތިރީގައިމިވާ ކަނ ތައ ތައ  ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، ޑޮކ ޓަރަށ  ދައ ކަނ ވާނެ 

 އެވެ.
  ނޑެއ  ޓެސ ޓިކ ލ ގައި ހުރުނ  ނުވަތަ ޓެސ ޓިކ ލ  ދުޅަވުނ  ތަދުނުވާ ގަ
  ައުނދަގޫުވނ  ޓެސ ޓިކ ލ  ނުވަތަ ސ ކ ރޯޓަމ  އަށ  ތަދުވެ ނުވަތ 
  ުޓެސ ޓިކ ލ  އެއ ވެސ  މިނ ވަރަކަށ  ބޮޑުވުނ  ނުވަތަ އެތަުނގައި ތަފާތ

 އިހުސާސެއ  ހުރުނ  
   ލަސ ބައި އާދަޔާޚިލާފަށ  ހުނ ނަެހނ  ހީވުނ 
   ނޑުގައި ނުވަތަ ބުރަކަިށ ނުވަތަ އުކުޅުވަޅަށ  މަޑު ޒާތަކަށ  ތަދުވުނ ދަށ  ބަ

 ނުވަތަ ރިއ ސުނ .
 ޭރު( ގައި ކުއ ލިއަކަށ  ޒާތެއ ގެ ފެނެއ  ޖަމާވުނ ސ ކ ރޯޓަމ )ޓެސ ޓިކ ލ  ގެ ބ 
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މި އަލާމާތ ތަކަކީ ކެނ ސަރުގެ ސަބަބުނ  ނުަވތަ އެހެނ  ކޮނ ެމވެސ  ބައ ޔެއ ގެ 
ސަބަބުނ  ފެނ ނަ އަލާާމތ ތަކަަކށ  ވެސ  ވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ އަލާމާތެއ  

 ފެނިއ ޖެނަމަ، ޑޮކ ޓަރަށ  ދައ ކަނ ވާނެ އެވެ. 
 
 ކެނ ސަރު ދެނެގަނެވޭނީ ކިހިނެއ ؟. ޓެސ ޓިކިއުލަރ 4

ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުަމށ ޓަކައި ޑޮކ ަޓރުނ  ފިރިހެނުނ ެގ 
ސިއ ހީ ހާލަތު ބަލާނެ އެވެ. ކެނ ސަރުގެ އެއ ވެސ  އަލާމާތެއ  ހުރިތޯ ބެލުމަށ ޓަކައި 

ދުމަށ  ޑޮކ ޓަރުނ  ބޭރުފުށުނ  ބަލާބެުލމުނ ނާއި ތަފާތު އެހެނިހެނ  ެޓސ ޓ ތައ  ހެ
 އަނ ގައިފާނެ އެވެ. މިފަދަ ޓެސ ުޓތަކުގެ ތެރޭގައި:

 : ޓިއުމަރު މާކަރުގެ ލެވެލ  ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ލޭގެ ޓެސ ޓ  ހެދުނ 
ނޑުގައި ހުނ ނަނ  ޖެޭހ  ޓިއުމާ މާކަރަކީ ކެނ ސަރު ހުރެއ ޖަނަމަ، ހަށިގަ
ގެ މިނ ވަރަށ ވުރެނ  މަތީ ދަރަޖައަކަށ  ހުނ ނަ އެއ ޗެކެވެ. ޓިއުމަރު މާކަރު

ހިއުމަނ  ކޮރިއޮނިކ  -ފީޓޯޕ ރޮޓިނ  )އޭއެފ ޕީ( އާއި ބީޓާ -ތެރެއިނ  އަލ ފާ 
( އަދި ލެކ ޓޭޓ  ޑީހައިޑ ރޯޖިނާޒ  )އެލ ޑީއެޗ ( BHCGގޮނާޑޯޕ ރޯޓިނ  )

ނޑުގައި ހުރެއ ޖަނަމަ، އެއީ ޓެސ ޓިކިއުލަރ ޓިއުމަރު ހުރުމުގެ އަލާމާތެއ   ހަށިގަ
މަކުނ  ނުަވތަ އިމޭޖިނ  ޓެސ ޓަކުނ  ކަމަށ  ވެދާނެ އެވެ. ބޭރުފުށުނ  ބަލާ ެބލު

މީގެ މިނ ވަރު ކިތަނ މެ ުކޑަކޮށ  ހުރިކަމަށ  ދައ ކައިފިނަމަ، އެއީ 
 ޓެސ ޓިކިއުލަރ ޓިއުމަރު ހުރިކަމުގެ ދުޅައެއ  ނުވަތަ އަލާމާތަކަށ  ވެދާނެ އެވެ.

  ާއެތެރޭގެ ގުނަވަނ ތަކާއި ޓިޝޫތައ  ބެލުމަށ  ބޭނުނ ކުރާ އަލ ޓ ރ
އުނ ޑުގެ އެހީގައި ސ ކ ރޮޓަމ ގައި އެއ ޗެއ  )މާސ ( އަލ ޓ ރާ ސަ ސައުނ ޑ :

ވާނަމަ އެ އެއ ޗެއ  ފެނ ނާނެ އެވެ. މި އާލާތުގެ އެހީގައި ކެނ ސަރުގެ ސަބަބުނ  
ނޫނ  ގޮތަކަށ  ފެނެއ  ޖަމާވެފަިއވޭތޯ ބެލުމަށާއި، އިނ ފެކ ޝަނެއ ގެ ސަބަބުނ  

 ދުޅައެއ  އުފެދިފައި ވޭތޯ ބެލިދާެނ އެވެ.
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  ޮސ ކޯޕުގެ އެހީގައި ޓެސ ޓިކިއުލާ ޓިޝޫ ބަޔޮޕ ސީ )މައިކ ރ
 ޓެސ ޓ ކުރުނ ( ހަދައިގެނ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުނ :
ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަށ  ޝައ ކު ކުރެވޭ ހުރިހާ ހާލަތެއ ގައި ވެސ  ބަލި 
ޖެހިފައިވާ ޓެސ ޓިކ ލ  ގެ ތެރެއިނ  ސެލ  ނަގާ ޓެސ ޓ  ކުރެ އެވެ. އަދި 

ވެއ ޖެނަމަ، އޯކިއެކ ޓޮމީ ހަދަ އެވެ. މިކަމުގައި ކެނ ސަރު ސެލ  ހުރިކަނ  ޔަގީނ  
ސ ކ ރޮޓަމ ގެ ތެރެއިނ  ޓެސ ޓިކަލ ގެ ޓިޝޫ ނުނަާގނެ އެވެ. ކެނ ސަރަށ  
ވެއ ޖެނަމަ، އޯކިއެޓޮމީ)ޓެސ ޓިކ ލ ނެގުމަށ  ކުރާ އޮޕ ރޭޝަނ ( ސަބަބުނ  
ކެނ ސަރު ފެތުރެނ  ވެސ  ަމގުފަހިވެދާނެ އެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު 

ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާުބަތކަށ  ކެނ ސަރު ހުރެއ ޖަނަ މަ، ޓެސ ޓިކ ލ  އިނ  ހަށިގަ
 ވާސިލ ވެފައިވޭތޯ އިތުރު ޓެސ ޓ ަތއ  ހަދަނ  ޖެހޭނެ އެވެ.

 
. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރާނީ ކިހިނެއ ؟ މިފަދަ 5

 ފަރުވާއެއ ގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަކީ ކޮބާ؟
ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުނ ގެ އަދަދު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓެސ ޓިކިއުލާ 

ޕަސެނ ޓ  މީހުނ  ރަނގަޅުވެފައި ވެއެވެ.  95ގިނަވެފައިވީ ކަމުގައި ވިޔަސ  
ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ކުރީކޮޅު ދެނެގަނެވިއ ޖެނަމަ، މިކަަމށ  ފަރުވާ ކުރަނ  
ފަސޭހަވާނެ އެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުނ ނަށ  ސާޖަރީ، 

ނ  ތެރަޕީ، އަދި ކީމޯ ތެރަޕީ ދީގެނ  ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އެވެ. މި ރޭޑިއޭޝަ
ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަށ  ކުރާ ފަރުވާއަކުނ  ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައ  ބިނާވެފައި 
އޮނ ނަނީ ދޭ ފަރުވާއެއ ގެ ސަބަބުނ ނާއި އަދި މިފަދަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ 

ތަފާތުކޮނ ނެވެ. ނަނ ސެމިނޯމާ އަކީ ތަފާތުތަކުނ ނެވެ. އަދި ފަރުވާ ކުރެވެނީ ވެސ  
ފަހުނ  އުފެދި އަދި ފެތުރޭ އެއ ޗެކެވެ. ސެމިނޯމާސ  އަކީ ރޭޑިއޭޝަނަށ  މާ ނާޒުކު 
އެއ ޗެކެވެ. ޓިއުމަރެއ ގައި ސެމިނޯމާ އާއި ނަނ  ސެމީނޯމާ މި ދެ ބާވަތުގެ 
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ސެލ ތަކެއ  ހުރެއ ޖަނަމަ، މިކަމަށ  ފަރުވާ ކުރާނީ ނަނ  ސެމިނޯމާ އަކަށ  
 ގެނ ނެވެ.ބަލައި

މިކަމަށ  ފަރުވާ ކުރާއިރު ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ދަރަޖަ ނުވަތަ މިނ ވަރާއި، ބަލި 
މީހާގެ އުމުރާއި އަދި އާނ މު ސިއ ހަތާއި އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  ބިނާވެފައި 
ނޑައެޅިފައިވާ ޚާއ ސަ ޓީމަކުނ ނެވެ. މި ޓީމުގައި  ވެއެވެ. ފަރުވާ ދޭނީ ކަ

އޮނ ކޮލޮޖިސ ޓުނ ނާއި އަދި ރޭޑިއޭޝަނ  އޮނ ކޮލޮޖިސ ޓުނ   ސާޖަނުނ ނާއި، މެޑިކަލ 
 ހިމެނޭނެ އެވެ. 

 
 މިކަމަށ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ދޭ ތިނ  ފަރުވާ ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

  : އުކުޅުވަޅުގެ ތެރެއިނ  އާލާތެއ  ފޮނުވައިގެނ  ޓެސ ޓިކަލ  ނެގުނ 
  ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ: ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯތެރަޕީ އަކީ އެނާޖ

ރޭތައ  މަތީ މިނ ވަރަކަށ  ބޭުނނ  ކޮށ ގެނ  ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  މަރާލުމަށާއި، 
ޓިއުމަރު ކުޑަކުރުމަށ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ. މި ތެރަޕީ އަކީ ފަރުވާ ުކރާ ސަރަހައ ދުގައި 

ނޑުގެ ހަމައެކަނި ހުނ ނަ ކެނ ސަރު ސެލ ތަ ކަށ  އަސަރު ކުރުވާ ތެރަޕީ އެކެވެ. ހަށިގަ
ނޑު ކައިރީގައި ހުނ ނަ ލިމ ފ   ބޭރުނ  ދޭ ރޭޑިއޭޝަނ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ދަށ ބަ
ނޯޑަށ  އަމާޒު ކޮށ ގެނ  ދޭ އެކ ސ ޓާނަލ  ރޭޑިއޭޝަނަކީ ސެމީ ނޯމާސ  އަށ  ފަރުވާ 

ޖަރީ އަށ  ފަހުގަ ކުރުމަށ  ދޭ ތެރަޕީ އެކެވެ. އާނ މު ގޮތެއ ގައި މި ފަރުވާ ެދނީ ސާ
އެވެ. ސަބަބަކީ ނަނ  ސެމީނޮމާސ  އަކީ ރޭޑިއޭޝަނަށ  އެހާ ނާޒުކު އެއ ޗަކަށ  
ނުވާކަމެވެ. ފިރިހެނުނ ގެ ތެރެިއނ  ކެނ ސަރުގެ މިފަދަ ބާވަތ ަތއ  ޖެހިފައި ތިޭބ 
މީހުނ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އެއ  ނަހަދަ އެވެ. ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ 

ރު ސެލ ތަކަށާއި ކެނ ސަރު ނޫނ  ސެލ ތަކަށ  ވެސ  އަސަރު ކުރުވާ އަކީ ކެނ ސަ
ކަމެކެވެ. ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އެއ ގެ ސަބަބުނ  ކުރިމަތިވެދާނެ ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ  
ބިނާވެފައި އޮނ ނާނީ ދޭ ޓ ރީޓ ެމނ ޓ  ޑޯޒ ގެ މައ ޗަށެވެ. އާނ ުމ ގޮތެއ ގައި ދިމާވާ 
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ލިވުމާއި، ޓ ރީޓ މަނ ޓ  ދެވުނު ހިސާބުގެ ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ ތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރުބަ
ނޑަށ  ބަަދލު އައުނ ، ހޮުޑލެވުނ ، ބޭރަށ  ިހނ ގުމާއި ބަރުަދނ  ލުއިވުނ  ަފދަ  ހަނ ގަ
ކަނ ތައ ހިމެނެއެވެ. ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އަކީ މަނި އުފެއ ދުމަށ  ވެސ  ހުރަސ  އަޅާ 

ރު ފަހުނ  މިކަނ  ައހަ 2ނުވަތަ  1ކަމެކެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ރޭޑިއޭޝަނ  ދޭތާ، 
 ރަނގަޅުވެ އެވެ.

 
    ކީމޯތަރަޕީ އަކީ ކެނ ސަރު ސެލ ތަކާ ދެކޮޅަށ  ދޭ ބޭހެއ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ

ކެނ ސަރު ސެލ  މަރާލުމަށ ޓަކައި ދޭ ތެރަޕީ އެކެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު 
ޖެހިފައިވާ މީހުނ ަނށ  ކީމޯތެރަޕީ ދެނީ، އާނ މު ޮގތެއ ގައި އެޖުވެނ ޓ  )ސާޖަރީެގ 

ނޑުގައި ހުރެދާނެ ފަހު ނ ( ތެރަޕީއެއ ގެ ގޮތުގަ ެއވެ. މިގޮތަށ  ތެރަޕީ ދެނީ ހަިށގަ
ކެނ ސަރު ސެލ ތަކެއ ގެ ސަބަުބނ ނެވެ. ކެނ ސަރު މާބޮޑަށ  ޖެިހފައިވާނަމަ، އެނ ެމ 
ފުރަތަމަ ފަރުވާއެއ ގެ ގޮތުގައި ީކމޯތެރަޕީ ދޭނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ިމގޮތަށ  ދޭނ ޖެެހީނ 

ނުއިރު ޓެސ ޓިކ ލ ގެ ބޭރަށ  ކެނ ސަރު ފެތުރިފައި ވާނަމަ ކެނ ސަރު ހުރިކަނ  އެނގު
އެވެ. ކެނ ސަރާ ދެކޮޅަށ  ދޭ ގިނަ ބޭސ ތައ  ެދނީ އިނ ޖެކ ޝަނަކުނ ނެވެ. 
ޓެސ ޓިކިއުލަރ ކެނ ސަރު ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޖެިހފައިވާނަމަ، ނުަވތަ ޓޭސ ޓިކިއުލަރ 

ތެރަޕީ ވަރަށ  މަތީ ކެނ ސަރު އެއ  ފަހަރަށ ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޖެހިފައިވާނަމަ، ކީމޯ
ދަރަޖައަކަށ  ދޭނ  ޖެހިދާެނ އެވެ. މިގޮތަށ  ދޭ ަމތީ ޑޯޒ ތަކުގެ ސަބަބުނ  ކެނ ސަރު 
ސެލ ތައ  މަރުވާއިރު، މީގެ ސަބަބުނ  ބޯނ މެރޯ ވެސ  ހަލާކު ކޮށ ލަ އެވެ. މިފަދަ 
ޓ ރީޓ މަނ ޓެއ  ދެވޭނީ ބަލި ީމހާ ބޯނ މެރޯ ޓ ރާނ ސ ޕ ލާނ ޓެއ  ހަދާނަމަ އެވެ. 

ނޑުނ  ޓ ރާނ ސ  ޕ ލާނ ޓެއ ގައި ކީމޯތެރަޕީ ދިނުމުގެ ކުރިނ  ބަލި މީހާގެ ހަށިގަ
ނޑު  ބޯނ މެރޯ ގެ ސ ޓެމ  ސެލ ތައ  ނަގަ އެވެ. މި ސެލ ތައ  ވަގުތީ ގޮތުނ  ގަ
ކުރުމަށ ފަހު، މަީތ ދަރަޖައަށ  ކީމޯތެރަޕީގެ ޑޯޒ އެއ  ދިނުމަށ ފަހު ތިނޯހެއ  ފަަދ 
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ނޑަށ  މި ސެލ ތައ  އާލާތެއ ގައި )ލޭ އަޅާ ކަހަލަ ގޮތަކަށ (  ބަލި މީހާގެ ހަށިގަ
 ދުއ ވާލައެވެ. 

 
ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުނ  ޖިނ ސީ އެދުނ  ފުއ ދުމުނ  ފަދަ 
ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުނ ނާއި ދަރިމައިވުމުގެ ކަނ ތައ ތަކާމެދު ޑޮކ ޓަރާ މަޝ ވަރާ 

ހުނ  އާއ މު ގޮތެއ ގަިއ ކުރަނ  ޖެހޭނެ އެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވަ މީ
ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރުމުގެ ކުރިނ  ވެސ  ދަރިމައިވުމުގެ މައ ސަލަތައ  ކުރިމަތިެވ 
އެވެ. ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކުރާ މީހަކު ދަރިމައިވުމުގެ ގާބިލުކަނ  ނެތިދާނެ ކަމަށ  
ފެނ ނަނަމަ، ފަރުވާއެއ  ކުރުމުެގ ކުރިނ  އޭނާގެ ަމނި ރައ ކާ ކުރުމާމެދު )ސ ޕާމ  
ބޭނ ކިނ ގ( ޑޮކ ޓަރާ މަޝ ވަރާ ކުރުނ  ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. މިގޮަތށ  ސ ޕާމ  ރައ ކާ 
ކުރުމުގެ ސަބަބުނ ، ފަރުވާއަށ ަފހު ދަރިމައިވުމުގެ ގާބިލުކަނ  ނެިތ ދިޔަޔަސ ، ބައެއ  

 ފިރިހެނުނ ނަށ  ދަިރނ  ލިބޭނެ ެއވެ.
 

އިތުރު ފަރުވާ ހޯދަނ  ޖެހޭނެތަ؟  –. ފަރުވާ ކުރުމަށ ފަހު 6
 މިކަނ ތައ ތައ  ކުރާނީ ކިހިނެއ ؟

ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ކޮށ ފައި ތިބޭ މީހުނ  އާދަވެގެނ  ޓެސ ޓ ތައ  
ހެދުމަކީ ވަރަށ  މުހިނ މު ކަމެެކވެ. އެހެނިހެނ  ބާަވތ ތަކުގެ ކެނ ސަރެކޭ އެއ ގޮތަށ ، 
ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރަކީ އާލާވެދާނެ ބާަވތުގެ ކެނ ސަރެކެވެ. ޓެސ ޓިކިއުާލ 

ހުނ  އާދަވެގެނ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުމަކީ ވަރަށ  ކެނ ސަރު ކުރިނ  ޖެހިފައިވާ މީ
މުހިނ މު ކަމެކެވެ. އަދި ތަފާުތ އަލާމާތެއ  ހުރިކަނ  ޝައ ކު ކުެރވޭނަމަ، ޑޮކ ޓަރަށ  
އަނ ގަނ ވާނެ އެވެ. ކެނ ސަރު ޖެހުނު މިނ ވަރާއި ކެނ ސަރުގެ ބާވަތުގެ ސަބަބުނ  

ޮގތެއ ގައި ޑޮކ ޓަރުނ   ހަދަނ ޖެހޭ ފޮލޯއަޕ  ޓެސ ޓ ތައ  ތަފާތު ާވނެ އެވެ. ާއނ މު
ބަލި މީހާގެ ލޭގެ ޓެސ ޓ ތައ  ކޮށ  ޓިއުމާ މާކާ ލެވެލ  ހުނ ނަވަރު ބަލާނެ އެވެ. އަދި 
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އެކ ސ ރޭ އާއި ކޮމ ޕިއުޓެޑ  ޓޮމޮގ ރަފީ ނުވަތަ ސީޓީ ސ ކޭނ  ނުވަތަ ކެޓ  ސ ކޭނ  
 ވެސ  ހަދާނެ އެވެ. ޓެސ ޓިކިއުލާ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހަކަށ  އޭނާގެ ދެނ  ހުރި
ޓެސ ޓިކ ލ  އަށ  ވެސ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. ކީމޯތެރަޕީ ދީފައިވާ 
މީހުނ ނަށ  ބައެއ  ވައ ތަރުގެ ލިުއކީމިއާ އާއި ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

 ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ އެވެ. 
އާނ މު ގޮތެއ ގައި ޑޮކ ޓަރަށ  ދައ ކާނަމަ، ސިއ ހަތަށ  އަނ ަނ ބަދަލު  

 ގަނެ އެފަދަ ކަނ ތައ ތަަކށ  ަފރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.ދެނެ
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 މެސޮތިލިއޯމާ 
 

މެސޮތިލިއޯމާ އަކީ މެސޮތިލިއަމ ގައި އާލާވާ ވަރަށ  މަދުނ  ެފނ ނަ ކެނ ސަރުގެ 
ނޑުގެ ގިނަ ގުނަވަނ ތައ  ރައ ކާތެރި ކުރުމަށ   ބާވަތެކެވެ. މެސޮތީލިއަމ  އަކީ ަހށިގަ

 ( އެކެވެ.ހުނ ނަ ސެކ  )ފަށަލަ
 
 . މެސޮތިލިއަމ  އަކީ ކޮބާ؟1

ނޑުގެ އެތެރޭގެ ގިނަ ގުނަވަނ ތައ  ރައ ކާތެރި ކޮށ ދޭ  މެސޮތިލިއަމ  އަކީ ހަށިގަ
ފަށަލަ އެކެވެ. މިއީ ދެ ފަށަަލއިގެ މައ ޗަށ  އެކުލެވޭ އެއ ޗެކެވެ. އެއ  ފަށަަލ 

ފަށަލައިެގ ގުނަވަނުގެ ބޭރުނ  ލެވިފައި ުހނ ނައިރު އަނެއ  ފަށަލަ ހުނ ަނނީ މި 
ބޭރުނ ނެވެ. މެސޮތީލިއަމުނ  މި ދެ ފަށަލައިގެ ދޭތެރެއަށ  ދިޔާއެއ ޗެއ  ދޫކުރެ އެވެ. 
މި ދިޔާއެއ ޗަކީ   ގުނަވަނ ތައ  ހުނ ނަ މަގާމ ތަކުގައި ފަސޭަހކަމާއެކު ހަރަކާތެރި 
ކުރުމަށ  )ހިތ  ތެޅުމަށާއި، ފުއ ޕާމޭ ހަރަކާތ  ކުރުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތަކަށ ( 

ދޭ އެއ ޗެކެވެ. މެސޮތީލިއަމ  އަށ  ތަފާތު ނަނ ތައ  ކިޔަ އެވެ. މިކަނ  މަގުފަހިކޮށ 
ބިނާވެފައި އޮނ ަނނީ މެސޮތީލިައމ  ހުނަނ  ހިސާބެއ ގެ ސަަބބުނ ނެވެ. ޕެރިޓޯނިއަމ  
ނޑުގެ އެތެރޭގައި ާވ ގިނަ ގުނަވަނ ތައ  ރައ ކާތެރިޮކށ ދޭ މެސޮތިލިއަލ   އަކީ ދަށ ބަ

އާއި ފުއ ޕާމޭގެ ކެވިޓީގައި ހުނ ނަ މި ޒާތުެގ ޓިޝޫ އެވެ. ޕ ލޫރާ އަކީ ފުއ ޕާމެ 
ނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ ދަރިމައިވުމަށ  މަގުފަހިވާ  ފަށަލަ އެވެ. ފިރިހެނުނ ގެ ަހށިގަ
ގުނަވަނ  ތަކުގައިވާ މެސޮތީލިއަލ  ޓިޝޫއަށ  ކިޔަނީ ޓުިނކާ ވަޖައިނަލިސ ޓ  

ނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ މި ފަދަ ޓިޝޫ ތަކަށ  ޓެސ ޓިސ  އެވެ. އަނ ހެނުނ ެގ ހަށިގަ
 ކޔަނީ ޓިނޫސިއާ ޔުޓޭރީ އެވެ.
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 . މެސިތިލިއޯމާ އަކީ ކޮބާ؟2
މެސިތީލިއޮމާ )މެސޮތީލިއަމ ގެ ކެނ ސަރު( އަކީ މެސޮތީލިއަމ ގެ ސެލ ތައ  
އާދަޔާޚިލާފ ވުމުނ  ޖެހޭ ބައ ޔެކެވެ.  މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ކައިރީގައިވާ ޓިޝޫތަކާއި 

ކެނ ސަރު ސެލ ތަކަކީ، އެ ސެލ ތައ  ގުނަވަނ ތަކަށ  އަސަރުކޮށ  ހަލާކުވެދާނެ އެވެ. 
ނޑުެގ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ފެުތރިދާނެ އެއ ޗެކެވެ.  އުފެދޭ ތަނަކުނ  ހަށިގަ

 މެސޮތީލިއޮމާ އާނ މު ގޮތެއ ގައި ފެށެނީ ޕ ލެއޫނާ އާއި ޕެރިޓޯނިއަމ ގަ އެވެ.
 
 . މެސިތިލިއޮމާ އަކީ ކިހާ އާނ މު ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެއ ތަ؟3

ރުގެ ތެރޭަގއި މި ބާވަތުެގ ކެނ ސަރު ޖެހިަފއިވާ ކަމަށ  ރެކޯޑ  އަހަ 20ފާއިތުވެދިޔަ 
ކުރެވިފައިވާ ރޭޓ  މަތިވެފައި ވިޔަސ ، މެސޮތީލިއާ އަކީ އަދިވެސ  ވަރަށ  މަދުނ  

މީހުނ ނަށ  މި ބަިލ  2000ފެނ ނަ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތެކެވެ. އެމެރިކާގައި އަހަރަކު 
އާއ މުކޮށ  ޖެހެނީ އަނ ހެނުނ ނަށ   ޖެހޭ ކަމަށ  ރިޕޯޓ  ކުރެވެ އެވެ. މެސޮތީލިއޮމާ

ވުރެ ގިނައިނ  ފިރިހެނުނ ނަށެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަކީ އުމުރު މަތިވާ ވަރަކަށ  
ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ބައ ޔެކެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ  ކޮނ މެ އުމުރެއ ގެ ކޮނ މެ 

 އޮވެ އެވެ. ޖިނ ސެއ ގެ މީހަކަށ  ވެސ  މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު
 
 . މެސޮތިލިއޮމާ ޖެހެނީ ކޮނ  ސަބަބުތަކާ ހުރެތަ؟4

އެސ ބެސ ޓޮސ  )މިނެރަލ  ޒާތުގެ މި މާއ ދާ އަކީ އިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ  
މަސައ ކަތ ތަކުގައި ބޭނުނ  ކުރާ އެއ ޗެހީގައި ވަރަށ  ގިނައިނ  އެކުލެވޭ އެއ ޗެއ ( 
އަށ  ހުށަހެޅުމަކީ މެސޮތީލިއޮމާ ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. މި ބަލި ޖެޭހ 

މީހުނ ނަކީ މި މާއ ާދ އަށ  ހުށަހެޅުމުެގ  ޕަސެނ ޓ  80އާއި  70މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  
ސަބަބުނ  ޖެހިފައިވާ ބައ ޔެއ ކަނ  ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  
އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުށަނޭޅޭ މީހުނ ނަށ  ވެސ  މި ބަިލ ޖެހިފައި ވެއެވެ. 
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އެސ ބެސ ޓޮސ  އަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުނ  އުފެދޭ ިމނެރެލ  ގ ރޫޕެއ ގެ ބާވަތެކެވެ. ިމ 
ދާއަކީ ސިމެނ ތި އާއި ބ ޭރކ  ލައިނިނ ގ ސ  އާއި، ރޫފ ޝިނ ގ ސ ލ  އާއި މާއ 

ތަށިމުށި އުފެއ ދުމާއި، ފޮތި އުފައ ދާ ފެކ ޓ ރީތަކާއި އަދި އިނ ސިއުލޭޝަނ  
ޕ ރޮޑަކ ޓ ސ  ތަކުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ އެއ ޗެކެވެ. ފެކ ޓަރީ ތަކުގައި ނުވަތަ އެހެނ  

ނޑުގެ ވެސ  ތަނެއ ގައި އެސ ބެސ ޓޮސ  ގެ އަސަ ރު ވައިގެ ތެރޭގައި ހުރެ ހަށިގަ
ތެރެއަށ  ހިނގައ ޖެ ނަމަ، ވަރަށ  ސީރިއަސ  ސިއ ހީ މައ ސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ 
އެވެ. އާނ މު ގޮތެއ ގައި އެއ ޗެހި އުފައ ދާއިރު މި މާއ ދާ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިނ  

ނޑަށ  ވާސިލ ވެ އެވެ. މެސޮތީލިއޮމާގެ އިތުރަށ  ެއސ ބެސ ޓޮސ  އަށ   ހަށިގަ
ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުނ  ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރާއި އެސ ބެސ ޓޮސިސ  )ކެނ ސަރަށ  
ނުވަތަ ފުއ ޕާމޭގެ ބައ ޔެއ ( އަދި ލޭނެކ ސ  އާއި ކިޑ ނީގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ 
ފުރުސަތު ވެސ  ބޮޑުވެ އެވެ. ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމުނ  މެސިތީލޮއޮމާ 

ހެނ  ނަމަވެސ  ުދނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރާ ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވެ އެވެ. އެ
މީހަކު އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުަށހެޅިފައިވާނަމަ، ފުއ ޕާމޭގައި ޕެސެޖ ވޭސ  ތަކުގައި 

 ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރަށ  ބޮޑުވެ އެވެ. 
 
 . މެސޮތިލިއޮމާ ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑީ ކޮނ  ބަޔަކަށ ؟5

މެސޮތީލިއުމާ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެނ ދާ  އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުށަހެޅުމަކީ
ކަމެކެވެ. އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ  ހުށަހެޅޭ މީހުނ ނަށ  ވެސ  މި ބަލި 
ޖެހިފައިވާކަނ  ސާބިތުވެފައި ެވއެވެ. އަދި އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ބޮޑަށ  ހުށަހެޭޅ 

ސ ޮޓސ  އަށ  ހުށަހެޅޭ އެނ މެނ ނަކަށ  މިއާ ގުޅުނ  ހުިރ ބަލި ނުޖެހެ އެވެ. އެސ ބެ
މީހުނ  ދިރިއުޅޭ އާއިލާ އާއި އެހެނިހެނ  މީހުނ ގެ ތެރޭގައި މެސޮތެލީމިއާ ޖެހުމުގެ 
ނުރައ ކާ ބޮޑުކަމަށ  ދިރާސާތަުކނ  ދައ ކާފައި ވެއެވެ. މި ނުރައ ކާ ބޮޑުވަނީ 
ނޑުގެ  އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުށަހެޅޭ މީހުނ ގެ ހެދުމާއި، އިސ ތަށިަގނޑާއި ހަށިގަ
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ސާބުތަކުގައި ހަރުލާފައި ހުނ ނަ މި މާއ ދާގެ އަސަރު ހުރުމެވެ. އެހެނ  ހި
އެހެނ ކަމުނ  މިފަދަ ތަނ ތަނުގަިއ މަސައ ކަތ  ކުރާ މީހުނ  ގެއަށ  ދިއުމުގެ ކުރިނ  
)މަސައ ކަތ  ކުރާ ތަނުނ  ަމސައ ކަތ  ނިނ މާލުމަށ ފަުހ( ަރނގަޅަށ  ފެނ ވަރާ، 

 ވެ.ހެދުނ  ބަދަލުކޮށ ެގނ  ގެއަށ  ދިުއނ  މުހިނ މެ
 
 . މެސޮތީލިއޮމާގެ އަލަމާތ ތަކަކީ ކޮބާ؟6

އަހަރަށ ފަހު މި ބަލީގެ އަލާމާތ ތައ   50އާއި  30އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުށަހެޅޭތާ 
ނުފެނި ހުރެދާނެ އެވެ. ޕ ލޫރާ )ފުއ ޕާމޭ ވަށައިގެނ ވާ ތުނި ދުލި ފަށެއ ( ގައި 

ލުނ  ފަދަ ދިޔާއެއ ޗެއ  އުފެދުމުގެ ސަބަބުނ  މޭމައ ޗަށ  ތަދުވެ، ނޭވާ ހިއ 
ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވުމަކީ ޕ ލޫރަލ  މެސޮތީލިއޮމާގެ އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ނޑު ވަށައިެގނ  ވާ ތުނި ދުލި ަފށެއ (  ކަނ ތައ ތަކެވެ. ޕެރިޓޯނިއަލ  މެިސތީލިއޮމާ )ބަ
ނޑުގަިއ  ނޑަށ  ތަދުވުާމއި، ދަށ ބަ ގެ އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބަރުަދނ  ލުއިވުމާއި، ބަ

އެއ ޗެއ  އުފެދުމުގެ ސަބަބުނ  ދުޅަވުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވާނެ އެވެ. ދިޔާ
ޕެރިޓޯނިއަލ  މެސޮތީލިއޮމާގެ އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުކަމުެދވުމަށ  ނުދެވުމާއި، 
ލޭމަނާވުމުގައި މައ ސަލަތައ  ިދމާވުމާއި، ލޭމަދުވުނ  އަިދ ުހނ  އައުނ  ފަަދ 

ލިއަމ  އިނ  ބޭރަށ  ކެނ ސަުރ ފެތުރިފައިވާނަމަ، ކަނ ތައ ތައ  ހިމެެނ އެވެ. މެސޮތީ
ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކުގައި ރިއ ސުމާއި، ކާއެއ ޗެހި ދިރުވުމަށ   ހަށިގަ
އުނދަގޫވުމާއި، ކަރު ނުވަތަ މޫނު ދުޅަވުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވެދާނެ އެވެ. 

ސީރިއަސ  ކަނ  މިފަދަ އަލާމާތ ތަކަކީ މެސޮތީލިއޮމާގެ ސަބަބުނ  ނުވަތަ، މިއަށ ުވރެ 
ކުޑަ ކަމެއ ގެ ސަބަބުނ  ެވސ  ފެނިދާނެ އަލާމާތ ތަކެކެވެ. މިފަދަ ކަމެއ  

 ދިމާވެއ ޖެނަމަ، ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުނ  މުހިނ މުވާނެ އެވެ.
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 . މެސޮތިލިއޯމާ ދެނެގަނ ނަނީ ކިހިނެއ ؟7
މެސިތިލިއޯމާ ޖެހިފައިވާކަނ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ދެނެގަތުމަކީ، ވަރަށ  އުނދަގޫ 

މެކެވެ. ސަބަބަކީ މި ބައ ޔަކީ ތަފާތު އެހެނ ަބލިތަކުގެ ައލާމާތ ތަކާ އެއ ގޮތ  ކަ
އަލާމާތ ތަކެއ  ފެނ ނަ ބައ ޔަކަށ  ވާކަމެވެ. މި ބަލި ެދނެގަތުުމގައި ބަލި މީހާެގ 
ސިއ ހީ މާޒީ އާއި، އެސ ބެސ ޓޮސ  އަށ  ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ެބލުނ  ވެސ  އެއީ 

މަ މެޑިކަލ  އެގ ޒެމިނޭޝަނެއ  ހެދުނ  މުހިނ މު މުހިއ މު ކަމެކެވެ. މިގޮތުނ  ފުރިހަ
ނޑުގެ އެކ ސ ރޭ ނެގުމާއި އަދި  ވާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މޭމަތީގެ ނުވަތަ ދަށ ބަ
ފުއ ޕާމޭގެ ޓެސ ޓ ތައ  ހިމެނިާދނެ އެވެ. ކެޓ ސ ކޭނ  ނުވަތަ އެމ .އާރު.އައި އަކީ 

ދެނެގަތުމަށ  ބަޔޮޕ ސީ ވެސ  ބޭނުނ ތެރި ސ ކޭނ ތަކަކަށ  ވެދާނެ އެވެ. މެސިތީލިއޮމާ 
ވެސ  ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. އަދި ބައޮޕ ސީ ތަފާތު ގޮތ ގޮތަށ  ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. 
އެއީ މައ ސަލަ ދިމާވެފައިވާ ހިސާބެއ ގެ ގޮތުނ ނެވެ. ފުއ ޕަމޭގައި މައ ސަލަ 
ދިމާވެފައިވާނަމަ، ޑޮކ ޓަރުނ  ތޮރަކޮސ ކޮޕީ ހަދަ އެވެ. މި ޕ ރޮސީޖަރުގައި 

ނޑު ދޭތެރެއިނ  ދިއ ލާފައި ވާ ހިމަ ޓިއުބެއ  )ޮތރަސ ކޮސ ކޮޕީ( މޭމަތީގައި ދެކަށިގަ
ކޮއ ޕާލަ އެވެ. މިއީ ފުއ ޕާމޭގެ އެތެރެ ބެލުމަށާއި، ޓިޝޫ ސާމ ޕަލ  ނެގުމަށ  ކުރާ 
ނޑުގައި ލޯވަޅު ހެދުމަށ ފަހު ޚާއ ސަ  ކަމެކެވެ. ޓިޝޫތައ  ތަުހލީލު ުކރުމަށ ޓަކައި ބަ

ނޑުގެ އެތެރެއަށ  ފޮނުވަ އެވެ. ިމ އާލާތެއ  ކަމަށ ވާ ޕެރިޓޮރެސ ކޯ ޕ  ދަށ ބަ
ކަނ ކުރާއިރު އެކަށީގެނ ވާ މިނ ވަރަށ  ޓިޝޫ ނުނެގިއ ެޖނަމަ، އެހެނިހެނ  

 ޑައަގޮނޮސ ޓިކ  ސާޖަރީތައ  ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. 
 

މެސޮތިލިއޯމާ ކަނ  ކަށަވަރު ވެއ ޖެނަމަ، މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު ދެނެގަތުމަށ  
ވާނެ އެވެ. ހަމައެކ ނި ފަށަލައިގެ މަތީގައި ކެނ ސަރު ހުރެއ ޖެނަމަ ޑޮކ ޓަރު ބޭނުނ 

އެއީ މެސިތީލިއޮމާ ހަމައެކަނި އެ ހިސާބުގައި ހުރީ ކަމަށ  ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ. 
މެމ ބ ރޭނ  ފަށަލައިގެ ބޭރަށ  ެފތުރިފައިވާނަމަ، އެއީ މަތީ ދަރަޖައަކަށ  ނުވަތަ ބަިލ 
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ޑައެޅިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ދަރަޖައަކަށ  "އެޑ ވާނ ސ " ވެފައި ހުރީ ކަމަށ  ކަނ
ގޮސ ފިނަމަ، ލިމ ފ  ނޯޑ ސ  ތަކަށާއި، ފުއ ޕާމެއަށާއި، ފުއ ޕާޭމގެ ފަށަލަ )ޯވލ ( 

ނޑުގައިވާ ގުނަވަނ ތަަކށ  ކެނ ސަރު ފެތުރިފައިވެދާނެ އެވެ.  ނުވަތަ ބަ
 
 . މެސޮތިލިއޯމާ އަށ  ފަރުވާ ކުރަނީ ކިހިނެއ ؟8

ކުރުމުގައި ބަލި ޖެހިފައިވާ ހިސާބާިއ، ބަލި ޖެހިފައިވާ މެސޮތީލިއޯމާ އަށ  ފަރުވާ 
މިނ ވަރާއި، ބަލި މީހާގެ އުމުރާއި، އަދި އާނ މު ސިއ ހަތަށ  ބަލަނ  ޖެހެ އެވެ. 
އާނ މު ގޮތެއ ގައި ދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ، އަދި 

ރެއިނ  ބައެއ  ފަރުވާޓައ  ކީމޯތެރަޕީ ހިމެނެ އެވެ. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި މީގެ ތެ
 އެކުއެކީގައި ދޭނ  ވެސ  ޖެހިދާނެ އެވެ.

 
  .ެސާޖަރީ: ސާޖަރީ އަކީ މެސޮތިލިއޯމާ އަށ  އާނ މުކޮށ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވ

ސާޖަރީގައި ފުއ ޕާމޭގެ ފަށަލަ ނުވަތަ އެބ ޑޮމަނ  އަދި މި ތަނ ތަނުެގ 
ނަމަ ވަށައިގެނ ވާ ޓިޝޫ ނަގަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ޕ ލޫރާގެ ކެނ ސަރު 

ނިއުމޮނޮކ ޓޮމީ ނަމަކަށ  ކިޔާ އޮޕަރޭޝަނެއ ގެ އެހީގައި ފުއ ޕާމެއެއ  ނަގަ އެވެ. 
ނޑު )ޑަޔަފ ރަމ ( ވެސ  ނަގަނ   ބައެއ  ފަހަރު ފުއ ޕާމޭގެ ދަށުގައިވާ މަސ ގަ

 ޖެހިދާނެ އެވެ.
  ާރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ތެރަޕީ އަކީ ވެސ  މި ބައ ޔަށ  ދޭ ފަރުވ

ނޑުގެ ބޭރުނ  ނުވަތަ ކެނ ސަރު ހުރި ތަނަށ  އެކެވެ. މިގޮތުނ   ހަށިގަ
 ރޭޑިއޭޝަނ  ފޮނުވާ މާއ ދާތައ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ފަރުވާ ކުރަނ  ޖެިހދާނެ އެވެ.

  ޭކީމޯތެރަޕީ އަކީ ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  މަރާލުމަށ ޓަކައި ބަލި މީހާ އަށ  ދެވ
ގ ސ ތައ  ޑ ރަގ ސ  ތަކެކެވެ. މެސޮތެލީމިއާ އަށ  ފަރުވާ ކުރުމަށ  ދޭ ގިނަ ޑ ރަ

ދެނީ އިނ ޖެކ ޝަނ  )އިނ ޓ ާރވީނަސ  ނުވަތަ އައިވީ( ގެ ގޮތުގަ އެވެ. 
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ނޑުނ  ސީދާ ކީމޯތެރަޕީ ދިނުމަކީ ކިހާ ކާމިޔާބު ކަމެއ ތޯ ބެލުމަށ   މޭމައ ޗާއި ބަ
ޑޮކ ޓަރުނ  ދަނީ ދިރާސާތައ  ކުަރމުނ ނެވެ. ަބލީގެ އަލާމާތ ތައ  ައދި އަޅާ ވޭނ  

ނޑުނ  ނުވަތަ ތަދު ކުޑަކުރުމަށ  ޑޮކ ޓަ  ރުނ  ބަލި މީހާގެ މޭމަތި ނުަވތަ ބަ
ލޯވަޅެއ  ހަދާ ތިނޯހެއ  ފަދަ ާއލާތެއ ގެ އެހީގައި ދިޔާއެއ ޗެއ  ބޭރުކުރެ އެވެ. 
މޭމަތީގައި އުފެދިފައި ހުނ ަނ ފުލުއިޑ  ބޭރު ކުރުމަށ  ުކރުމަށ  ކިޔަނީ 
ނޑުގައި ހުނ ނަ ދިޔާއެއ ޗެއ  ބޭރު ކުރުމަށ  ކުރާ  ތޮރަސެނ ޓެސިސ  އެވެ. ބަ

ރޮސީޖަރަށ  ކިޔަނީ ޕެނެސެނ ޓެސިސ  އެވެ. މި ދިޔާއެއ ޗެހި އިތުރަށ  ޕ 
އުފެދުނަ ނުދިނުަމށ ޓަކައި ހޮޅިެއއ ގެ އެހީގައި ފުއ ޕާމެއަށ  ބޭސ  ފޮނުވާލަ އެވެ. 
އަލާމާތ ތައ  ކުޑަކުރުމަށ  ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އާއި ސާޖަރީ ވެސ  އެހީއަކަށ  

 ވެދާނެ އެވެ. 
 
  ރާސާތައ  ކުރެވޭތަ؟. މެސޮތިލިއޯމާ އަށ  އާ ދި 9

މެސޮތިލިއޯމާ އަކީ ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރަނ  އުނދަގޫ ބައ ޔަކަށ  ވާތީ، މިކަމަށ   
 ދޭނ  ރަނގަޅު ފަރުވާތަކާމެދު ތަާފތު ދިރާސާތައ  ދަނީ ކުރެވެމުނ ނެވެ.

 
 
 
 
 

  



77 
 

 މަސާނާ ގެ ކެނ ސަރު 
 

ދަށ  ބ ލެޑާ ކެނ ސަރަކީ ބ ލެޑާ ޓިޝޫތަކުގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރެކެވެ. ބ ލެޑާ އަކީ 
ނޑުގައި ކުޑަ ފުއ ޕާހަމެއ ގެ ސިފައިގައި އޮނ ނަ ގުނަވަނެކެެވ. މި ގުނަވަނުގެ  ބަ
ނޑެކެވެ. މިއީ މި ގުނަވަނ  ބޮޑުވެފައި ކުޑަކޮށ ދޭ  ވަށައިގެނ  ވަނީ ބޯ ދުލި ގަ
ނޑުނ  ބޭރުވުމުގެ ކުރިނ ،  އެއ ޗެކެވެ. ބ ލެޑާ އަކީ ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހި ހަށިގަ

ނޑުގައި ބަހަ އ ޓަިއދޭ ގުނަވަނެކެވެ. ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗިއ ސަކީ ކިޑ ނީނ  އެތަކެތި ހަށިގަ
ލޭ ސާފުކުރުމަށ  ފަހު ބާކީވާ ދިޔާ ފެނެކެވެ. ދެ ކިޑ ނީއިނ  ބ ލެޑާ އަށ  
ކުޑަކަމުދާއެއ ޗެހި ގެނ ގޮސ  ދެނީ ޔުރެޓާސ  ނަމަކަށ  ކިޔާ ދެ ހޮޅިނ ނެވެ. 

ނޑުނ  ބޭރަ ށ  މިތަކެިތ ބ ލެޑާއިނ  ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ހުސ ކޮށ ލާއިރު ހަށިގަ
 ގެނ ގޮސ ދޭ ހޮޅިއަށ  ކިޔަނީ ޔުރެތ ރާ އެވެ.

ބ ލެޑާގެ ފަށަލައިގައި ހުނ ނަ ެސލ ތަކުގައި ތިނ  ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރު އުފެދެ އެވެ. 
މި ކެނ ސަރުތަކަށ  ނަނ  ެދވިފައި ވަނީ ކެނ ސަރަށ  ަބދަލުވާ ސެލ ތަކުގެ 

 ނަމުނ ނެވެ.
 ާގެ އެނ މެ އެެތރޭގައިވާ ޓިޫޝ ޓ ރާނ ސިޝަނަލ  ސެލ : މި ެކނ ސަރަކީ ބ ލެޑ

ލޭޔަރުގައި ހުނ ނަ ސެލ ތަކުގަިއ އުފެދޭ ކެނ ސަރެކެވެ. މި ސެލ ތަކަކީ ބ ލެޑާ 
ފުލ ވާއިރު ދެމޭ އަދި ބ ލެޑާ ހުސ ވުމުނ  ކުޑަވުމުގެ ގާބިލުަކނ  ލިބިފައިާވ 
ސެލ ތަކެކެވެ. ބ ލެޑާގެ ގިނަ ވައ ތަރުތަކުގެ ކެނ ސަރު އުފެދެނީ 

 ގަ އެވެ. ޓ ރާނ ސިޝަނަލ  ސެލ ތަކު
   ސ ކުއާމަސ  ސެލ  ކާސިނޯމާ: މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަކީ ސ ކޮއާމަސ

ސެލ ތަކުގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ސެލ ތަކަކީ ތުނިކޮށ  ފަތާކޮށ  
ހުނ ނަ ސެލ ތަކެކެވެ. ިމފަދަ ސެލ ތައ  އުފެދެނީ އިނ ފެކ ަޝނެއ ގެ ސަބަބުނ  

 އ  ދިމާވާ ކަމެކެވެ.ގިނަ ދުވަސ ވުމާއި އިރިޓޭޓ ވުމުގެ ސަބަބެ
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 ެދޭ ކެނ ަސރެކެވެ. މިއީ އެޑެނެކާސިނޯމާ: މިއީ ގ ލޭނ ޑިއުލާ ސެލ ތަކުގައި އުފ
ގިނަދުވަސ  ވަނ ދެނ  ދުޅަުވމާއި އާދަޔާޚިލާފ ވުމުގެ ސަބަބުނ  އުފެޭދ 

 ސެލ ތަކެކެވެ.
ބ ލެޑަރުގެ ލައިނިނ  އަށ  ހަމައެކަނި ޖެހޭ ކެނ ސަރަށ  ކިޔަނީ ސ ޕެޝަލ  ބ ލެޑާ 

ވެ. ޓ ރާނ ސިޝަނަލ  ސެލ ތަކުގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރު ބ ލެޑަރުގެ ލައިނިނ ގެ ކެނ ސަރެ
ތެރެއިނ  ލާފައި ބ ލެޑަރުގެ ވޯލ  އަށ  ފެތުރި ނުވަތަ ކައިރީގައި ހުނ ނަ 
ގުނަވަނ ތަކަށާއި އަދި ލިމ ފ ޯނޑ  ފަދަ ތަނ ތަނަށ  ފެތުރޭ ފެތުރުމަށ  ކިޔަނީ 

 އިނ ވޭސިވ  ބ ލެޑާ ކެނ ސަރެވެ.
 

 ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައ  ބ ލެޑަރުގެ 
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމާއި ކެއުމުގެ އާދަ ހުނ ނަ ގޮތުގެ ސަބަބުނ  ވެސ

 ބ ލެޑާގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.
   މަސައ ކަތުގެ މާހައުލުގައި ހުށަހެޅޭ މާއ ދާތައ  ނުވަތަ ކެމިކަލ ތަކުގެ ސަބަބުނ

ލެޑަރު ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވެދާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބައެއ  ވެސ  ބ 
ނޑު ޒީނަތ ތެިރ  ބާވަތ ތަކުގެ ޑައި، ޓެކ ސ ޓައިލ ސ ، ދަވާދު، އިސ ތަށިގަ

 ކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރާ ސަޕ ލައިސ  ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. 
  ފެޓ ގެ ބާވަތ ތައ  ިގނަ ކާނާ އާއި ތެލުލި އެއ ގަމު މަސ 
 ުވަސ  ވުނ ، ފިރިހެނަކަށ  ވުނ  ނުވަތަ ދޮނ  ނަސ ލުެގ މީހަކަށ  އުމުރުނ  ދ

 ވުނ 
  ޭޕެރެސައިޓެއ ގެ )އެހެނ  ދިރޭ އެއ ޗެއ  ނުވަތަ ދިރުނ  ވާ އެއ ޗެއ ގައި އުޅ

 ދިރުނ ވާ އެއ ޗެއ ( ސަބަބުނ  އިނ ފެކ ޝަނެއ  އުފެދުނ  
  ާއެއ ޗެހީގައި ލޭ ބ ލެޑަރު ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކަމުދ

 ހުރުމާއި ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުނ  އިހުސާސ ވުނ 
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 . ގިނަގިނައިނ  ކުޑަކަމު ދެވުނ 
 .) ބުރަކަށީގެ ތިރިއަށ  ތަދުވުނ  )ޯލވާ ބެކ  ޕެއިނ 

 
 ބަލި ދަނެގަނ ނާނެ ގޮތ  

  ާކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގައާއި، ރަހިމާއި، ނުވަތަ ރެކ ޓަމ ގެ ބަލިތައ  ދެނެގަތުމަށ  ކުރ
 ނ  ވެސ  ބ ލެޑަރުގެ ކެނ ސަރު ދެނެގަތުމަށ  އެހީތެރިވެެދ އެވެ.ޓެސ ޓ ތަކު

 
ބ ލެޑަރުގެ ކެނ ސަރު ދެނެގަތުމަށ  ތިރީގައި މިވާ ޓެސ ޓ ތަކާއި އަދި ޕ ރޮސީޖާތައ  

 ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. 
ނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ަމނ ޒަރުތައ  ނުވަަތ  ސީޓީ ސ ކޭނ :. 1 މިއީ ހަށިގަ

ތަފ ސީލީ ފޮޓޯތަކެއ ގެ ސިފައިގައި ފެނުމުގެ ގާބިލުކަނ  ލިިބފައިވާ ސ ކޭނެކެވެ. 
މިއީ އެކ ސ ރޭ މެޝިނަކަށ  ގުޅާފައި ހުނ ނަ ކޮމ ޕިއުޓަރެއ ގެ އެހީގައި ހަދާ 

ލުމަށ ޓަކައި ބަލި ޓެސ ޓެކެވެ. މިފަދަ މަނ ޒަރުތައ  ރަނގަޅަށ  ސާފުކޮށ  ބެ
ނޑަށ  "ޑައި އެއ " ފޮނުވާލައިގެނ  ވެސ  މި ސ ކޭނ  ކުރެވެ  މީހާގެ ހަށިގަ
އެވެ. މި ޕ ރޮސީޖާއަށ  ކޮމ ޕިއުޓެޑ  ޓޮމޮގ ރަފީގެ ކޮމ ޕިއުޓަރައިޒ ޑ  ޓޮމޮގ ރަފީ 

 ނުވަތަ ކޮމ ޕިއުޓަރައިޒ ޑ  އެގ ޒިއަލ  ޓޮމޮގ ރަފީ އޭ ވެސ  ކިޔަ އެވެ. 
ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގެ ކުލަ އާއި އެ އެއ ޗެހީގައި ހުނ ަނ  މިއީ ޔޫރިނަލައިސިސ :. 2

ތަކެތި ބެލުަމށ  ކުރާ ޓެސ ޓ ތަެކކެވެ. މިގޮތުނ  ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި ހަކުރު، 
ޕ ރޮޓިނ ، ރެޑ  ބ ލަޑ  ސެލ ސ  އަދި ވައިޓ  ބ ލަޑ  ސެލ ސ  ހުރިތޯ ނުވަަތ 

 ހުނ ނަ މިނ ވަރު ބެލުަމށ  މި ެޓސ ޓ  ކުރެ އެވެ.
ޓާނަލ  އެގ ޒާމ : މިއީ ރެކ ޓަމ  ނުވަތަ ރަހިމ  ގައި ލަމ ޕ ސ  )މުލިހި ނުވަ . އިނ 3

 ބިހި ގޮތަށ  ުހނ ނަ އުފެދުމެއ ( ހުރިތޯ ބެލުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.
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މިއީ ކިޑ ނީ، ޔުޓެރަސ  އަދި ބ ލެޑާގެ  އިނ ޓ ރާވީނަސ  ފައިލޮގ ރާމ  )އައިވީޕީ(:. 4
ރު ހުރިތޯ ބެލުމަށ  ކުރާ ސިލ ސިލާ އެކ ސ ރޭތަކެއ ގެ އެހީގައި ކެނ ސަ

ނޑަށ  "ޑައި" އެއ  އިނ ޖެކ ޓ   ޓެސ ޓެކެވެ. މި ޓެސ ޓ  ތަކުގަިއ ވެސ  ހަށިގަ
 ކޮށ ގެނ  ގުނަވަނ ތަކުގެ ާހލަތު ސާފުކޮށ  ބަލަ އެވެ. 

މިއީ ބ ލެޑާ އާއި ޔުރެތ ރާ ގައި މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ބެލުމަށ   . ސިސ ޓޮސ ކޯޕީ:5
ލެނ ސެއ  އެކުލެވޭ ހިމަ ޓިއުބެކެވެ. ިމ ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ. ސިސ ޓޮސ ކޯޕަކީ 

ޓިއުބުގައި ބޮތ ކެއ  ވެސ  ހިމެނެ އެވެ. މި އާލާތުގައި ގުނަވަނ ތަކުގެ ޓިޝޫ 
 ނެގޭ ފަދަ ގާބިލުކަނ  ވެސ  ބަެއއ  ފަހަރު ހިމަނާފައި ހުރެ އެވެ.

މިއީ ގުނަވަނ ތަކުނ  ޓިޝޫ ސާމ ޕަލ  ނަގައިގެނ  މައިކ ރޮސ ކޯޕ ގެ  ބަޔޮޕ ސީ:. 6
ބަލި ދެނެގަތުމަށ  ުކރާ ޓެސ ޓެކެވެ. ބ ލެޑަރު ކެނ ސަރު ހުރިތޯ އެހީގައި 

ބެލުމަށ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ބަޮޔޕ ސީ ހަދަނީ ސިސ ޓޮސ ކޯޕި ހަދާއިރުގަ އެވެ. 
 ބަޔޮޕ ސީ ހަދާއިރު މުޅި ޓިއުމަރު ވެސ  ނެގިދާނެ އެވެ.

 މައިކ ރޮސ ކޯޕުގެ އެހީގައި ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި  ޔޫރިނ  ސައިޓޮލޮޖީ:. 7
 އެބ ނޯމަލ  ސެލ  ހުރިތޯ ބެލުަމށ  ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.

 
 މި ބަލިނ  ރަނގަޅުވުނ  ތިރީގައި މިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ މައ ޗަށ  ބިނާވެގެނ  ވެއެވެ.

  ާކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މިނ ވަރު ) ބ ލެޑަރު ކެނ ސަރަށ  ކުރީކޮޅު ފަރުވ
 ދެވިއ ޖެނަމަ، ބަލި ރަނގަޅުވެ ެއވެ(.

  ެވައ ތަރާއި، މި ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  މައިކ ރޮސ ކޯޕުނ  ބ ލެޑަރު ކެނ ސަރުގ
 ބަލާއިރު ހުނ ނަ ގޮތ .

 . ބަލި މީހާގެ އުމުރާއި، އާނ މު ސިއ ހީ ހާލު ހުނ ނަ ގޮތ 
  ާބ ލެޑަރު ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާ ބިނާވެފައި އޮނ ނަނީ ކެނ ސަރު ޖެހިަފއިވ

 މިނ ވަރުގެ މައ ޗަށެވެ.
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ނޑީގެ ކެނ ސަރު   ސިކު

 
ނޑީގައި އުނިކޮށ  އުފެދިފައި ހުނ ނަ ސެލ ތަކެއ   ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރަކީ ސިކު
އާދަޔާޚިލާފަށ  އުފެދުމުނ  ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. މި އުފެދުމުގެ ސަބަބުނ  
ކުޑަކުދިނ ނަށާއި ބޮޑެތި މީހުނ ަނށ  ވެސ  އަސަރު ކޮށ ފާނެ އެވެ. ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރު 

ނ ސަރު )މެލަގ ނެނ ޓ ( ިޓއުމަރާއި ބެނައިނ  ވެސ  ދެ ބަޔަކަށ  ބެހިގެނ  ވެއެވެ. ކެ
)ކެނ ސަރު ނޫނ ( ޓިއުމަރެވެ. މީގެ ތެރެއިނ  މެލަގ ނެނ ޓ  ެކނ ސަރަކީ ވަރަށ  
ވަރުގަދަ ނުރައ ކާތެރި ކެނ ސަރެކެވެ. މި ދެ ބާވަތަކީ ވެސ  ވަރަށ  ސީރިއަސ  އަދި 

 ނުރައ ކާތެރި ދެ ބާވަތެކެވެ. 
 

ލެވެ އެވެ. ޕ ރައިމަރީ ނުވަތަ މެޓަސ ޓެޓިކ  ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރު ދެ ބަޔަކަށ  ބަހާ
ޓިއުމަރެވެ. މި ދެ ކެޓަގަރީ ވެސ  ބިނާވެފައި ޮއނ ނަނީ އުެފދޭ ަތނެއ ގެ ގޮތުނ ނެވެ. 
ނޑުގެ އެހެނ  ކޮނ މެވެސ  ހިސާބެއ ގަ  މެޓަސ ޓެޓިކ  ޓިއުމަރު އުފެދެނ  ފަށަނީ ހަށިގަ

ނޑިއަށ  ވާސިލ ވަނީ ލޭގެ ތެރެއިނ  ނުވަތަ  ލިމ ެފޓިކ  އެވެ. އަދި ސިކު
ސިސ ޓަމުނ ނެވެ. ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ ކެނ ސަރަކީ ސިނޑިއަށ  ވަރަށ  
ފަސޭހަކަމާއެކު ވާސިލ ވާ ކެނ ސަރުތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އުރަމަތީ ކެނ ސަރު، 

 ކިޑ ނީ ކެނ ސަރު މެލަނޯމާ އަދި ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު ހިމެނެ އެވެ.
 

 :ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރު ޖެހޭ ސަބަބު 
ޓިއުމަރު ޖެހޭ ހަގީގީ ސަބަބެއ  ހޯދިފައެއ  ނުވެ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ބ ރެއިނ  

 ވަރަށ  ގިނަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރަށ  މަގުފަހިވެެއވެ. މީގެ ތެރޭގައި:
 . ރޭޑިއޭޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ 



82 
 

  ނިއިއުރޯފައިބ ރޯމެޓޯސިސ ، ޓިއުަބރެސ   ވާރުތަކުރާ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުނ(
ފ ރައުމެނި -ލިނ ދަރު ޑިޒީޒ ، އަދި ލި-ވްޮނ ިހްއެޕލް ، ސ ކެލެނޯސިސ 

 )ހުނ ަނ އާއިލާތަކަށ  ސިނ ޑ ރޯމ  ފަދަ ބަލިތައ 
  ީނުޑގެ ދިފާއ ކޮމ ޕ ރޮމައިސ ޑ  އިމިއުނ  ސިސ ޓަމެއ  ހުނ ނަ މީހުނ  )ހަށިގަ

 ނިޒާމ  ރަނގަޅަށ  މަސައ ކަތ  ނުކުރުނ (
 

 :ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރުގެ އަލާމާތ ތައ  
ޓިއުމަރުގެ އަލާމާތ ތައ  ބިނާވެފައި އޮނ ނަނީ ޓިއުމަރު އުފެދޭ ތަނެއ ގެ ބ ރެއިނ  

މައ ޗަށެވެ. ޓިއުމަރު ކިތަނ މެ ކުޑަ ކަމުގައި ވިޔަސ  ބޮޑެތި އަލާމާތ ތައ  ވެސ  
ފެނިދާނެ އެވެ. ބޮލުގައި ރިއ ުސމަކީ ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރުގެ ާއނ ުމ އަލާމާތެކެވެ. އަދި 

މާތ ތައ  ވެސ  ފެނިދާނެ އެވެ. ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރެއ  ބޮލުގައި ރިހުމާއެކު އެހެނ  އަލާ 
ނޑުގެ  ހުރި ކަމުގެ އެނ މެ ފުރަތަމަ އަލާމާތެއ ގެ ގޮތުގައި ފިޓ  ޖެހުމާއި މަސ ގަ

 ނިކަމެތިވުނ  ހިމެނެ އެވެ.
 

އެހެނިހެނ  އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގަިއ މޭނުބައި ކުރުނ ، ހޮޑުލެވުނ ، ފެނުމާއި، އިވުމުގެ 
ނޑުގެ  މައ ސަލަތައ ، ހަނދާނ  ނެތުމުެގ މައ ސަލަ، ވިސ ނުމުގެ ބާރުދަށ ވުނ ، ހަށިގަ

 އެއ  ފަރާތުގެ ބާރު ދަށ ވުނ ، ިމޒާޖަށ  ބަދަލު އައުނ  ހިމެނެ އެެވ.
 

 :ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރު ދެނެގަނ ނަ ގޮތ  
ބ ރެއިނ  ކެނ ސަރު ދެނެގަތުމަށ  ޑޮކ ޓަރުނ  އެނ މެ ފުރަތަމަ ކަމެއ ގެ ގޮތުގައި 
އެމ .އާރު.އައި ސ ކޭނ  ހަދަ އެވެ. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި ސީޓީސ ކޭނާއި ޕެޓ  ސ ކޭނ  
ނޑީގައި ހުރި ޓިއުމަރަކީ ކެނ ސަރު  ވެސ  ހަދަ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  ސިކު

ނޑީގެ ޓިއުމަރެއ ތޯ ނުވަތަ ވަިކ ވައ ތަ  ރެއ ގެ ޓިއުމަރެއ ތޯ ޔަގީނ  ކުރެވޭނީ ސިކު
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ބަޔޮޕ ސީ އެއ  ހަދައިގެނ ނެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  އެމ .އާރު.އައި ސ ކޭނ  އިނ  
ޓިއުމަރެއ  ހުރިކަނ  ޔަގީނ ވެ، މި ޓިއުމަރަކީ އެހެނ  ހިސާބުތަަކށ  ފެތުރިދާނެ ފަަދ 

ޕ ސީ ހެދުނ  ލާޒިމެއ  ޓިއުމަރެއ  ކަމުގެ އަލާމާތ ތައ  ފެނި ޔަގީނ ވެއ ޖެނަމަ، ބަޔޮ
ނޑީގެ އެހެނ  ހިސާބަކަށ  ނުފެތުރޭ ކެނ ސަރު ޓިއުމަރު ދެނެގަތުމަށ   ނޫނެވެ. ސިކު
ބަޔޮޕ ސީ އަކީ މުހިނ މު އެއ ޗެކެވެ. ޕ ރައިމަރީ ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރަށ  އާނ މު 
ގޮތެއ ގައި ބަޔޮޕ ސީ ހަދަނ  ޖެެހ އެވެ. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި ކ ލޯސ ޑ  ބަޔޮޕ ސީ 

ނޑީގެ ވަރަށ  ވެސ  ހަ ދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. މިކަހަލަ ބަޔޮޕ ސީ ހަދަނ  ޖެހެނީ ސިކު
އެތެރޭގެ ހުނ ނަ ޓިއުމަރުތައ  ޓެސ ޓ  ކުރުމަށެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  މިއީ 

 ނުރައ ކާތެރި ކަމެކެވެ.
 

 :ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރަށ  ފަރުވާ ކުރުނ  
ވާ ފަނ ނީ ޑޮކ ޓަރުނ ގެ ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރަށ  ފަރުވާ ކުރާނީ ކަމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައި

ޓީމަކުނ ނެވެ. މިފަަދ ޓީމުތަކުގަިއ ނިއުރޯ ސާޖިއަނުނ ، މެޑިކަލ  އޮނ ކޮލޮޖިސ ޓުނ ، 
ރޭޑިއޭޝަނ  އޮނ ކޮލޮޖިސ ޓުނ  އަދި ޕެތޮލޮޖިސ ޓުނ  ހިެމެނ އެވެ. އަދި މީގެ 
އިތުރަށ  އޮނ ކޮލޮޖީ ނަރުހުނ  ަފދަ މީހުނ  ވެސ  މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ދޭނެ 
ނޑައަޅާނީ ޓިއުމަރުގެ ވައ ތަރާއި، ހުރި ހިސާބާއި އަދި ޓިއުމަރުގެ  ފަރުވާއެއ  ކަ
ގ ރޭޑުގެ މައ ޗަށެވެ. ބައެއ  ޓިއުމަރުތަކަށ  ރަނގަޅަށ  ފަރުވާ ދެވޭއިރު، އެހެނިހެނ  
ޓިއުމަރުތަކަށ  ހަމައެކަނި ދެވޭ ފަރުވާގެ ތެރޭގައި ޓިއުމަރުގެ ސަބަބުނ  ކުރިމަތިވާ 

ތ ތައ  ކުަޑކުރުމެވެ. ސާޖަރީ ހަދައިގެނ  ބ ރެއިނ  ޓިއުމަރަށ  އުނދަގުތަކާއި އަލާމާ
ފަރުވާ ދޭއިރު ޓިއުމަރު އެއ ކޮށ  ނެގުމާއި )ޓިއުމާ ރިސެކ ޝަނ ( އެހެނ  ބާވަތުެގ 
ޓިއުމަރުތަކަށ  ދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ހިމެނެ އެވެ. ސާޖަރީ 

އާނ މުކޮށ  ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި އަށ ފަހު ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ދިނުމަކީ ވެސ  
ވެސ  ޓިއުމަރު ހުރި ހިސާބާއި، ދަރަޖަ އަކީ މުހިނ މު ކަނ ތައ ތަކެވެ. ރޭޑިއޭޝަނ  
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ތެރަޕީގެ ސަބަބުނ  ތަފާތު އެހެިނހެނ  މައ ސަލަތައ  ވެސ  ވަރަށ  ގިނައިނ  ދިމާވެ 
ނޑީގެ ބައެއ  ހިސާބުތަކަށ  ގެއ ލުނ  ވެ ހަނދާނ  އެވެ. ރޭޑިއޭޝަނުގެ ސަބަބުނ  ސިކު

ނެތުމާއި، ވިސ ނުމުގެ ބާަރށ  އުނިކަނ  އައުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވެ އެވެ. 
ކީމޯތެރަޕީ އަކީ ވެސ  ބައެއ  ކަހަލަ ޓިއުމަރުތަކަށ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ. ބައެއ  ކަހަލަ 

 ބޭސ  ދީގެނ  ވެސ  ބައެއ  ބާވަުތގެ ޓިއުމަރުތަކަށ  ފަރުވާ ކުރެ އެވެ. 
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 ނުވަތަ ލޭގެ ކެނ ސަރު ލިއުކީމިއާ 
 

ލިއުކީމިއާ އަކީ ވެސ  ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެކެވެ. ލިއުކީމިއާ އަކީ ލޭ އުފައ ދާ 
ސެލ ތަކަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. ލިއުކީމިއާގައި ބޯނ މެރޯ އިނ  އާދަޔާޚިލާފ  
ވައިޓ ބ ލަޑ  ސެލ  އުފައ ދަ އެވެ. އަދި ރެޑ  ބ ލަޑ  ސެލ ތަކާއި، ވައިޓ  ބ ލަޑ  

ލޭޓ ލެޓ ސ  އަށ  ވުރެ ގިނައިނ  މި ފަދަ އުނި ސެލ ތައ  އުފެދި ގިނަެވ ސެލ ތަކާއި ޕ 
އެވެ. މިކަމުގެސަބަބުނ  ލޭެގ އަސ ލު މަސައ ކަތަށ  ހުރަސ އެޅެވެ. މިއީ 

 ކުޑަކުދިނ ނާއި ބޮޑެތި މީހުނ ނަށ  ވެސ  ޖެހޭ ބައ ޔެކެވެ. 
 

 ލިއުކީމިޔާގެ ވައ ތަރުތައ  
ބެހިގެނ ވާ ބައ ޔެކެވެ. ލިއުކީމިއާ އަކީ އެކިއުޓ  ވައ ތަރަކަށ   4ލިއުކީމިއާ އަކީ 

)ވަގުތީ( ނުަވތަ ކ ރޯނިކ  )ދާިއމީ( ބައ ޔެކެވެ. ކ ރޯނިކ  ލިއުކީމިޔާގައި ލިއުކީމިޔާ 
ސެލ ތައ  އުފެދެނީ ފުރިހަމަވެފައިވާ އާދަޔާޚިލާފ  ނުވަތަ އުނި ސެލ ތަކުނ ނެވެ. 

ނީ އެވެ. މިފަދަ ސެލ ތައ  މިފަދަ ސެލ ތައ  އެތައ  ދުވަހެއ  ފަހުނ  ގިނަވާނ  ފަށަ
ގިނަވަނީ ވަރަށ  ލަހުނ ނެވެ. އެކިއުޓ  ލިއުކީމިޔާ އުފެދެނީ އުފެދުމުނ  ނުވަތަ ބޮޑެތި 
ވަމުނ  އަނ ނަ ސެލ ތަކުނ ނެވެ. މިފަދަ ސެލ ތައ  ނުވަތަ "ބ ލާސ ޓ ސ " އަބަދު 
 ވެސ  ގިނަ ގިނައިނ  ބައިބައިެވ ވެއެވެ. އެކިއުޓ  ލިއުކީމިޔާ ސެލ ތަކަކީ، އެފަދަ
އެހެނ  ސެލ ތަކާ އެއ ގޮތަށ  ބައިބައިވުނ  ނުވަތަ ބައިބައިވުނ  ހުއ ޓޭ ސެލ ތަކެއ  

 ނޫނެވެ.
 

 މައިލެޖީނިއަސ  އާއި ލިމ ފޮސައިޓިކ ގެ ތަފާތު:
ނޑައަޅާނީ  މި ބަލި ދާއިމީ ބައ ޔަކަށ  ވެއ ޖެ ނަމަ ދެނ  މި ބަލީގެ ވައ ތަރު ކަ

ވެ. އެއީ މައިލެޖީނިއަސ  ނުވަތަ ލިއުކީމިއާ ޖެހުނު ސެލ ތަކުގެ ވައ ތަރަށ  ބަލާފަ އެ
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ލިމ ފޮސައިޓިކެވެ. މައިލޮޖީނިއަސ  ލިއުކީމިއާ އުފެދެނީ މައިލޮއިޑ  ސެލ ތަކުނ ނެވެ. 
މިއީ ދާއިމީ ބައ ޔަކަށ  ވެސ  ވެދާނެ އެވެ. އެހެނ  ކަުމނ  މި ބަލި ކ ރޯނިކ  

އުކީމިއާ މައިލެޖީނިއަސ  ލިއުކީމިއާ )ސީއެމ އެލ ( ނުވަަތ އެކިއުޓ  މައިލެީޖނިއަސ  ލި
)އޭއެމ އެލ ( އަށ  ވެސ  ވެދާނެ އެވެ. މައިލެޖީނިއަސ  ލިއުކީމިއާގެ ވަރަށ  ގިނަ 

 ވައ ތަރުތައ  ވެއެވެ.
 

 ލިމ ފޮސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާ 
ލިމ ފޮސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާ އުފެދެނީ ލޭގެ ބޯނ މެރޯގައި "ލިމ ޮފބ ލާސ ޓ ސ " ނުވަތަ 

މިއީ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ ލިމ ފޮސައިޓ ސ  ސެލ ތަކުނ ނެވެ. މި ބަލި ވެސ  
ބައ ޔަކަށ  ވެދާނެ އެވެ. އެއީ ކ ރޯނިކ  ލިމ ފޮސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާ )ސީއެލ އެމ ( އާއި 
އެކިއުޓ  ލިމ ފޮސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާ )އޭއެލ އެލ ( އެވެ. ލިމ ފޮސައިޓިކ  ލިއުކީމިއާގެ 

 ވަރަށ  ގިނަ ވައ ތަރުތައ  ވެއެވެ.
 

 ނުރައ ކާ ކުރިމަތިވާ ގޮތ   ލިއުކީމިއާ ޖެހޭ ގޮތާއި، ޖެހުމުގެ 
   އަހަރުނ  މަތީ މީހުނ ނަށެވެ. އެހެނ   60އާއ މުކޮށ  މި ބަލި ޖެހެނީ އުުމރުނ

 ނަމަވެސ  ޒުވާނުނ ނަށ  ވެސ  މި ބަލި ޖެހިދާނެ އެވެ.
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރާ މީހުނ. 
 ިތެރަޕީ ދީފައިވާ މީހުނ  އޭޝަނ ކުރިނ  ކީމޯތެރަޕީ ނުވަތަ ރޭޑ. 
  ސެލ  ލިއުކީމިއާ ވައިރަސ  ވާސިލ ވެފައި ތިބޭ މީހުނ : ޓީ  -ގެ ޓީއިނ ސާނުނ-

ސެލ  ފެތުރެނީ ޑ ރަގ  ނެގުމަށ  ބޭނުނ ކުރާ އިނ ޖެކ ަޝނުނ ނާއި، ލޭ އެޅުމުގެ 
ތެރެއިނ ނާއި، ޖިނ ސީ ގުޅުމުނ ނާއި، މައިމީހާ ގާތުނ  ދަރިފުޅަށ  ކިރުދިނުމުގެ 

ނޑުގައި އޮ ނޑުނ  ބަ  ނ ނަ ދަރިފުޅަށެވެ.ތެރެއިނ ނާއި މައިމީހާގެ ހަށިގަ
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  ެމައިލޮޑިޕ ލާސ ޓިކ  ސިނ ޑ ރޯމ  ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުނ  )މިއީ ލޭގ
 މައ ސަލައެކެވެ(.

 . ޑައުނ ސިނ ޑ ރޯމ  ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުނ 
 

 ލިއުކީމިއާގެ އަލާމާތ ތައ  
ލިއުކީމިއާގެ އަލާމާތ ތަކަކީ ކުއ ލިއަކަށ  ނުވަތަ ލަސ ލަހުނ  ކުރިަމތިވެދާނެ 

 ވެދާނެ އެވެ.އަލާމާތ ތަކަކަށ  
 . ހުނ  އައުނ 
 . އިނ ފެކ ޝަނެއ  ޖެހުނ 
 . ގައި ހިރުވުނ  ނުވަތަ ކެހުނ 
 . ވަރުބަލިވުނ 
 . ކަސ ރަތު ކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށ  ވަރުބަލިވެ އެކަނ  ނުކުރެވޭ ވަރު ވުނ 
 . ނުޑހައި ނުވުނ ނޑަށ  ތަދުވުނ  ނުަވތަ ބަ  ބަ
 . ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
 . އާދަޔާ ޚިލާފަށ  ލޭއައުނ 
  ފ  ނޯޑ ތަކާއި ހުނ ކޮށި ނުވަަތ ސ ޕ ލީނ  ނުވަތަ ފުރަމޭ އާދަޔާ ޚިލާފަށ  ލިމ

 ބޮޑުވުނ .
 . ނިކަމެތިވުނ  ނުވަތަ އަނަރޫފަުވނ 
 

 ލިއުކީމިއާ ޖެހިފައިވާކަނ  ދަނެގަތުނ  
 . ލޭގެ ޓެސ ޓ ތަކުނ 
 . ފިޒިކަލ  އެގ ޒާމ : ލަމ ޕ ސ  ފަދަ އެއ ޗެހި ނަގާފައިވޭތޯ ބެލުނ 
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 ިއާ: ވައިޓ  ބ ލަޑ  ސެލ ތަކުގެ ކޮލިޓީ އާއި ވައ ތަރު ޕެރިފެރަލ  ބ ލަޑ  ސ މ
 ދެނެގަތުމަށ  ކުރާ ޓެސ ޓެއ .

  ުސައިޓޮޖީނިކ  އެނެލެސިސ : ލިމ ފޯސައިޓ ސ ގެ ކ ރޮމޮޒޯމ ތަކަށ  ބަދަލ
 އައިސ ފައިވޭތޯ ބެލުމަށ  

  ެނޑުގ ބަޔޮޕ ސީ: ބ ލަޑ  ބަޔޮޕ ސީ އާއި ބޯނ މެރީ ބަޔޮޕ ސީ )އުނަގަ
ނޑުނ  ނުވަތަ މޭމަތީ ނޑަކުނ  ކަށީގެ ސާމ ޕަލެއ  ނަގައި ކުރާ ކަށިގަ ގެ ކަިށގަ

 ތަހުލީލެއ ( ލިމ ފ ނޯޑ  ބަޔޮޕ ސީ.
  ުލުމ ބާ ޕަނ ކ ޗާ / ސ ޕައިނަލ  ޓެޕ : މައި ބަދައިނ  ނަގާ ފެނެއ  ތަހުލީލ

 ކުރުނ 

 
 ފަރުވާ 

 .ީކީމޯތެރަޕީ، ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 
 .ީބަޔަލޮޖިކަލ  ތެރަޕ 
 ީލިއުކީމިއާ ސެލ ތައ  ޖަމާކުރެވޭ  ސާޖަރީ )ސ ޕ ލީނ  ނެގުނ (. ސ ޕ ލީނ  އަކ

 ތަނެކެވެ.
 . ހީމޮޕޮޔޮޓިކ  ސެލ  ނުވަތަ ބޯނ މެރޯ ޓ ރާނ ސ ޕ ލާނ ޓ 
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 ސާވިކަލ  ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރުގެ ކެނ ސާ 
 

ސާވިކަލ  ކެނ ސަރަކީ އަނ ހެނުނ ގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. 
ސާވިކ ސ  ކެނ ސަރަކީ ފަގީރު ގައުމުތަކުގައި ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  ދެ ވަނައަށ  އެނ ެމ 

 ގިނައިނ  މީހުނ  މަރުވާ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތެވެ.  
 

 ބަލީގެ އަލާމާތ ތައ  
އަލާމަތެއ  ނުފެނި ވެސ  ހުރެ އެވެ. މި ބަލީގެ މި ބަލީގެ ކުރީކޮޅު އެއ ވެސ  

އަލާމާތ  ގިނަ ފަހަރު ެފނ ނަީނ ބަލި ބޮޑަށ  ގޯސ ވާނ  ެފށުުމނ ނެވެ. މި ބަލީެގ 
 އަލާމާތ ތަކުގެ ތެރޭގައި:

  ުއާދަޔާ ޚިލާފަށ  ރަހިމުނ  ލޭ އައުމުގެ އިތުރަށ  ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުމަށ  ފަހ
 ލޭ އައުނ .

 ުތަދުވުނ . ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގާ އިރ 
 . ޕެލ ވިކ ގައި ރިއ ސުނ 
 . ކުރިމަތީ ފަރާތުނ  ގިނައިނ  އެއ ޗެހި އައުނ 

 
 ސާވިކަލ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވާ ސަބަތުތައ  

ސާވިކަލ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ އެނ މެ ބޮޑު އެއ  ނުރައ ކަލަކީ ހިއުމަނ  ޕަޕިލޯމާ 
ވައިރަހުނ  )އެޗ .ޕީވީ( އިނ  އިނ ފެކ ޓ ވުމެވެ. މިއީ ޖިނ ސީ ގުޅުމުނ  އާނ މުކޮށ  
އަރާ ވައިރަހެކެވެ. ސާވިކަލ  ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުނ ، ދުނ ަފތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ ، އުމުރުގެ މާ ކުރީކޮޅު ޖި
އެއ  ބައިވެރިއަކަށ  ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިނ ނާ އެކު ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުނ  އަދި 
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ނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމ  ނިަކމެތިވުމަކީ ވެސ  މި ބާވަތުގެ ެކނ ސަރު ޖެހުމަށ   ހަށިގަ
 މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. 

 
 ކަނ  ދަނެގަނެވޭނީ ކިހިނެއ ؟ސާވިކަލ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ 

މިއީ މައިކ ރޮސ ކޯޕުގެ އެހީގައި ސާވިކަލ  ސެލ ތައ  ބެލުމަށ   ޕެޕ  ސ މިއާ ޓެސ ޓ :
ކުރާ ޓެސ ޓެކެވެ.  ސެލ ތައ  ކެނ ސަރަށ  ޝައ ކުކުރެވިއ ޖެ ނަމަ ކޮލ ޕޮސ ކޮޕީ އެއ  

ހިދާެނ ހަދާނެ އެވެ. ކޮލ ޕޮސ ކޮޕީ ހަދާ އިރު ސާވިކަލ  ބައޮޕ ސީ އެއ ވެސ  ހަދަނ  ޖެ
 އެވެ. 
 

 ފަރުވާ ދެނީ ކިހިނެއ ؟
 .ީސާޖަރ 
 .ީހިސ ޓެކ ޓޮމ 
 .ެކީމޮތެރަޕީ އަދި ރޭޑިއޭޝަނުނ ނެވ 
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 އޭނަލ  ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ދޮރުގެ ކެނ ސާ 
 

 އޭނަލ  ކެނ ސަރަކީ ބޮޑުކަމުދާ ދޮރަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ.
 

 ސަބަބުތައ  މި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ މެދުވެރިވާ 
 . ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
   އެޗ .ޕީ.ވީ ވައިރަސ  ވާސިލ ވުނ 
  ފުރަގަސ ފަރާތ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ިޖނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުނ 
 ) މި ތަނ  އާދަޔާޚިލާފަށ  ހުޅުވުނ  )ފިސ ޓިއުލަސ 
  އެކަކަށ  ވުރެ ގިނަ މީހުނ ނާ އެކު ޖިނ ސީގުޅުނ  ހިނ ގުނ 
   މަތިވުމުނ  މި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭއަހަރުނ   50އުމުރުނ 
  މި ތަނ  ދުޅަވެ ރަތ ވުނ 
 

 އަލާމަތ ތައ  
 . ބޮޑުކަމުދާ ދޮރުގެ ކައިރީގައި އުނ  ނުވަތަ މުލިހި ފާޑުގެ އެއ ޗެއ  ނެގުނ ނ 
 . މިތަނުނ  ލޭއައުނ  ނުަވތަ ބޮޑޮ ކަމުދާ އިރު ލޭއައުނ 
 ެއަށ  ތަދުވުނ .މިތަނ  ވަށައިގެނ ވާ ހިސާުބތަކަށ  ނުވަތަ އެތެރ 
 . މިތަނުގެ އެތެރެ ނުވަތަ ކައިރިފަށ  ހިރުވާ ކަހަލަ ގޮތ  ވުނ 
 . ބޮޑުކަމުދިއުމުގެ އާދައަށ  ބަދަލު އައުނ 
 . ނޑަށ  ތަދުވުނ  ނުަވތަ އުނަދގޫވުނ  ބަ
 . ބޭރަށ  ހިނ ގުނ 
 . ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ހިމަވުނ 
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 ދަނެގަނެވިދާނެ ގޮތ ތައ  
  ައޭނަލ  ޕެޕ  ޓެސ ޓ .ޑިޖިޓަލ  ރެކ ޓަލ  އެގ ޒާމ  ނުވަތ 
   ކެނ ސަރު ދަނެގަތުމަށ  އެނ މެ ުފރަތަމަ ކަމެއ ގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމަކީ އޭނަސ

އާއި ރެކ ޓަމ  ރަނގަޅަށ  ަބާލ ޑައަގޮނޮސ ކުރުމެވެ. މިކަނ  އާނ މުގޮތެއ ގައި 
ކުރަނީ އެނެސ ކޯޕެއ ގެ އެހީގަ އެވެ. މިކަމަށ  ކިޔަނީ އެނެސ ކޯޕީ އެވެ. 

ވޭ ކަލަހަ ކަމެއ  ފެނިއ ޖެނަމަ ބައަޕ ސީ ހަދާނެ އެވެ. މިކަމުގައި ޝައ ކުކުރެ
ކެނ ސަރުކަނ  ޔަގީނ  ކުރުމަށ ޓަކައި އެހެނިހެނ  ޓެސ ޓ ތައ  ވެސ  ހަދަނ  
ޖެހިދާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެމ .އާރ .އައި، ސީޓި ސ ކޭނ  ނުވަތަ މި ފަދަ 

 އެހެނިހެނ   ޓެސ ޓ ތައ  ހިމެނެ އެވެ.
 

 ފަރުވާ 
 .ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 
 .ީކީމޯ ތެރެޕ 
 .ީސާޖަރ 
 

 ރައ ކާތެރިވުމުގެ ގޮތުނ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  
 . ޖިނ ސީގުޅުނ  ހިނ ގާއިރު ހުރަސ  ބޭނުނ ކުރުނ 
 . އެކަކަށ  ވުރެ ގިނަ މީހުނ  ޖިނ ސީ ބޭނުމަށ ޓަކައި ނުގެނ ގުޅުނ 
 . ފުރަގަސ  ފަރާތ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ނުހިނ ގުނ 
  ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ނުކުުރނ  )ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުެވފައި ވާ ގޮތުގަިއ

ގުނައަށ  ބޮޑުެވ  4ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ކުރުމުނ  އޭނަލ  ކެނ ސަރު ޖެހުނ  
 އެވެ. 
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 އެސޮފީގިއަލ  ކެނ ސަރު 
 

ނޑާ އަނގަ ގުޅުވައިދޭ ދިގު ހޮޅި )އެސޮފެގަސ (  އެސޮފީގިއަލ  ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ބަ
 އަށެވެ. 

 
 ޖެހޭ ސަބަބުތައ  

 . ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
 . ރާ ބުއިނ 
 .ޭމާބޮޑަށ  ފަލަވުމުނ  މި ބަލި ޖެުހމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވ 
 .)ީގޭސ ޓ ރޯ ރިފ ލަކ ސ  ޑިޒީސ  )ޖީއީއާރ ޑ 
   އެސޮފެގަސ  ޖެހުނ .ބ ރެޓ ސ 
 . އަޗަލާސިއާ ނުވަތަ ޓައިލޮސިސ  ޖެހުނ 
   އަހަރަށ  ވުރެ މަތީ މީހުނ ނަށ  މި ބަލި ޖެހުމުގެ ުފރުސަތު ބޮޑު. 70އުމުރުނ 
 .ުމި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ފިރިހެނުނ ނަށ  ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑ 
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 އަލާމާތ ތައ  
  ކާއެއ ޗެހި ދިރުވަނ  އުނދަގޫވުނ 
   ކެއ ސުނ ގިނަ ގިނައިނ 
  ނޭވާލާއިރު އަޑެއ  އިވުނ 
 . ބަރުދަނ  ލުއިވުވުނ 
   ބަލި ވަކި ދަރަޖައަކަށ  ދިއުމުނ  ނޫނީ އާނ މުގޮތެއ ގައި އަލާމާތ ަތއ  ފެނ ނަނ

 ނުފަށާނެ 
 

 ބަލި ދަނެގަނެވިދާނެ ގޮތ ތައ  
  ެއިނ ޑޮސ ކޯޕީ )އިނ ޑޮސ ކޯޕީ ހަދާއިރު ބައަޕ ސީ އެއ  ވެސ  ހަދަނ  ޖެހިދާނ

 އެވެ(.
  ުބޭރިއަމ  ސ ވެލޯ ޓެސ ޓ  )ބޭރިއަމ  ސޮލިއުޝަނެއ  ބޯނ  ދިނުމަށ  ފަހ

އެކ ސ ރޭ ނަގައިގެނ  ކުރާ ޓެސ ޓެއ (. ކެނ ސަރު ހުރިކަމަށ  ވާަނމަ ފެތުރިފައި 
ވޭ ތޯ ބެލުމަށ  އެމ .އާރ .އައި، ސީޓީ ސ ކޭނ ، ޕެޓ  ސ ކޭނ ، ބ ރޯނ ޗޮސ ކޮޕީ 

 ސ  ހަދަ އެވެ.އަދި އެހެނިހެނ  އެނ ޑޮސ ކޯޕިކ  އެގ ޒާމ ތައ  ވެ
 

 އެސޮފެގަސ  ކެނ ސަރަށ  ފަރުވާކުރުނ  
  ީސާޖަރ 
 ީކީމޯތެރަޕ 
  ރޭޑިއޭޝަނ 
  ެއެސޮފެގޮކ ޓޮމީ )މިއީ މި ބަލި ކުރީ ކޮޅު ދަނެގަނެވިއ ޖެ ނަމަ އެސޮފެގަސ ގ

ނާޑ ގުޅާލުމެވެ(. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުަގއި ކައިރީގައި  ނޑާލުމަށ  ފަހު ބަ ބައެއ  ކަ
 ނަގަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ.ވާ ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތައ  ވެސ  
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  ީނޑަށ  ފެތުރިފައި ވާނަ ހަދާ ސާޖަރ އެސޮފެގަސ ޓ ރެކ ޓޮމީ )މިއީ މި ކެނ ސަރު ބަ
ނޑާލަ އެވެ. އަދި މީގެ  ނޑުގެ ބައެއ  ކަ އެކެވެ. މި ސާޖަރީގައި އެސޮފެގަސ އާއި ބަ

 އިތުރަށ  ކައިރީގައި ހުނ ނަ ލިމ ފ  ނޯޑ ތައ  ވެސ  ނަގަނ ޖެހިދާނެ އެވެ. 
 

 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  
 . ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ  ުހއ ޓާލުނ 
 . ރާ ބުއިނ  ހުއ ޓާލުނ 
  ާރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުނ ކުރުނ  )ޚާއ ސަކޮށ  ފެހި އަދި ދޮނ ވެފައި ވާ މޭވ

 ބޭނުނ ކުރުމަކީ ކެނ ސަރުނ  ދުރުހެލިކޮށ ދޭ ކަމެއ (.
 ަށ  ދިލަ ގަދަ ތަދެއ  އިހުސާސ ވުނ ( އަށ  ކ ރޯނިކ  ހާޓ  ބާނ  )ކަރާ މޭ މައ ޗ

 ފަރުވާކުރުނ .
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 ލޮލުގެ މެލަނޯމާ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރު 
 
މިއީ ވަރަށ  މަދުނ  ފެނ ނަ ލޮލަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ލޮލުގެ 
 ކޮރޮއިޑ ، ސިލިއަރީ ބޮޑީ، އަދި އައިރިސ  އަށ  އާނ މުގޮތެއ ގައި ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ.

 
 

 ކެނ ސަރު ޖެހޭ ސަބަބުތައ :
މެލަނޯމާ ޖެހޭ ހަގީގީ ސަބަބެއ  ޯހދިފައި ނެތަސ ، މި ބަލި ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 

 ކަނ ތައ ތަކެއ  ވެ އެވެ.
   އިރުގެ ދޯދިތަކަށ  ހުށަހެޅުނ . )ިމ ތިއަރީ އަކީ ވެސ  އަދި ބޮޑަށ  ސާބިތުކުރަނ

 ޖެހިފައިވާ ކަމެއ  ކަމަށ  ސައިނ ސ ވެރިނ  ބުނެ އެވެ.(
 . ހަމުގެ ނުވަތަ ލޮލުގެ ކުލަ އަލިުވނ 
  ޭއޮކިއުލޮޑާމަލ  މެލަނޯސައިޓ ސ  )މިއީ ލޮލާއި ލޮލުގެ ކައިރީގައި އުފެދ

 އާދަޔާޚިލާފ  ތިކިތަކެކެވެ(
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 އަލާމާތ ތައ :
 . އެއ  ލޯ ފުސ ވުނ 
 ) ފ ލޯޓާސ  )ލޮލަށ  ކުދި ބޮޅުތަކެއ  ފަދަ ތަކެތި ފެނ ނަެހނ  ހީވުނ 
  ،ެއައިރިސ ގައި ކުލަ ގަދަ ތިކިތަކެއ  ހުރުނ .އައިރިސ ގެ ކުލަ ބަދަލުވ 
 . ލޯ ރަތ ވެ، ލޮލަށ  ތަދުުވނ 
 . އައި ބޯލ  ނުވަތަ ކަޅި ބޭރަށ  ިނކުމެފައި ހުރުނ 
 . ފެނުމުގެ ގާބިލ ކަނ  ެނތުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
  ެއޮޕ ތެލޮމޮސ ކޯޕީ )ޚާއ ސަ ސ ކޯޕެއ ގެ އެހީގައި ހަދާ ފުރިހަމަ ލޮލުގ

 ޓެސ ޓެއ (.
  ާސައުނ ޑ .އަލ ޓ ރ 
  ިއެމ .އާރ .އައ 
  ސީޓީ ސ ކޭނ 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރީ )ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި ިޓއުމަރު މާ ބޮޑު ނަމަ ލޯ ނަގަނ  ޖެހުމަކ

 ވެސ  އެކަށީގެނ ވާ ކަމެއ (، ރޭޑިއޭޝަނ 
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 ގޭސ ޓ ރޯ އިނ ޓެސ ޓިނަލ  ކެނ ސާ 
 

 
 ގޭސ ޓޮރޯ އިނ ޓެސ ޓިނަލ  ޓ ރެކ  

 
 ޓ ރެކަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ.މިއީ ގޭސ ޓ ރޯ އިނ ޓެސ ޓިނަލ  

 
 މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރުތަކަކީ:

  ުއެސޮފީގިއަލ  ކެނ ސަރ 
 ުނޑުގެ ކެނ ސަރ  ބަ
 ުގޯލ ބ ލެޑާ ކެނ ސަރ 
 ުގޭސ ޓ ރޯއިނ ޓެސ ޓިނަލ  ސ ޓ ރޯމަލ  ޓިއުމަރ 
 ުފުރަމޭގެ ކެނ ސަރ 
  ުޕެނ ކ ރިއޭޓިކ  ކެނ ސަރ 
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 ުކޮލޮނ  ކެނ ސަރ 
 ުރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރ 
  ެކެނ ސަރު ބޮޑުކަމުދާ ދޮރުގ 
 

 ކެނ ސަރު ޖެހޭ ސަބަބުތައ  
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
  ރާ ބުއިނ 
  އުމުރުނ  ދުވަސ ވުނ 
  ީޖަނާވާރުގެ މަހުގައި ހުނ ނަ ސަރުބ 
  ުފެނ ވަރު ދަށ ކޮށ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ހުނ ނަ ކާބޯތަެކތީގެ ބާވައ ތައ  ުނވަތަ ލޮނ

 ގިނަ ކާއެއ ޗެހި މާ ގިނައިނ  ބޭުނނ  ކުރުނ .
   ކ ރޯނިކ  ޕެނ ކ ރިއޭޓިސ 
   މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
 . ނޑަށ  ތަދުވުނ  ނުަވތަ އުނަދގޫވުނ  ބަ
 . ބޮޑުކަމު ދިއުމުގެ އާދައަށ  ބަދަުލއައުނ 
 . ނޑުގައި ގޭސ  އުފެދުނ  ބަ
 . ހޮޑުލެވުނ 
  އެއ ވެސ  ކަމަކާ ނުލާ ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
 . ވަރުބަލިވުނ 
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 ބަލި ދަނެގަނ ނަ ގޮތ  
  ީޓެސ ޓ  ލެބޯޓ ރ 
   އިމޭޖިނ  )ސ ކޭނ ( ޓެސ ޓ 
   ީބައަޕ ސ 
  ީއެނ ޑެސ ކޯޕ 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރ 
 .ީކީމޯ ތެރަޕ 
 .ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 
 

 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  
 . ދުނ ފަތާ ދުރުހެލިވުނ 
 ) ބެލެނ ސ  ޑައިޓ  )ސިއ ހަތަށ  ަރނގަޅު ކާނާ އެކަށީގެނ ވާ މިނ ަވރަށ  ކެއުނ 
  .ީމޭވާ އާއި ތަރުކާރ 
 . ފެޓ  މަދު ޖަނަވާރުގެ މަސ 
 . ލޮނު މަދު ކާއެއ ޗެހި ބޭނުނ ކުުރނ 
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 ބޮލާއި ކަރުގެ ކެނ ސަރު 
 

ބޮލާއި ކަރުގެ ކެނ ސަރު ޖެހެނީ ބޮލާއި ކަރުގެ ތަނ ަތނަށެވެ. ކެނ ސަރުގެ ވަރަށ  
ކެނ ސަރުތަކެކެވެ. ގިނަ ވައ ތަރު ތަކަީކ ބޮލާއި ކަުރގެ ކެނ ސަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަާލ 

 މީގެ ތެރޭގައި:
 
  ުއޯރަލ  ނުވަތަ އަނގައިގެ ކެނ ސަރ 
  ުލޭނިޖިއަލ  ނުވަތަ އަޑުފޮށީގެ ކެނ ސަރ 
  ުހައިޕޮފެނީޖިއަލ  ނުވަތަ ޓިއުމަރ 
  ުނާސޮޕާނިޖިއަލ  ނުވަތަ ނޭފަތާއި ކަރާ ގުޅޭ ހިސާބުގެ ކެނ ސަރ 
  ުއޮރޮފަރީނިކ ސ  ނުވަތަ އަނގަޔާ ކަރާ ގުޅޭ ހިސާބުގެ ޓިއުމަރ 
  ެނޭސަލ  ކެވިޓީ އާއި ޕާނާސަލ  ސައިނަސެސ  ނުވަތަ ނޭފަތާއި ސައިނަސ  ގ

 ކެނ ސަރު
 

ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 
 ސަބަބުތައ  

  ) އެޗ .ޕީ.ވީ އިނ ފެކ ޝަނ  )ވައިރަސ އެއ 
   އެސ ބަޓޮސ  އަށ  ހުށަހެޅުނ 
  އިރުގެ ދޯދިއަށ  މާ ބޮޑަށ  ހުށަެހޅުނ 
  ބޮލަށާއި ކަރަށ  ކުރިނ  ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ދީފައި ހުރުނ 
   އެސ ޕެސ ޓިނ  ބާ ވައިރަސ  އިނ ފެކ ޝަނ 
 . ނޑި ނުވަތަ ނިކެލ  ޑަސ ޓ  ނޭވާލާ ނިޒާމުގެތެރެއަށ  ިދއުނ  ވަކަރު ކު
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 އަލާމާތ ތައ  
  ފަރުވާތަކަށ  ނުގުޑާ ގިނަދުވަސ ވެފައި ހުނ ނަ ސައިނަސ  އިނ ފެކ ޝަނ 
  ިދިރުވުމުގައި ތަދުވުނ  ނުވަތަ އުނދަގޫވުނ  ކާއެއ ޗެހ 
  އަޑު ބަދަލުވެ ނުވަތަ ނޭވާލާއިރު އަޑެއ  އިވުނ 
  ކަނ ފަތަށ  ތަދުވުމާއި އަޑެއ  ނެތަސ  ކަނ ފަތަށ  އަޑު އިވޭހެނ  ހީވުނ  ނުވަަތ

 ކަނ ފަތަށ  އުނދަގޫުވނ  
 . އަނގައިގައި ފާރު އުފެދުމާއި ފާރު ފަސޭހަނުވެ ހުރުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
 ެބ  ޓެސ ޓ  ލ 
  ސ ކޭނ  ޓެސ ޓ ތައ 
 ީބައޮޕ ސ 
  ީއިނ ޑޮސ ކޯޕ 
 

 ފަރުވާ 
  ީކީމޯ ތެރަޕ 
  ރޭޑިއޭޝަނ 
  ީސާޖަރ 
 

 ރައ ކާތެރިވެވިދާނެ ގޮތ ތައ  
  އެޗ ޕީވީ )ހިއުމަނ ޕަޕިލޯމާ ވައިރަސ ( އިނ  ރައ ކާތެރިވުނ 
   އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަމަށ  ސަމާލުވުނ 
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 ާރަނގަޅު ކަމަށ  ނުވާ ނަމަ  އަނގައަށ  ނުވަތަ ދަަތށ  ދީފައި ހުނ ނަ ފަރުވ
)ދަތަށ  އަޅާ ފުޓުނި ރަނގަޅަށ  ނޭޅިހުރުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ ( ިމ ބަލި 

 ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.
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 އޯވަ ރީ ނުވަތަ ދަރިމައިވުމުގެ ބިހުގެ ކެނ ސާ 
 

އޯވާރިއަނ  މިއީ އަނ ހެނުނ ގެ ރިޕ ރޮޑަކ ޓިވ  ސިސ ޓަމ ގެ )ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމ ( 
 ޓިޝޫތަކަށ  ޖެހޭ ބައ ޔެކެވެ.

 
 

 
ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 

 ސަބަބުތައ  
 .ުނޑުމަށ  ފަހ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ޖެހެނީ އިއ ދައިނ  ކެ
  ާކޯކޭޝިއަނުނ  )ދޮނ  ނަސ ލުގެ މީހުނ ، ޚާއ ސަކޮށ  ޔޫރަޕާއި، އުތުރު އެފ ރިކ

 ދެކުނު އޭޝިއާ ނަސ ލަށ  ނިސ ބަތ ވާ މީހުނ (އާއި ހުޅަނގު 
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  ުބޮޑު ގޮހޮރުގެ ކެނ ސަރާއި، އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ނުވަތަ އޯވާރިއަނ  ކެނ ސަރ
 ޖެހިފައިވާ މީހުނ ގެ އާއިލާތައ  

  އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ކުރިނ  ޖެހިފައިވުނ 
   މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ 
   ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކ ލޮމިޑ  )ދަރިމައިވުމަށ  ބޭނުނ ުކރާ ބޭސ ( އަހަރަކަށ

 ބޭނުނ  ކުރުނ  
  ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ބޭސ 
   ދަރިނ  ނުވިހާ ތިބޭ މީުހނ 
  ޭގެ ޖީނ  ވާރުތަވެފައިވާ މީހުނ   2ނުވަތަ  1ބީ.އާރ .ސީ.އ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރަކީ "ހަމަހިމޭނ  ގާތިލެއ " ގެ ގޮތުގައި މަޝ ހުރު ކެނ ސަރެކެވެ. 

ތެއ  ނުފެނި ވެސ  ގިނަ ދުވަސ ވެ، އަދި މި ބަލީގެ މިއީ މި ބަލީގެ ކުރީކޮޅު އަލާމާ
 އަލާމާތާއި އެހެނިހެނ  އާދައިގެ ަބލިތަކުގެ އަލާމާތާ އެއ ގޮތ  ކަމުނ ނެވެ. 

   ނޑަށ  އުނދަގޫވެ، ބޮޑުކަމު ިދއުމުގެ އާދައަށ  ބަދަލު އައުނ  ުނވަތަ ބޭރަށ ބަ
 ހިނ ގުނ .

 . ނޑުގައި ރިއ ސުނ  ނުވަތަ ޕެލ ވިކަށ  ބާރުކުރުނ   އުނަގަ
  ގިނަގިނައިނ  ކުޑަކަމު ދިއުނ 
  ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގާއިރު ތަދުވުނ 
  ނޑުގައި ގޭސ  އުފެދުނ  އާދަޔާ ޚިލާފަށ  ބަ
  އާދަޔާޚިލާފަށ  ބަރުދަނ  ލުއިވުނ  ނުވަތަ ކުއ ލިއަކަށ  ބަރުދަނ  ލުިއވުނ 
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 އޯވަރިއަނ  ކެނ ސާ ދެނެގަތުނ  
  ޭޓެސ ޓ  )އޯވަރިއަނ   125-ޕެލ ވިކ  އެގ ޒާމ ، އަލ ޓ ރާސައުނ ޑ ، ސީ.އ

ކެނ ސަރު ޖެހިފައި ތިބޭ އަނ ހެުނނ ގެ ލޭގެ ތެރޭގައި ޕ ރޮޓީނ  އެއ  މަތީ 
 މިނ ވަރަކަށ  ހުރި ތޯ ބެލުމަށ  ުކރާ ޓެސ ޓެއ (. 

 )ެބައޮޕ ސީ )އޯވަރިއަނ  ބައަޕ ސީ ލެޕަރޮޕ ޓޮމީގެ އެހީގައި ވެސ  ހެދިދާނ 
 ޮސ ކޯޕިކ  ސާޖަރީ ލެޕ ރ 

 
 ފަރުވާ 

  ީސާޖަރ 
  ކީމޯ ތެރަޕީ، ރޭޑިއޭޝަނ 

 
 ރައ ކާތެރިވެވޭނެ ގޮތ ތައ  

   އޯރަލ  ކޮނ ޓ ރެސެޕ ޓިވ  )ބާތ ކޮނ ޓ ރޯލ  ޕިލ ( ގިނަ އަހަރުތަކެއ  ވަނ ދެނ
ބޭނުނ ކުރުމުނ  އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ކުޑަ ވާ ކަމަށ  

 އެބަުހއ ޓެވެ.ދިރާސާތަކުނ  ސާބިތުވެފައި 
  ުދަރިއަކު ވިހާފައިވުނ  )މަދުވެގެނ  އެއ  ކުއ ޖަކު ވިހާފައި ވާނަމަ މި ކެނ ސަރ

ޕަސެނ ޓ  ކުޑަވެ އެވެ. )މި ބަލީގެ ނުރައ ކާ  80ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ 
 ކުޑަކުރުމަށ  ގިނައިނ  ކުދިނ  ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއ  ނޫނެވެ(.

  :ީމިއީ އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ޓިއުބަލ  ލިގޭޝަނ  ނުަވތަ ހިސ ޓެރެކ ޓޮމ
ނުރައ ކާ ކުޑަކޮށ ދޭ ސާޖަރީ އެކެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  މި ސާޖަރީ އަކީ 
އޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރުނ  ހަމައެކަނި ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމަށ  ކުރާ ސާޖަރީ އެއ  

 ނޫނެވެ. މިއީ އެހެނ  ކަމަކަށ  ކުރާ ފަރުވާ އެކެވެ.
  ީސާޖަރީ ހަދައިގެނ  އޯވަރީސ ތައ  ނެގުނ (ޕ ރޮފައިލެކ ޓިކ  އޫފޮރެކ ޓޮމ( 
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 ތ ރޯޓ  ނުވަތަ ލެއިނ ކ ސ ގެ ކެނ ސަރު 
 )ކަރު އަދި އަޑުފޮށީގެ ކެނ ސަރު(

 

 
ތ ރޯޓ  ނުވަަތ ކަރުގެ ކެނ ސަރަކީ ވޯކަލ  ކޯޑ ސ ، ވޮއިސ  ބޮކ ސ )ލޭނެކ ސ ( 

 ނުވަތަ ކަރުގެ އެހެނ  ތަނ ަތނަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ.
 

ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ބަލި ޖެހުމުގެ 
 ސަބަބުތައ  

   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
   ރާބުއިނ 
  ެރާބުރިމާއެކު ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމަކީ މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރުޖެހުމުގ

 ނުރައ ކާ ބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.
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   މަީތ އަހަރުނ   50މިބާވަތުގެ ކެނ ސަރު އާނ މުކޮށ  ޖެހެނީ އުމުރުނ
މީހުނ ނަށެވެ. އަނ ހެނުނ ނަށ  ވުރެ ފިރިހެނުނ ނަށ  މި ެކނ ސަރު ޖެހުމުގެ 

 ގުނައަށ  ބޮޑެވެ. 10ނުރައ ކާ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
  ނޭވާލާއިރު އާދަޔާޚިލާފ  އަޑެއ  އިވުނ 
  ކެއ ސުނ 
   ކެއ ސާއިރު ލޭއައުނ 
  ކާއެއ ޗެހި ދިރުވަނ  އުނދަގޫވުނ 
 1  ިވަނ ދެނ  މޭގައި ރޯގާ ހިފާފައ ހަފަތު އަށ  ވުރެ ގިނަ ދުވަސ   2އާއ

 ހުނ ނަ އިރު ނިކުނަ ގޮތަށ  އަޑުުހރުނ 
   ކަރަށ  ތަދުވުނ 
  ކަރުގައި ފާރު ހެދި ރަނގަޅު ނުވެ ގިނަ ދުވަސ ވުނ 
  ކަރު ދުޅަވުނ 
   އެއ ވެސ  ސަބަބަކާ ނުލައި ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
   ކަރުގެ ޓެސ ޓ ތައ  ހެދުނ 
  ލޭނ ގޮސ ކޮޕީ ހެދުނ 
  ީސ ކޭނ ، އެމ .އާރ .އައި ސީޓ 
 ީބައޮޕ ސ 
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 ފަރުވާ 
ޓިއުމަރު ކުޑަ ނަމަ ސާޖަރީ ނުވަތަ ރޭޑިއޭޝަނުނ  ވެސ  ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ އެވެ. 
ޓިއުމަރު ބޮޑު ނަމަ ސާޖަރީ އާ އެކު ރޭޑިއޭޝަނ  ދޭނ  ވެސ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ބައެއ  

ތަނ ތަނ  ނަގަނ   ހާލަތ ތަކުގައި ޓިއުމަރާ އެކު ޯވކަލ  ކޯޑާއި ވޯކަލ  ކޯޑުގެ ބައެއ 
ޕަސެނ ޓ  މީހުނ  އެ ބަިލ  90ޖެހިދާނެ އެވެ. ކަރުގެ ކެނ ސަރު ޖެހޭ މީހުނ ގެ 

އެއ ކޮށ  ރަނގަޅު ކުރެވެ އެވެ. ކައިރީގައި ހުނ ނަ ިޓޝޫތަކަށާއި ލިމ ފ  
 60އާއި  50ނޯޑ ސ ތަކަށ  ކެނ ސަރު ފެތުރިފައި ވާ ނަމަ ބަލި ރަނގަޅު ވުމުގެ 

 އޮވެ އެވެ. ޕަސެނ ޓ  ދެމެދުގެ ފުރުސަތެއ 
 

 ފަރުވާއަށ  ފަހު ދިމާވެދާނެ އުނދަގޫތައ  
  ކާއެއ ޗެހި ދިރުވަނ  އުނދަގޫވުނ 
   މޫނު ނުވަތަ ކަރު އައިބުވުނ 
  ނޑު ހަރުވުނ  ކަރުގެ ހަނ ގަ
   އަޑު ނުވަތަ ވާހަކަ ދެއ ކުމުގެ ގާބިލ ކަނ  ގެއ ލުނ 
  ނޑުގެ އެހެނ  ހިސާބުތަކަށ  ކެނ ސަރު ފެތުރުނ  ހަށިގަ
 

 ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ   ރައ ކާތެރިވުމަށ  
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމުނ ާނއި ރަލުނ  ދުރުހެލިވުނ 
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 ލިވާ )ފުރަމޭ( ގެ ކެނ ސަރު 
 

 
 

ލިވާ ނުވަތަ ފުރަމޭ އަކީ ވިހަ ަޖމާ ވާ ގުނަވަނެކެވެ. އެހެނ  ކަުމނ  މި ގުނަވަަނށ  
ވަރަށ  ގިނަ ބަލިތައ  ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. ލިވާ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުތަކުގެ 
ތެރޭގައި: ހެޕަޓޯސެލިއުލާ ކާސިނޯމާ )ނުވަތަ ހިޕަޓޯާމ(، ކޮެލނ ޖިއޯކާސިނޯމާސ  

ހޭ ެކނ ސަރު ދެ ބަޔަކަށ  ބެހިގެެނެވ އެވެ. ޕ ރައިމަރީ ހިމެނެ އެވެ. ލިވާއަށ  ޖެ
ކެނ ސަރާއި ސެކަނ ޑަރީ ކެނ ސަރެވެ. ކުޑަ ކުދިނ ނަށ  ވެސ  ލިވާގެ ކެނ ސަރުގެ 

 ބާވަތެއ  ކަމަށ  ވާ ހެޕަޓޯބ ލާސ ޯޓމާ ޖެހެ އެވެ. 
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ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 
 ސަބަބުތައ  

 ) މިއީ ގިނަ ދުވަސ ތަކެއ   -ސިރ ހޯސިސ  )ލިވާ ދުޅަވުނ  ނުވަތަ ފާރު ހެދުނ
 ވަނ ދެނ  ރާބޯ މީހުނ ަނށ  ކުރިމަތިވާ ކަމެއ 

   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމާއި ރާ ބުއިނ  އަދި ހެޕަޓައިޓިސ  ބީ ޖެހިފައިވުނ
 ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  

   ވާރުތަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެގެނ  ބަލި ޖެހުނ 
  ބާވަތ ތަކުގެ ކެމިކަލަށ  ުހށަހެޅުނ   ބައެއ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
 . ނޑު ރީނދޫވެ ލޯ ހުދުވުނ  ގައިގެ ހަނ ގަ
   ސަބަބަކާ ނުލާ ބަރުދަނ  ލުއިުވނ 
   ނޑުހައިވުނ  ބަ
   ނޑުގެ ކަނާތ ފަރާތުގައި ރިއ ސުނ  ނުވަތަ އުނދަގޫވުނ  ބަ
   ނޑުހުޅުގެ އެއ ފަރާތަށ  ތަދުވުނ  ކަނާތު ކޮ
   ލިވާ ބޮޑުވުނ 
 

 ދަނެގަތުނ  ބަލި 
   ލިވާ ފަނ ކ ޝަނ  ޓެސ ޓ ތައ 
  ހެޕަޓައިޓިސ  ޕެނެލ 
  ޓިއުމާ މާކާސ 
  އަލ ޓ ރާ ސައުނ ޑ 
  ިއެމ .އާރ .އައ 
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  ސީޓީ ސ ކޭނ 
 ީބައަޕ ސ 
 

 ފަރުވާ 
  ކީމޯތެރަޕީ، ބޭސ  ދިނުނ ، ކ ލިިނކަލ  ޓ ރައަލ ސ 
 ީޕާޝިއަލ  ހިޕަޓެކ ޓޮމ 
   ލިވާ ޓ ރާނ ސ ޕ ލާނ ޓ 
  ރޭޑިއޯ ފ ރެކިއުނ ސީ އެބ ލޭޝަނ 
 

 ރައ ކާތެރިވުނ  
  ރަލާ ދުރުހެލިވުނ 
  ހެޕަޓައިޓިސ  ބީ ވެކ ސިނ  ދީފައި ވުނ 
   އެކަކަށ  ވުރެ ގިނަ މީހުނ ނާ އެކު ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ނުހިނ ގުނ 
  )ިމަސ ތުވާ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމުގަިއ ކަށި )އިނ ޖެކ ޝަނ /އިނ ޖެކ ަޝނ  ކަށ

 ބޭނުނ  ނުކުރުނ  
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ  ުހއ ޓާލުނ 
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 އޯރަލ  ނުވަތަ އަނގައިގެ ކެނ ސަރު 
 

މިއީ އަނަގައަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. މި ކެނ ސަރު ކޮލުގެ އެތެރޭގެ ފަށަލައަށާއި، 
ނޑަށާއި، ތައ ޔަށާއި، ދުަލށާއި ތުނ ފަަތށ  ވެސ  ޖެހިދާނެ އެވެ.  ހިރުގަ

 
ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 

 ސަބަބުތައ  
މި ކެނ ސަރު އެނ މެ އާނ މުކޮށ  ޖެހޭ ސަބަބަކީ ދުނ ފަތުގެ ިއސ ތިއުމާލުކުރުމެވެ. 
ނޑު ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ދުނ ފަތުެގ  ސިގެރަޓ  ބުއިމާއި، ސުއ ޓާ ބުއިނ  އަދި ކަށިގަ
އިސ ތިއުމާލު ކުރުމަކީ މި ކެނ ސަރުޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ ބޮޑުވާ ކަނ ތައ ތަކެވެ. 

މިކެނ ަސރު ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ކަމެެކވެ. ދިރާސާތަކުނ  ދުނ ފަތ ލުމަކީ ވެސ  
ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ހިއުމަނ  ޕަޕިލޯމާ ވައިރަސ  )އެޗ ޕީވީ( އަކީ ވެސ  މި ކެނ ސަރު 
ޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. މި ވައިރަހަކީ ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުމުނ  އަާރ 

 ވައިރަހެކެވެ.
 

 އަލާމާތ ތައ  
  ިރަނގަޅު ނުވެ ދެ ހަފ ތާ އެއ  ހާ ދުވަހަށ  ވުރެ ގިނަ އަނގައިގެ ފާރު އުފެދ

 ދުވަސ  ވުނ .
 . ޓޮނ ސިލ  ނުވަތަ ދުލުގައި ފާރު ހުރުނ 
   އަނގަ ނުވަތަ ދުލުގައި ހުދު ނުަވތަ ރަތ  ކުލައިގެ ޕެޗ ތަކެއ  ޒާތުގެ އެއ ޗެއ

 ނަގާ، ރަނގަޅު ނުވެ ގިނަ ދުަވސ  ވުނ .
 . ޒަޚަމަކާ ނުލައި އަނގައިނ  ލޭ އައުނ 
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 . ދަތ ތައ  ހުނ ނަ ގޮތ  ނުވަތަ ތަުރތީބު އެހެނ  ގޮތަކަށ  ބަދަލުވުނ 
 . ކަނ ފަތުގައި ގިނަ ގިނައިނ  ރިއ ސުނ 
  ޫކާއެއ ޗެހި ދިރުވުމަށާއި، ހެފުމަާށއި، ވާހަކަ ދައ ކަނ  އުނދަގޫވުނ  ނުވަތަ ދ

 ހަރަކާތ ކުރަނ  އުނދަގޫވުނ .
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
 ީބައޮޕ ސ 
 ޭޑެނ ޓަލ  އެކ ސ ރ 
  ީއިނ ޑޮސ ކޯޕ 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރ 
  ރޭޑިއޭޝަނ 
  ީކީމޯ ތެރަޕ 
 

 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  
   ދުނ ފަތާއި ރަލުނ  ދުރުހެލިވުނ 
  ތުނ ފަތ  އިރުގެ ދޯދިނ  ސަލާމަތ ކުރުނ 
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 ޕެނ ކ ރިއޭޓިކ  ކެނ ސަރު 
 

 
ޕެނ ކ ރިއޭޓިކ  ކެނ ސަރަކީ ޕެނ ކ ރިއޭސ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. ޕެނ ކ ރިއޭސ  އަކީ 
ނޑުގެ ފުރަގަހުގައި، މަިއބަދައިގެ ކުރިމަތީގައި އޮނ ނަ ގުނަވަނެކެވެ.  ބަ
ޕެނ ކ ރިއޭސ އަކީ އިނ ސިއުލިނ އާއި ގުލުކާގޮނ  ފަދަ ހޯމޯނ  އުފައ ދާ ގުނަވަނެކެވެ. 

ހަކުރު ހުނ ނަ މިނ ވަރު ކޮނ ޓ ރޯލ ޮކށ ދޭ ހޯމޯނ ތަކެކެވެ.  މި ފަދަ ހޯމޯނ ތަކަކީ ލޭގައި
ނޑުގެ އެހެނ   އަދި މި ގުނަވަނަކީ އެނ ޒައިމ  ވެސ  އުފައ ދާ ގުނަވަނެވެކެ. ހަށިގަ
ގުނަވަނ ތަކެކޭ އެއ ފަދައިނ  ޕެނ ކ ރިއޭސ  އަކީ ވެސ  ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 

 އޮނ ނަ ގުނަވަނެކެވެ. 
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ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ބަލި ޖެހުމުގެ 
 ސަބަބުތައ  

   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
   ނަސ ލު )ދުނިޔޭގެ އެހެނ  ނަސ ުލތަކުގެ މީހުނ ނަށ  ވުރެ އެފ ރިކަނ  އެމެރިކަނ

ނަސ ލުގެ މީހުނ ގެ މެދުގައި މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހޭ މިނ ވަރު މަތިކަމަށ  
 އެވެ.(ފާހަގަކުރެވިފައިވެ 

   އަހަރަށ  ވުރެ މައ ޗަށ  ދިއުމުނ  މި  50އުމުރުނ  ދުވަސ ވުނ : އުމުރުނ
 ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.

 
 ޑައިބެޓީސ  

 ) ކ ރޯނިކ  ޕެނ ކ ރިއޭޓިޓިސ : )ޕެނ ކ ރިއޭސ  ދުޅަވުނ 
  ޭވާރުތަކުރުނ : ދިރާސާތަކުނ  ދައ ކާ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހ

ޕަސެނ ޓ  މީހުނ ނަކީ ބަލި ވާރުތަވެެގނ  ބަލި ޖެހޭ  10މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  
 މީހުނ ނެވެ.

 
 އަލާމާތ ތައ  

ބަލީގެ ކުރީކޮޅު އަލާމާތ ތައ  ެފނ ނަނީ ވަރަށ  މަދުނ ނެވެ. މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު 
ނޑު ރީޫދ  50ޖެހޭ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ   ަޕސެނ ޓ  މީހުނ ަނށ  ޖައުނ ޑައިސ  )ހަނ ގަ

 ބައ ޔެއ ( ޖެހެ އެވެ. އެހެނިހެނ  އަލާމާތ ތަކުގެތެރޭގައި:ވާ 
   ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
   މި ގުނަވަނުގައި ގ ލުކޯޒ  މަސ ކަތ ކުރަނ  ޖެހޭ ގޮތަށ  ނުކުރުނ 
   ވަރުބަލިވުނ 
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 . ނޑަށ  ތަދުވުނ  ނުަވތަ އުނަދގޫވުނ  ބަ
  ކުއ ލިއަކަށ  ޑައިބެޓިކ  މައ ސަލަ ދިމާވުނ 
  ިނުވަަތ އޮރެނ ޖު ކުލަ ހުރުނ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި މުށ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
ޕެނ ކ ރިއޭޓިކ  ކެނ ސަރު ދަނެގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެއީ މި ބަލީެގ 
އަލާމާތ ތަކާ އެހެނެހނ  ބައެއ  ަބލިތަކުގެ އަލާމާތ ތައ  ވެސ  އެއ ގޮށ ކަމުނ ނެވެ. މި 

.އާރ .އައި އަދި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ަދނެގަތުމަށ ޓަކައި އަލ ޓ ރާ ސައުނ ޑ ، ެއމ 
 ބައަޕ ސީ ވެސ  ހަދަ އެވެ.

 
ޕެނ ކ ރިއޭސ ގައި ކެނ ސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށ  އާނ މުކޮށ  ހަދާ ބަައޕ ސީ އަކީ ފައިނ  
ނީޑިލ  އެސ ޕިރޭޝަނ  )އެފ .އެނ .އޭ( އެވެ. ބައަޕ ސީ ހަދާއިރު އަލ ޓ ރާ ސައުނ ޑ  

ނުވަތަ  ނުވަތަ ސީޓީ ސ ކޭނ  އެއ  ހަދަނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. ެއނ ޑޮސ ކޯޕީ
ލެޕ ރޮސ ކޯޕިކ  ސާޖަރީ ހަދާ އިރު ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި އެހެނ  ކަހަލަ  ބައޮޕ ސީ 

 ވެސ  ހަދައެވެ. 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރ 
  ީކީމޯ ތެރަޕ 
 ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 

 
 ރައ ކާތެރިވުނ  

   ދުނ ފަތާ ދުރުވުނ 
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 ރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރު 
 

އިނ ޓެސ ޓިނ ގެ )ބޮޑު  މިއީ ރެކ ޓަމ  އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. ރެކ ޓަމ އަކީ ލާޖ 
ގޮހޮރު( ތިރީކޮޅުގެ އެނ މެ ފަހު ހަ އިނ ޗި އެވެ. ރެކ ޓަމ  އަކީ ވެސ  ވަރަށ  ގިނަ 

 ބަލިތަކާއި ކެނ ސަރަށ  ހުށަހެޅޭ ގުނަވަނެކެވެ.
 

 ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައ  
 50  އަހަރަށ  ވުރެ މައ ޗަށ  ދިއުނ 
  އާއިލާގައި މިބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ހުރުނ 
 ުގޮހޮރުގައި ޕޮލީޕ  ހުރުނ   ބޮޑ 
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
  ބޮޑުކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި ލޭ ހުރުނ 
  ގިނަ ގިނައިނ  ބޮޑުކަމުދާނ  އުނދަގޫވުނ 
  ބޮޑުކަމުދާ އެއ ޗެހި ދިޔާވުނ 
   އެއ ވެސ  ސަބަބަކާ ނުލައި ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
  ނޑަށ  ތަދުވެ ނުވަތަ އުނދަޫގވުނ  ބަ

މިބާވަތުގެ ކެނ ސަރުގެ އަލާމާތ ތަކާ އެހެނ  ަބލިތަކުގެ އަާލމާތ ތަކާ އެއ ގޮތ  *ނޯޓ : 
 ކަނ ތައ ތަކެއ  ހުރެ އެވެ.
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 ބަލި ދަނެގަތުނ  
 ީކޮލޮނޮސ ކޯޕ 
  ީސިގ މޮއިޑޮސ ކޯޕ 
 ާބޭރިއަމ  އެނީމ 
  ފީކަލ  އޮކަލ  ބ ލަޑ  ޓެސ ޓ 
 ީބައޮޕ ސ 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރ 
  ރޭޑިއޭޝަނ 
  ީކީމޯ ތެރަޕ 
 

 ރައ ކާތެރިވުނ  
   ނޑަށ  ފައިދާ ހުރި ކާނާ ޭބނުނ ކުރުނ  ހަށިގަ
   ދުނ ފަތާ ދުރުހެލިވުނ 
   ބަރުދަނ  ރަނގަޅު ވަރެއ ގައި ހިފެހެއ ޓުނ 
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 ރީނަލ  ސެލ  ކާސިނޯމާ 
 

މިއީ ކިޑ ނީ ކެނ ސަރުގެ އެނ މެ އާނ މު ވައ ތަރެވެ. ކިޑ ނީ އަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ 
މިބާވަތުގެ ކެނ ސަުރ ޖެހެނީ ކިޑ ނީގެ ޕަސެނ ޓަކީ މި ބާވަތުެގ ެކނ ސަރެވެ.  90

ޓަބިއުލ ސ ގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރު ސެލ ތަކުނ ނެވެ. ކިޑ ނީގެ އެނ މެ މުހިނ މު 
 50މަސައ ކަތަކީ ލޭގައި ހުނ ނަ ވޭސ ޓ  ފިލ ޓާ ކުރުމެވެ. ކިޑ ނީ އިނ  ދުވާލަކު 

ނޑަށ  ގެލަނުގެ ލޭ ިފލ ޓަރުކޮށ  ސާފުޮކށ ދެ އެވެ. އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަެކތީގައި ހަށި ގަ
 ބޭނުނ  ނުވާ ބާވައ ތައ  ބޭރުކުރެ އެވެ.

 
ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 

 ސަބަބުތައ  
 ުފިރިހެނުނ ނަށ  މިެކނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑ 
   އަހަރަށ  ވުރެ މަތީ މީހުނ ނަށ  ވެސ  މި ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ  50އުމުރުނ

 ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.
 ަލައިސިސ  ހެދުނ  ޑައ 
 ( ުވޮނ  ހިއ ޕެލ  ލިނ ޑައ (VON HIPPEL-LINDAU ބަލި ޖެހުނ 
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
 . އާއިލާގެ މެމ ބަރަކަށ  ނުވަތަ ތިާމއަށ  މި ބަލި ކުރިނ  ޖެހިފައިވުނ 
  ަނޑުވާ ބޭސ  ނުވަތަ ޕެއިނ  ކިލާ ގިނަ ދިގު މުއ ދަތަކަށ  ުނވަތަ ގިނ ތަދުކަ

 ބޭނުނ  ކުރުނ  ދުވަސ  ވަނ ދެނ  
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 އަލާމާތ ތައ  
  ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި ލޭ ހުރުނ 
  ނޑުގައި އުފެދޭ ހަރު އެއ ޗެއ ( އެބ ޑޮމިނަލ  މާސ    )ބަ
   ބުރަކަށީގެ ތިރިއަށ  ނުވަތަ އެއ ަފރާތަށ  ތަދުވުނ 
 . އެއ ވެސ  ކަމަކާ ނުލައި ބަރުދަނ  ލުއިވުނ 
   ވަރުބަލިވުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
  ޭއެކ ސ ރ 
  ސީޓީ ސ ކޭނ 
  ިއެމ .އާރ .އައ 
 )ީއިނ ޓ ރާވީނަސ  ޕައިލޮގ ރާމ  )އައި.ވީ.ޕ 
 ީބައޮޕ ސ 
 

 ފަރުވާ 
 ސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ ، ކީމޯ ތެރަޕީ، އިމިއުނޮތެރަޕީ.

 
 ރައ ކާތެރިވުނ  

 . ދުނ ފަތާ ދުރުހެލިވުނ 
  ، ތަފާތު ކެމިކަލ  ފަދަ ތަކެތިނ  ަރއ ކާތެރިވުނ  )ޑީސަލ ، އާސެނިކ ، ޑަސ ޓ

 އަދި ގެސޮލައިނ  ފަދަ ކެމިކަލ (ކޯލ ، މަސ ޓަޑ  ގޭސ  
 )ީރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުނ  ކުރުނ  )ޭމވާ އާއި ތަރުކާރ 
 ާލޮނު މަދުނ  ހުނ ނަ ކާއެއ ޗެހި ކެއުނ ، މަސ  ކެއުނ ގެ ރުސަރުބީ މަދު ޖަނަވ 
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 ކިޑ ނީގެ ކެނ ސަރު 
 

 
 

ކިޑ ނީއަކީ ލޭ ސާފުކޮށ ދޭ ގުނަވަނެވެ. ކިޑ ނީއަށ  އެނ މެ އާނ މުކޮށ  ޖެހެނީ ރެނަލ  
 ސެލ  ކާސިނޯމާ އެވެ. މީގެ އިތުރަށ  މި ގުނަވަނަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކަކީ:

  ާޓ ރާނ ސިޝަނަލ  ސެލ  ކާސިނޯމ 
 ުވިލ މ ސ  ޓިއުމަރ 
 ާރީނަލ  ސާކޯމ 
 

ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 
 ސަބަބުތައ  

   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
 ، ބެނ ޒީނ ، ކެޑ ިމއަމ  ފަދަ އެއ ޗިއ ސަށ  ހުށަހެޅުނ . އެސ ބެސ ޓޮސ 
  ލިނ ދާއޯ ބަލި ުނވަތަ ހެރިޑެޓަރީ ޕަޕިލަރޫ އާރ .ސީ.ސީ ޖެހުނ  -ވޮނ  ހިއ ޕެލ 
  ކިޑ ނީ ފޭލ ވުނ 
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 އަލާމާތ ތައ  
   ކުޑަކަމުދާ އެއ ޗެހީގައި ލޭ ހުރުނ 
 ) ނޑުގައި ހަރު އެއ ޗެއ  އުފެދުނ  އެބ ޑޮމިނަލ  މާސ  )ބަ
  ެތިރީގައި ނުވަތަ އެއ ަފރާތެއ ގައި ރިއ ސުނ  ބުރަކަށީގ 
   ކުއ ލިކުއ ލިއަށ  ހުނ އައުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
 . އަލ ޓ ރާސައުނ ޑ 
 . ސީޓީ ސ ކޭނ 
 .ިއެމ .އާރ .އައ 
 . އިނ ޓ ރާވީނަސ  ފައިލޮގ ރާމ 
 

 ފަރުވާ 
 ީރޭޑިއޭޝަނ ، ކީމޯތެރަޕީ، ސާޖަރ 
 ީއިމިއުނޮތެރަޕީ ނުވަތަ ބައަލޮޖިކަލ  ތެރަޕ 
 

 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލު ނުކުރުނ 
  ސިއ ހަތައ  ފައިދާ ހުރި ކާނާ ބޭނުނ  ކުރެއ ވުނ 
   ބަރުދަނ  މެދު މިނެއ ގައި ހިފެހެއ ޓުނ 
  ނޑި، ކެމިކަލ  ފަދަ ތަެކތި ހުނ ނަ މާހައުލުތަުކނ  ރައ ކާތެރިވުނ  ދުނ ، ކު
   ކުރުނ ބ ލަޑ  ޕ ރެޝަރު ކޮނ ޓ ރޯލ 
  ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބޭނުނ ކުރުނ 
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 ޔުޓިރައިނ  ނުވަތަ ރަހިމ ގެ ކެނ ސަރު 
 

މިއީ އަނ ހެނުނ ގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެކެވެ. މި ކެނ ސަރު އެނ މެ 
އާނ މު ގޮތެއ ގައި އުފެދެނީ ޔުޓިރަސ ގެ އިނ ޑޮމެޓ ރިއަމ ގަ )ރަހިމ ގެ އެތެރެ ފަށަލަ( 

 އެވެ. 
 

ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ ބަލި 
 ސަބަބުތައ  

   ނޑުނުވުނ  މާބަ
   އަހަރުނ   50އަހަރު ނުފުރެނީސ  ޕީރިއަޑ  ފެށުނ  އަދި އުމުރުނ   12އުމުރުނ

ނޑުނ .  މަތިވާ އިރު ވެސ  އިއ ދައިނ  ނުކެ
 ިހަކުރު ބަލ 
   މާބޮޑަށ  ފަލަވުނ 
 ީއީ.އާރ .ޓީ( ނެގުނ . އެސ ޓ ރޯޖަނ  ރިޕ ލޭސ މެނ ޓ  ތެރަޕ( 
  ިއޯވަރިއަނ  ކެނ ސަރު ނުވަތަ އުރަމަތީ ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ މ

ފަދަ ކެނ ސަރު އާއިލާގައި ވާ ނަމަ މި ބާވަތުގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 
 ބޮޑުވޭ

   އުރަމަތީ ކެނ ސަރަށ  ކުރާ ފަރުވާއަށ  ބޭނުނ ކުރާ ޓެމޮކ ސިފެނ  ޭބނުނ ކުރުނ 
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 އަލާމާތ ތައ  
  ޕީރިއަޑ  ވާއިރު ގިނައިނ  ލޭ އައުނ  އަދި ޕީރިއަޑ  ދިގުދެމިގެނ  ދިއުނ 
  ނޑު ލޭ އައުނ  ޕީރިއަޑ  ދޭ ތެރޭގައި ގަ
  މަހަކު އެއ  ފަހަރަށ  ވުރެ ގިނައިނ  ޕީރިއަޑ ވުނ 
   ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ހިނ ގުމުގެ ކުރިނ  ނުވަތަ ފަހުނ  ލޭ އައުނ 
  ޭނޑުމަށ  ފަހުވެސ  ލ  އައުނ އިއ ދައިނ  ކެ
 

 ބަލި ދަނެގަތުނ  
   ޕެލ ވިކ  އެގ ޒާމ 
  ާޕެޕ ސ މިއ 
 ީއިނ ޑޮމެޓ ރިއަލ  ބައޮޕ ސ 
 

 ފަރުވާ 
 ) ހިސ ޓެރެކ ޓޮމީ )ސާޖަރީ ހަދައިގެނ  ޔުޓިރަސ  ނެގުނ 
  ، ބައިލެޓަރަލ  ސަލ ޕިނ ގޯ އާރެ އެކު ހިސ ޓެރެކ ޓޮމީ ހެދުނ  )ޔުޓިރަސ

 ފެލޯޕިއަނ  ޓިއުބ ސ  އަދި އޯވަރީސ ތައ  ނެގުނ 
   ލިމ ފ ނޯޑ  ޑިސެކ ޝަނ  )ހިސ ޓެރެކ ޓޮމީ ހަދާއިރު ޕެލ ވިކ  ލިމ ފ  ނޯޑ ސ ތައ

 ނެގުނ (
 ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 
 ީކީމޯތެރަޕ 
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 ވަޖައިނަލ  ކެނ ސާ 
 

 ވަޖައިނަލ  ކެނ ސަރަކީ އަނ ހެނާގެ ބޭރުގައި އުފެދޭ ކެނ ސަރެކެވެ. 
 

މަގުފަހިވާ ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  
 ސަބަބުތައ  

  އެޗ .ޕީ.ވީ އިނ ފެކ ޝަނ 
   ޑީ.އީ.އެސ  )ބޭހެއ ( އަށ  ހުށަހެުޅނ 
  ސާވިކަލ  )ރަހިމ ގެ ދޮރު( ކެނ ސަރު ޖެހުނ 
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
   އެޗ .އައި.ވީ/އެއިޑ ސ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
ބޮޑު ވަޖައިނަލ  ކެނ ސަރަކީ މި ކެނ ސަރުގެ ކުރީ ކޮޅު އާނ މުގޮތެއ ގައި މާ 

އަލާމާތ ތަކެއ  ފެނ ނަ ކެނ ސަރެއ  ނޫނެވެ. މި ކެނ ސަރު ގޯސ ވަމުނ  ދާ ވަރަކަށ ، 
ނޑުގައި ރިއ ސުނ ، ކުރިމަތި  އާދަޔާޚިލާފަށ  ކުރިމަތި ފަރާތުނ  ލޭ އައުމާއި، އުނަޑަ
ފަރާތުގައި އުނ ، މުލިހި ނުވަތަ ބި ޒާތުގެ އެއ ޗެހި ނެގުނ  އަދި ޖިނ ސީ ގުޅުނ  

 ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވާނެ އެވެ. ހިނ ގާއިރު ތަދުވުނ 
 

 ބަލި ދަނެގަނެވިދާނެ ގޮތ  
   ޕެލ ވިކ  އެގ ޒާމ 
   ޕެޕ ސ މިއާ ޓެސ ޓ 
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  ީކޮލޮޕޮސ ކޮޕ 
 ީބައަޕ ސ 
 

 ފަރުވާ 
  ރޭޑިއޭޝަނ 
 ) ރެޑިކަލ  ވަޖިނެކ ޓޮމޯ )ވަޖައިނާގެ ބައެއ  ނުވަތަ މުޅި ވަޖައިނާ ނެގުނ 
 ީރޭޑިއަލ  ހިސ ޓެކ ޓޮމ 
 ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 
 ީކީމޯތެރަޕ 

 
 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިނާނެ ކަނ ތައ ތައ  

   އެކަކަށ  ވުރެ ގިނަ މީހުނ ނާ އެކު ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ނުހިނ ގުނ 
  އެޗ .ޕީ.ވީ އިނ  ރައ ކާތެރިވުމަސ  ގާޑަސިލ  ވެކ ސިނ  ނެގުނ 
   ދުނ ފަތާ ދުރުހެލިވުނ 
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 ވަލ ވާ ކެނ ސަރު 
 

 ފެނ ނަނ  ުހނ ނަ ބަޔަށ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެވެ. މިއީ އަނ ހެނާގެ ކުރިމަތިފަރާތުނ  ބޭރަށ 
 

ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައ ކާ އޮނ ނަ ނުވަތަ ބަލިޖެހުމަށ  މަގުފަހިވާ 
 ސަބަބުތައ  

  އެޗ .ޕީ.ވީ )ހިއުމަނ  ޕެޕިލޯމާ ވައިރަސ ( ޖެހުނ 
   އެޗ .އައި.ވީ ވާސިލ ވުނ 
 ) ލައިކެނ  ސ ކ ލެރޯސިސ  )ހަމުގެ ބައ ޔެއ 
   ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުނ 
   މެލަނޯމާ ޖެހިފައި ވުނ  ނުވަތަ ިމ ފަދަ މީހެއ  ނުވަތަ ބައެއ ގެ އާއިލާއަށ

 ނިސ ބަތ ވުނ  
   އަހަރަށ  ވުރެ މަތިވުމުނ  މި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވޭ 70އުމުރުނ 
 

 އަލާމާތ ތައ  
   ކުރިމަތި ފަރާތު ބޭރުގައި މުލިހި، އުނ  ނުވަތަ ބިހި ޒާތުގެ އެއ ޗެއ  ނެގުނ

 އެއ ޗެއ  ފާރުވެފަ ހުރުނ  ނުވަތަ މިކަހަލަ
   ހިރުވައި، ކަހާ ނުވަތަ ދިލަނެުގނ 
  ކުޑަކަމުދާ އިރު ތަދުވުނ 
   ކުރިމަތި ފަރާތުގެ ހަމުގެ ކުލައަށ  ބަދަލު އައުނ 
  ކުރިމަތިފަރާތ  ހުނ ނަ ގޮަތށ  ބަަދލުއައުނ 
  ޕީރިއަޑ  ނޫނ  ދުވަސ ވަރު ލޭއައުނ 
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 ބަލި ދަނެގަނ ނާނެ ގޮތ  
މައ ސަލައެއ  ދިމާވެފައި ވޭ ތޯ ނުަވތަ ކުރިނ  ނުވާ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރިމަތި ފަރާތަށ  

އިހ ސާސ ވޭތޯ އަމިއ ލަށ  އަށ  ބެލިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރަށ  ތިރީގައި މިވާ 
 ކަނ ތައ ތަކުނ  ވެސ  ބަލި ދަނެަގނެވިދާނެ އެވެ.

  ބައޮޕ ސީ ހެދުނ 
   ސިސ ޓޮސ ކޮޕީ ހެދުނ 
   ޕ ރޮކ ޓޮސ ކޮޕީ ހެދުނ 
  ސ ރޭ )ވަލ ވާގެ ކެނ ސަރު އެހެނ  ހިސާބަކަށ  ފެުތރިފައި ވޭ ތޯ ފުއ ޕާ މޭގެ އެކ

 ބެލުމަށ ( ނެުގނ  
  އިނ ޓ ރާވީނަސ  ޔޫރޮގ ރަފީ ހެދުނ 
 

 ފަރުވާ 
  ީސާޖަރ 
 ީކީމޯތެރަޕ 
 ީރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕ 

 
 ރައ ކާތެރިވުމަށ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ  

   އެޗ .ޕ.ވީ އިނ  ރައ ކާތެރިވުނ 
   ދުނ ފަތާ ދުރުހެލިވުނ 
   އެގ ޒާމ  އާދަވެގެނ  ހެދުނ ޕެލ ވިކ 
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 ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރިވުމަށ  
 ކަމެއ   10ކުރެވިދާނެ 

 
ކެނ ސަރަކީ ހީކުރާ ވަރަށ  ވުރެ ފަސޭހައިނ  ރައ ކާތެރިވެވި ދާނެ އެއ ޗެކެވެ. 
ދިރިއުޅުމުގައި ކަނ ތައ ތައ  ބަހައ ޓާގޮތ ގޮތުނ  ކެނ ސަރުގެ ގިނަ ބާވަތ ތަކުނ  

 ސަލާމަތ ވެވިދާނެ އެވެ. 
ދުނ ފަތުގެ އިސ ިތއުމާލުކުރުމަކީ  -ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމުނ  ދުރުހެލިވުނ   .1

 ހަމައެކަނި ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މެދުވެރިވާ ކަމެއ  ނޫނެވެ. 
ނޑު ސަލާމަތ ކުރުނ  )ހަމުގެ ކެނ ސަރަކީ އެނ މެ  .2 އިރުގެ ދޯދިނ  ހަނ ގަ

 ވަތެވެ.ފަސޭހައިނ  ސަލާމަތ ވެ ތިބެވިދާެނ ކެނ ސަރުގެ ބާ
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުނ  )ަތރުކާރީ އާއި މޭވާ އަކީ އެނ ޓިޮއކ ސިޑެނ ޓ ސ   .3

ހުނ ނަ ތަކެއ ޗަށ  ވުުމނ  ހަލާުކވާ ސެލ ތައ  ރިޕެއާކުރެވޭނެ އެވެ. އޮރެނ ޖު، 
ފެހި އަދި ދޮނ  މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަކީ ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރިވުމަށ  

ދި ކުރޫސިފެރަސ  ތަރުކާރީ އާއި ބ ރޮކޮއ ލީ ބޭނުނ ކުރެވިދާނެ ކާއެއ ޗިއ ސެވެ. އަ
އަކީ ވެސ  ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރިވުމަށ ޓަކައި އާދަވެގެނ  ޭބނުނ ކުރެވިދާނެ 
ތަކެއ ޗެވެ. އެހެނިހެނ  ކުރުސިފެރެސ  ތަރުކާރީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮކ  ޗޯއީ، 

 ބ ރަސަލ ސ  ސ ޕ ރައުޓ ސ  އަދި ކެބެޖ  ހިމެނެ އެވެ.
އި އަދި ފެޓ  ގިނައިނ  އެކުލެވޭ ޖަަނވާރުގެ މަސ  އެއ ގަމު ޖަނަވާރު މަހާ .4

 ނުކެއުނ . 
 ރަލުނ  ދުރުހެލިވުނ . .5
 ކަސ ރަތުކުރުނ . .6
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ތިމާއާއި އާއިލާގެ ސިއ ހީ މާޒީ ދަނެގަތުނ  )ބައެއ  ބާވަތުެގ ކެނ ސަރަކީ  .7
ވާރުތަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮނ ަނ ކެނ ސަރަށ  ވުމުނ ، އާއިލާަގއި އެ ފަދަ 

ރިކަމަށ  ވާ ނަމަ އާދަވެގެނ  މެޑިކަލ  ޗެކ އަޕ  ހެދުނ  ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެއ  ހު
 މުހިނ މުވާނެ އެވެ.

އުޅޭ މާހައުލު ނުވަތަ މަސައ ކަތުގެ މާހައުލު ރައ ކާތެރިތަނަކަށ  ުވނ  )ކެމިކަލ ،  .8
ނޑި އާއި ދުނ (.  ތަފާތު ބާވަތ ތަކުގެ ކު

 އެކަކަށ  ވުރެ ގިނަ މީހުނ ނާ ޖިނ ސީ ގުޅުނ  ނުހިނ ގުނ . .9
 ކ ރީނ  ކުރުނ  )ޓެސ ޓ ކުުުރުނ (.ކެނ ސަރަށ  ސ  .10
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 ކަމެއ   10ކެނ ސަރާ ބެހޭ ނުރައ ކާތެރި 
 

ކެނ ސަރަކީ ދުނިޔޭގައި އެނ މެ ގިނައިނ  މީހުނ  މަރުވާ ެއއ  ބައ ޔެވެ.  .1
 ޚާއ ސަކޮށ  ތަރައ ގީ ވަމުނ  އަނ ނަ ގައުމުތަކުގަ އެވެ.

އެނ މެ ބޮޑަށ  މަގުފަހިވާ ދުނ ފަތުގެ އިސ ތިއުމާލުކުރުމަކީ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ   .2
 އެއ  ކަމެވެ.

 އަށ  ވުރެ ގިނަ ވަތ ތަރުވެ އެވެ. 100ކެނ ސަރުގެ  .3
މިލިއަނ  މީުހނ  މަރުވެފައިވެ  7.9ވަނަ އަހަރު ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ   2007 .4

 އެވެ.
ފިރިހެނުނ ނަށ  އެނ މެ ގިނައިނ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ތަކަކީ ފުއ ޕާމޭގެ  .5

ނޑުގެ ކެނ ސަރު ަލނޮގޑެީގ ެކްނަސުރ، ޮކެލެރްކަޓްލ ، ކެނ ސަރު، ބަ

 .ެކްނަސުރ ައިދ ެއޮސިފަގްސެގ ެކްނަސެރވެ 
އަނ ހެނުނ ަނށ  އެނ ެމ ގިނަިއނ  ޖެހޭ ކެނ ސަރުގެ ބާވަތ ަތކަކީ އުރަމަތީ  .6

ކެނ ސަރު، ފުއ ޕާމޭގެ ކެނ ސަރު، ކޮލެރެކ ޓަލ  ކެނ ސަރު އަދި ސާވިކަލ  
 ކެނ ސަރެވެ.

އަދަދު މުސ ތަގުބަލުގައި ގިނަވާނެ ކަމަށ  ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  މަރުވާ މީހުނ ގެ  .7
 12ވަަނ އަހަރު ކެނ ސަރު ޖެހިގެނ  ުދނިޔޭގައި  2030ލަފާކުރެވޭ އިރު، 

 މިލިއަނ  މީހުނ  މަރުވާނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާ ކުރެވެ އެވެ.
ޕަސެނ ޓަކީ  30ދުނިޔޭގެ ސިއ ހަތު ޖަމ އިއ ޔާ އިނ  ބުާނ ގޮތުގައި ކެނ ސަރުގެ  .8

ރުގެ ބާވަތ ތަކެޖެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދުނ ފަތުނ  ސަލާމަތ ވެވިދާނެ ކެނ ސަ
ދުރުހެލިވުމާއި، ރަނގަޅު ކާާނ ކެއުމާއި ޖިސ މާނީގޮތުނ  ުދޅަހެޔޮ އާދަތައ  

 ދެމެހެއ ޓުނ  ހިމެނެ އެވެ.
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ދުނ ފަތ  ބޭނުނ ކުރުނ  ހުއ ޓާލުަމކީ ކެނ ސަރުނ  ރައ ކާތެރިވުމަށ  ވަކިނ  އެޅެނ   .9
 އޮތ  އެނ މެ ބޮޑު ފިޔަވަޅެވެ.

ގެ ތިނ  ބައިކުޅަ ެއއ ބައި ބާވަތ ތަކަކީ ކުރިނ  ަބލި ދަނެގަނެިވ ކެނ ސަރު .10
 ކުރީކޮޅު ރަނގަޅަށ  ފަރުވާ ދެވިއ ޖެ ނަމަ ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ބާވަތ ތަކެކެވެ. 

ދުނިޔޭގައި ފެނ ނަ ކެނ ސަރުގެ ފަސ ބައިކުޅަ ތިނ  ބަޔަކީ ކ ރޯނިކ   .11
މަނ  އިނ ފެކ ޝަނުގެ ސަބަުބނ  ޖެހޭ ކެނ ސަރެވެ. މިސާލަކަށ  ހިއު

ޕަލިލޯމާވައިރަސ  )އެޗ .ޕީ.ވީ( އަކީ ސާވިކަލ  ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  މެދުވެރިވާ 
ކަމަކަށ  ވާއިރު، ހެޕަޓައިޓިސ  ބީ އަކީ ލަނގޮޑީގެ ކެނ ސަރު ޖެހުމަށ  

 މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.
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 ކެނ ސަރަށ  ދޭ ފަރުވާ 
 

  ޭރޭޑިއޯތެރަޕީ އަދި ފަރުވާއަކީ ސާޖަރީ،  3ކެނ ސަރަށ  އާނ މު ގޮތެއ ގައި ދ
ކީމޯ ތެރަޕީ އެވެ. ފަރުވާއަކީ ބޭހާއި އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  

 ނަގާ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށ ލުމެވެ.
   ސާޖަރީ އަކީ ބައެއ  ބާވަތ ތަކުެގ ކެނ ސަރަށ  ވަރަށ  ކާމިޔާބު ކަމެކެވެ. އެހެނ

ފަރުވާއެއ   ނަމަވެސ  މިއީ އެނ މެނ ނަށ  އަދި ހުރިހާ ކެނ ސަރަކަށ  އޮތ 
ނޑުގެ ވަކި ތަނެއ ގައި ޓިއުމަރެއ ގެ  ނޫނެވެ. ކެނ ސަރު ޖެހިފައި ވަނީ ހަށިގަ
ނޑުގެ އެހެނ   ސިފައިގައިނަމަ، ރައ ކާތެރިކަމާއެކު އޭތި ނެގިދާނެ އެވެ. ހަށިގަ
ހިސާބުތަކަށ  ެފތުރިފައިވާ ކެނ ސަރު ފެތުރިފައި ވާނަމަ، ސާަޖރީ ނުހެދިދާެނ 

ނޑުގެ މުހި ނ މު ގުނަވަނަކަށ  ގެއ ލުނ ވާ ފަދަ ގޮތަކަށ  ވެސ  އެވެ. އަދި ހަށިގަ
 ސާޖަރީއެއ  ނުހެދޭނެ އެވެ.

  ީރޭޑިއޯ ތެރަޕީ އަކީ ރޭޑިއޭޝަނ  ބޭނުނ  ކޮށ ެގނ  ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ. މިއ
އެކ ސ ރޭ، ގަމާރޭ، ނުވަތަ އިލެކ ޓ ރަނ ސ  ބޭނުނ  ކޮށ ެގނ  އުފައ ދާ 

ނ ސަރު ސެލ ތައ  ގިނަވިޔަ ރޭޑިއޭޝަނުނ ދޭ ފަރުވާ އެކެވެ. މި ފަރުވާ އަކީ ކެ
ނުދިނުމަށ  ޭދ ފަރުވާ އެކެވެ. ިމ ތެރަޕީ ދޭ އިރު އެއ ވެސ  ތަދެއ  އިހުސާސެއ  
ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ބައެއ  ހާލަތ ތަކުގައި ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ އަކީ ކެނ ސަރަށ  
ހަމައެކަނި ދޭނ ޖެހޭ ފަރުވާއަށ  ވެސ  ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ މި ފަރުވާއަކީ 

ޕީ ނުވަތަ ސާޖަރީ އާއެކު ދޭނ ޖެހޭ ފަރުވާއަކަށ  ވެސ  ވެދާނެ އެހެނިހެނ  ތެރަ
 އެވެ.

   ވަކި ހިސާބެއ ގައި ހުނ ނަ ޓިުއމަރުތަކަށ  ސާޖަރީ އާއި ރޭޑިއޭޝަނ  އެއ
 ފަހަރާ ވެސ  ދެއެވެ.
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  ާކީމޯތެރަޕީ އަކީ ބޭސ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ކެނ ސަރު ސެލ  މަރާލުމަށ  ދޭ ފަރުވ
ބައެއ  މީހުނ  ބިރުގަނ ނަ ބަހަކަށ  ވެސ  އެކެވެ. "ކީމޯތެރަޕީ" މި ބަހަކީ 

ވެއެވެ. ސަބަބަކީ މި ފަރުވާއިނ  ކުރިމަތިވެދާނެ ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ ތައ  
ބޮޑުވެދާނެތީ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  އެނ މެނ ނަށ  މިފަދަ ސައިޑ  
އިފެކ ޓ ސ ތަކެއ  ކުރިމަތި ނުެވ އެވެ. އަދި ތަފާުތ ބޭސ ަތކުގެ އެހީގައި 

 އިފެކ ޓ ސ ތައ  ކުޑަކުރެވިދާނެ އެވެ. ކީމޯތެރަޕީގެ ސައިޑ 
  ުކީމޯތެރަޕީ، ސާޖަރީ އާއި ރޭޑިއޭޝަނާއެކު ވެސ  ދެވިދާނެ އެވެ. ބައެއ  ފަހަރ

ސާޖަރީ ހަދައިގެނ  ޓިއުމަރު ނެގުމަށ ފަހު ދެނ  ކެނ ސަރު ސެލ  
 މަރާލުމަށ ޓަކައި ވެސ  ކީމޯތެރަޕީ ދެއެވެ.

  ތެރަޕީ އެވެ. މި ތެރަޕީއަކީ  ކެނ ސަރަށ  ދޭ އަނެއ  ފަރުވާ އަކީ ބަޔޮލޮޖިކަލ
ނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުނ  ގިނައިނ  ވައިޓ   ޕ ރޮޓީނ ސ  ބޭނުނ  ކޮށ ގެނ  ހަށިގަ
ބ ލަޑ  ސެލ ތައ  )ނުވަަތ ލިމ ޮފސައިޓ ސ ( އުފައ ދޭގޮތ  މެދުވެރިކުރުވައިގެނ  ދޭ 
ތެރަޕީ އެކެވެ. ލިމ ފޮސައިޓ ސ  ސެލ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ކެނ ސަރު ސެލ ތަކާ 

ގުރާމަ ކުރުމުގެ ގާިބލުކަނ  ލިބިފައި ވަނީ ޓީ ސެލ  އާއި ބީ ސެލ  ދެކޮޅަށ  ހަނ
އަށެވެ. މި ޕ ރޮޓީނ ގެ ސަބަބުނ  ކެނ ސަރު ސެލ ތައ  މަރާލުމުގެ ގާބިލުކަނ  
ޓީސެލ  އަށާއި ބީ ސެލ  އަށ  އިތުރުކޮށ  ދެއެވެ. ބަޔޮލޮޖިކަލ  ތެރަޕީ އަކީ 

ނ  ފަރުވާއާއެކު ސާޖަރީ، ރޭޑިއޭޝަނ  ތެރަޕީ ނުވަތަ ކީމޯތެރަޕީ އާ މި ތި
 ދެވިދާނެ ތެރަޕީ އެކެވެ. 

 
 ކެއާގިވާ ނުވަތަ އެހީތެރިޔާ 

ކެއާގިވާ އަކީ ސިއ ހީ މައ ސަލައެއ  ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހަކަށ  އެނ މެ އަސާސީ 
އަޅާލުނ  ދޭ ފަރާތެވެ. މިސާލަކަށ  ކެނ ސަރު ޖެހިފައިވާ މީހަކަށ  އެކަނި ކަނ ތައ ތައ  
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އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތެވެ. މިފަދަ މީހަކީ ކާނ  ދިނުމާއި، ބޭސ  ނުކުރެވޭ ހާލަތ ތަކުގައި 
 ދިނުމާއި ފެނ ވެރުނ  ފަދަ ކަނ ަތއ ތައ  ކޮށ ދޭ ފަރާތެވެ.

 
 އެހީތެރިއާ އަށ  ކަނ ތައ ތައ  ފަސޭހަ ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތައ ؟

އެހީތެރިއެއ ގެ ހައިސިއ ޔަތުނ  ޖިސ މާނީ ގޮތުނ ނާއި ނަފ ސާީނ ގޮތުނ   
ޖެހެ އެވެ. މިފަދަ މީހެއ ގެ ހައިސިއ ޔަތުނ  ވެސ  އަމިއ ލަ  ވަރަށ  ބުރަ އުފުލަނ 

މީހާގެ ސިއ ހަތަށ  ގެއ ލުމެއ  ލިބިދާނެ ފަދަ ކަނ ތައ ތަުކނ  ރައ ކާތެރިވެ، އަމިއ ލަ 
ސިއ ހަތު ރައ ކާތެރިކަނ  މަތީ ބެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ކަނ ތައ ތައ  

 ކުރެވިދާނެ އެވެ.
   ބެލުމަށ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކުނ .ސިއ ހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތ 
 . ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުނ  ކުރުނ 
  ުމިނެޓ  ވަނ ދެނ  ކަސ ރަތު  30ފަހަރު  5ގިނައިނ  ރެސ ޓ  ކުރުނ . ހަފުތާއަކ

 ކުރުނ . ސ ޓ ރެސ ގެ މިނ ވަރު ދަށ ކޮށ ، މޫޑ  ރަނގަޅުކުރުނ .
  ަސ ޓ ރެސ  ލެވެލ  ދަށ ކުރުމަށ ޓަކައި ފުނ ކޮށ  ނޭވާުލމާއި ނުވަތ

 ޓ ކުރުނ .މެޑިޑޭ
  . އެހީތެރިއެއ ގެ ގޮތުގައި އުޅޭއިރު އެކަމާ ދުރުގައި ދުވަސ ކޮޅެއ  ހޭދަކުރުނ

މިކަމުގެ ސަބަބުނ  އެީހތެރިވެޭދނ  ޖެހޭ މީހާއަށ  ރަނގަޅަށ  ކަނ ތައ ތައ  
 .ވެއެކޮށ ދިނުމަށ  މަގުފަހިވާނެ

ކެވެ. މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއ  ދޭއިރު، މިކަނ  ވެސ  ރާވައިގެނ  ކުރުމަކީ މުހިނ މުކަމެ
މިއީ ފުލ ޓައިމ  މަސައ ކަތަކަށ  ވިޔަސ ، އެހެނިހެނ  ޒިނ ާމތަކަށ ވުރެ މިކަމަށ  
އިސ ކަނ  ދޭނ  ޖެހިދާނެ އެވެ. އާއިލާއާއެކު ޝެޑިއުލ  އެއ  ހަދާށެވެ. އެއިރުނ  
ރާވައިގެނ  އެނ މެނ ަނށ  މިކަނ  ކުރަނ  ފަސޭހަވާނެުެ އެވެ. އެހެނ  ނަމަވެސ  

ޓަކަިއ ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ޝެިޑއުލ ގައި ނުހިމަާނ މަޖާކޮށ  ހިތަހަމަޖެއ ސުމަށ 
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ދޫކޮށ ނުލާށެވެ. މިފަދަ މީހެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތުނ  ވެސ  މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނީ ވަކި 
މިނ ވަރަކަށ  ކަނ  ދަނ ނާށެވެ. މިކަމުގައި މާގިނައިރު ވަނ ދެނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވި، 

ގެ އެހީގައި އަޅާލުުުނ  ބޭނުނ ާވ ވަރުބަލިކަނ  އިހުސާސ  ކުރެވޭނަމަ އެހެނ  މީހެއ 
މީހާއަށ  އެހީތެރިވެދޭށެވެ. އެހީތެރިކަނ  ބޭނުނ ވާ މީހާއަށ  އެހީތެރިވުމުގައި 
އެހީތެރިވާނ  ޓީމެއ  ުއފައ ދާށެވެ. އެހީތެރިކަނ  ދެމުނ ދާއިރު، އެެހނ  މީހަކު މިކަމަށ  

ކުރާށެވެ. ބޭނުނ ވާނަަމ، އެވަގުތަކަށ  މިކަމުގައި ޝާމިލ  ވެވޭނެ މީހުނ  ފާހަގަ 
ފެމިލީ މެނ ބަރުނ ނާިއ، ރަހުަމތ ތެރިނ ނަށ  އަދި އެެހނިހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  
މިކަމުގައި އެހީތެރިކަނ  ދެވިދާނެ އެވެ. ލިސ ޓެއ ގައި އެފަދަ މީހުނ ގެ ފޯނ  
ނަނ ބަރާއި، އެމީހުނ ަނށ  އާދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި މިފަދަ މައުލޫމާތުތައ  ލިޔާށެވެ. މިފަދަ 

 ދު ވެސ  އަތުގައި ބާއ ވާށެވެ.ލިސ ޓެއ  އަބަ
ބޮޑު ބައ ޔަކާ ދެކޮޅަށ  ހަނގުާރމަ ކުރަމުނ ދާ މީހަކަށ  އެީހެތރިވުމަކީ އެއ ވެސ  
ހާލެއ ގައި ފަސޭހަކަމެއ  ނޫެނވެ. ބައެއ  ފަހަރު ބިރުގަުތމާއި ދެރަވުމާއި 
 އެކަނިވެރިވުނ  ނުވަތަ ރުޅިއައުނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  މެދުެވރިވާނެ އެވެ. އެހެނ 
ނަމަވެސ  މިފަދަ ނަފ ސާީނ މައ ސަލަތަކަކީ މި ފަދަ ކަމެއ ގައި އާދައިގެ 

 ކަނ ތައ ތަކެވެ. 
 

 ނަފ ސާނީ މައ ސަލައަކާ މެދު އަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއ ؟
ގާތ ތިމާގެ މީހުނ  ނުަވތަ އާއިާލ މީހުނ ނާ ވާހަކަ ދައ ކާށެވެ. ފަހަރެއ ގައި މިފަދަ 

ށ  ކިޔައިދޭނ  ފަސ  ޖެިހދާނެ އެވެ. އެހެނ  ކަނ ތައ ތަކުގެ ވާހަކަ އެެހނ  ީމހުނ ނަ
ނަމަވެސ  މިފަދަ ކަނ ތައ ތަކުގެ ވާހަކަ އެހެނ  މީހުނ ނަށ  ހިއ ާސ ކުރުމުނ  މިފަަދ 
ފިކުރުތަކުނ  އެކަހެރިވުމަށ  މަގުފަހިވެގެނ  ދާނެ އެވެ. މިކަމާމެދު ވަކި މީހަކާ 

ނ  ހިއ ސާ ކުރާށެވެ. ހިއ ސާކުރަނ  ނުކެރޭނަމަ، ދެނ  ކޮނ މެވެސ  އެހެނ  މީހަކާ މިކަ
ކެނ ސަރާމެދު ހޭލުނ ތެރިވާށެވެ. ތިމާ އެހީތެރިކަނ  ދެމުނ  އަނ ަނ މީހާއަށ  ޖެހިފައި 
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ވަނީ ކޮނ  ބާވަތެއ ގެ ކެނ ސަރެއ ކަނ  ދެނެގަނެ އެއާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދާށެވެ. އަދި 
ލާ މިކަމަށ  ދޭ ފަރުވާ އާއި މިކަމުނ  ކުރިމަތިވާނެ ސައިޑ  އިފެކ ޓ ސ  ތައ  ވެސ  ބަ

ހޯދާށެވެ. މިކަނ ތައ ތައ  އެނގުަމކީ ތިމާގެ ނަފ ސުގެ މައ ޗަށ  ކޮނ ޓ ރޯލ  ހޯދުމަށ  
މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ. ފަރުވާޭދ ޑޮކ ޓަރާއި ސަޕޯޓ  ގ ރޫޕ ތަކާއި، އިނ ޓަެނޓ  އަދި 

 ލައިބ ރަރީ އަކީ މިފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށ  ރަނގަޅު ވަސީލަތ ތަކެކެވެ. 
ނުވަތަ މިފަދަ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެނ  މީހުނ ނަށ   ސަޕޯޓ  ގ ރޫޕ ތަކާ ގުޅި

ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާތައ  ިހއ ސާކުރާށެވެ. މިކަމުގައި ޑޮކ ޓަރަށާއި ސަޕޯޓ  
ގ ރޫޕ ތަކަށ  ވެސ  އެހީތެރިކަނ  ދެވިދާނެ އެވެ. ކައުނ ސިލަރާ މަޝ ވަރާ ކުރުމަކީ 

ށ  އެހީތެރިވެދޭނެ ވެސ  ނަފ ސާނީގޮތުނ  ދިމާވާ މައ ސަލަތައ  ކޮނ ޓ ރޯލ  ކުރުމަ 
ކަމެކެވެ. މިއީ ބަލިކަށިވެ ނުވަތަ ނިކަމެތިވުމެއ  ނޫނެވެ. މިފަދަ އެހީތެރިކަމަކީ 

 ހިތ ވަރު ހޯދުމަށ  އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއ ކަނ  ގަބޫލު ކުރާށެވެ. 
 

 


