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އަނގައިގެ ކެންސަރު

އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭނީ ކިހިނެއް؟
ކެްނސަރަށް  ެއހެިނހެން  ދޭނީ  ފަުރވާ  ެވސް  ކެްނސަރަށް  އަނގަިއގެ 
ވެސް ފަުރވާ ދޭ އުޫސލުްނނެވެ. މި ގޮތުން ކެންސަރު ެޖިހފައި ވާތަނެއް 
ޮއަޕޭރަށްނ ޮކްށެގްނ ެނުގާމިއ ޭރިޑޭއަށްނ ައިދ ީކޯމެތަރީޕ ިހެމެނެއެވ.

އަނގައިގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުރެވޭނީ 
ކޮންކަމެއް؟

ރާ ބުިއމާިއ ދުްނފަތުގެ އިސްތިުޢާމލު ކުުރމުން ދުުރހެިލވުްނ. �

ިސްއޙަތަްށ ފަިއާދހުރި ރަނަގޅު ކާނާ ކެއުްނ. �

އަީވގައި ުއޅުން ަމދު ކުރުްނ. �

ައމިްއލަ އަށް އަނގަިއގެ ތެރެ ަމަހކު އެްއަފހަރު ރަނަގަޅްށ  �
ެހުދްނ. ަބަލިއ 

ަޤާވިޢދުން ދަތުގެ ޮޑކްޓަރަށް ދެްއކުްނ. �

  



އަނގައިގެ ކެންސަރު
ކޮންޓްޯރލްުނވެ  ެސލްަތކެއް  ހުންނަ  ހަށިަގނޑުގައި  ކެްނސަަރކީ 
ުއެފދެން ފެުށުމން ެއެސލްަތއް ނުވަތަ ެއދިުރމެއް ހަށިަގނޑަށް ފެތުރި 
ެނިތޮކްށާފެނ  ުގަނަވްނަތްއެވްސ  ުނަވަތ  ިޓޫޝަތަކްށ  ެއެހިނެހްނ 
ބައްެޔކެވެ. އަނގަިއގެ ކެްނސަރު ފެންނަނީ އަނގަިއގެ ތެރޭ ފާުރޮކޅެއް 
ނުވަތަ ދިުރމެއް ުއެފދި ިފލައިެގން ުނޮގސް ގިަނދުަވސް ުވމުންެނވެ. 
އަނަގއިގެ ކެްނސަުރގެ ތެޭރގައި ިހމެނެނީ ތުްނފަތާިއ،ުދލާިއ،ޮކުލގެ 
އިތުރުން މަތީ ަތލި ައދި ތިރީ ަތލި ައދި ކަރު ތެޭރގައެވެ. އަނގަިއގެ 
ެކްނަސުރ ަތަކީކ ުކީރަގިއ ަބިލ ުނޯހިދ ިދުގަލިއިފްއާޔ ުފާރަނައްށ 

ުނަރްއާކ ެވާދެނ ަކެމެކެވ.

އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތް ތަކަކީ ޮކބާ؟

ަތުކގެ  � ައާލމާތް  އާްއމު  އެްނމެ  ކެްނސަުރގެ  އަނގަިއގެ 
ތެރޭގައި ިހމެެނނީ އަނގައިގެ އެތެރެ ުދޅަވެ ބޯވުްނ،ަގނޑު 
ުހުރްނ. ެވަފއި  ަހާލކު  ުކަރިކވެ  ިހުރަގޑު  ައދި  ުތްނަފތް  ުލްނ، 

ަގޑު  � ތަން  ތަން  ުކލައިގެ  ރަތް  ުހދު  ތެޭރގައި  އަނގަިއގެ 
ެފުށްނ. ުއެފެދްނ 

ބުެނދޭން ޭނގޭ ގޮތަށް އަނގައިގެ އެތެރެއިން ލޭ އައުްނ. �

ބުެނދޭން ނޭގޭ ގޮތަށް އަނގަިއަގ،މޫނުގަ ައދި ކަރުގަ އަްއސި  �
ވުން،ިއުހސާސް ެކޑުން ައދި ަމުޑެވފަ ަތދުވުން ިހމެެނއެެވ.

ދިުގލައިެގްނދާ ފާުރޮކޅު މޫނުގަ، ކަރުގަ ނުވަތަ އަނގަިއގެ  �
ެތޭރަގިއ ުހެރ ަފޭސަހިއްނ ޭލ ައިއްސ ެދ ަހްފާތިއްނ ެވްސ 

ަރނަގުޅުނުވްނ.

ުހުރުމެގ  � ެއްއެޗްއ  ަކުރުބުޑަގިއ  ުކަރިކެވ  ަކުރެތެރ 
. ްނ ުވ ްސ ާސ ުހ ިއ

ުވމާއި  � ުއދަގޫ  ދަްށކަން  ާވަހކަ  ައދި  ދިރުުވން  ެހުފމާއި، 
ުވްނ. ުއަދޫގ  ަހުލަވްނ  ޫދ  ާއިއ  ަދްތޮދިޅ 

ައަޑްށ  � ިދުގުލާމިއެއުކ  ަސަކާރްތެވ  ަކުރެތެރ  ަބުރެވ  ައުޑ 
ައުއްނ. ަބަދުލ 

ކަްނފަތުގައި ރިްއސުްނ. �

ދަްތިޕލަ އެތުިރ ފައި ުހންނަ ގޮތަްށ ފަރަގު އައުްނ. �

ާއދަޔާއި ިޚާލފަށް ބަުރދަން ލުއި ވުްނ. �

ަމީތ ަގިއ ެދްނެނުވުނަފަދ ައާލާމެތްއ ެފްނަނަނަމ ަދުތެގ ޮޑުކަޓެރްއެގ 
ޯހުދްނ  ައަވަހްށ  ަލާފ  ަފާރެތްއެގ  ެއެހްނ  ަފުރާވޭދ  ުނަވަތ ިސްއީހ 

ުމިހްއެމެވ.

އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހޭނީ ކާކަށް؟

ކަންތައްަތުކގެ  ޮބޑު  ފުރުސަތު  ެޖުހުމގެ  ކެންސަރު  އަނަގއިގެ 
ިހެމެނީނ: ެތޭރަގިއ 

ދުްނފަތުގެ ިއސްިތުއާމލު ކުރުން: ސިގަރެުޓ،ުގޑުުގޑާ، ިސގާ  �
ައިދ ަޕިއްޕ ޭބުންނ ޮކްށެގްނ ުދްނަފުތެގ ިއްސިތުއާމުލ ުކާރ 
ީމހުންގެ އަނގައިގެ ކެްނސަރު ެޖުހމުގެ ފުުރސަތު 6 ުގަނ 
ުދްނފަތުގެ ިއސްތިުއާމލު ުނކުރާ ީމހުންނަށް ވުރެ ޮބެޑވެ. 

ޮގްތޮގަތްށ  � ެއެހިނެހްނ  ިއްސިތުއާމުލ  ުދްނަފުތެގ 
ޮގްތ  ެއެހިނެހްނ  ކެއުްނ، ައިދ  ަހފައިެގން  ކުރުްނ:ދުްނފަތް 
ައދި  ހިރުަގޑުގައި  ކޮުލގައި،  ކުާރީމހުންގެ  ބޭުނން  ގޮތަށް 
ިއުތެރެވ. ުގނަ   50 ުފުރަސތު  ެޖުހުމގެ  ެކްނަސރު  ުތްނަފުތގެ 

ގިނައިން ރާބުއިން: ރާބޯ ީމހުންނަށް އަނަގއިގެ ކެންސަރު  �
ުގަނ   6 ުވެރ  ީމުހްނަންށ  ުނޯބ  ާރ  ުފުރަސުތ  ެޖުހުމެގ 

ިއުތެރެވ.

ާއއިލާ އިން ކެްނސަުރ ފެިނފައި ވުްނ. �

ަޅ ުއުމުރަގިއ ާއަދާޔިއ ިހާލަފްށ ިގަނިއްނ ައީވ ަގިއ ުއުޅްނ. �

އަނގައިގެ ކެންސަރު ތަހުލީލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ަދުތެގ ޮޑުކަޓަރްށ ަދްއާކ ިއުރ ައނަގިއެގ ެތޭރަގިއ ާއަދާޔިއ ިޚާލފުަްށ 
ުދަޅ ަކެމްއ ުނަވަތ ުއެފުދެމްއ ުހުރުމްނ ެކްނަސުރ ަކަމްށ ަށްއުކ 
ުކެރޭވ ަނަމ ިޓޫށ ަބޮޔްޕީސ ެޓްސުޓ ަހަދިއެގްނ ެކްނަސުރ ުހިރ ޯތ 

ޯހިދާދެނެއެވ.


