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له خوا په پښتو او   NHSد ماشوم د زېږېدو په اړه د 
 دري کې معلومات

 

 QRژباړې برنامه ډاونلوډ کړئ او الندې  Papillonخپل موبايل کې د 
کوډونو څخه هر يو سکين کړئ ترڅو په پښتو يا دري کې د دې موضوعاتو  

 په اړه معلومات ولولئ يا واورئ.

 

 
 ( Antenatal Careد زيږون څخه مخکې پاملرنه )

و څخه  د زيږون دمخه پاملرنه هغه پاملرنه ده چې تاسو يې د اميندوارۍ پر مهال د روغتيا متخصصين 

پاملرنې په نوم ياديږي او دا په انګلستان کې د زيږون ورکونکو   د د زيږون ترالسه کوئ. دا ځينې وخت

  ميرمنو لپاره شتون لري. دا معلومات تاسو ته ښايي چې تاسو به څه ډول پاملرنه ترالسه کوئ. 
 

 

 اوونه ړد )ماشوم( د زېږون پر
زيږولو کې د مرستې دا معلومات د ماشوم د زېږون مختلف پړاوونه تشريح کوي او د خپل ماشوم په 

 لپاره خپلې قابلې ته زنګ ووهئ.
 

 

 ( Inducing Labourد اميندوارۍ په جريان کې د رحم انقباض هڅول ) 
هغه څه دې چې په مصنوعي  (Inducing Labourد اميندوارۍ په جريان کې د رحم انقباض هڅول )

اماده کيداي شي که چيرې ستاسو ماشوم د  (ليبر) د رحم انقباض ډول پيل شوی وي. په ځينو وختونو کې

ډير وخت وي يا تاسو ته يا ستاسو د ماشوم روغتيا ته کوم خطر وي. دا معلومات له دې په اړه نور 

 وضاحت کوي که چيرې تاسو اماده کړل شوي ياست نو څه پيښيدلې شي. 
 

 

 : عمومي کتنه له الرې سيکشن( C )سيزيرين جراحۍد 

چې ستاسو د نس او رحم د څيرلو له طريقه  ېيو عمليات د سيکشن( له الرې C )سيزيرينجراحۍ د 

ماشوم زيږوي. دا معلومات تشريح کوي چې تاسو ته ولې د سيزرين سيکشن اړتيا پيښيدلې شې او څه  

 پيښيدلې شي.
 

 

 فورسپس يا د ويکيوم له طريقه زيږون 
نوم هم پيژندل کيږي( هغه وخت کيږي کله چې د ماشوم د مرستې له طريقه زيږون )د وسيلې تحويل په 

په زيږون کې د مرستې لپاره فورسپس يا وينټوز سکشن کپ کارول کيږي. دا هغه وخت کارول کېږي 

 چې کله يې اړتيا وي او تاسو يې د طريقې په اړه الزيات معلومات دلته ترالسه کولې شئ. 
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 Episiotomy and perineal tears))پیرینیل څیرل ایپیسیاټومي او 

منځ ځای څيري ترڅو ماشوم  دد ماشوم د زېږون په جريان کې ډاکټر يا قابله ممکن د شرمګاه او مقعد 

په اسانۍ سره وزيږول شي. د ماشوم په راوتلو سره ممکن د وجود دغه برخه څيري شي. د الزياتو  

  کوډ سکين کړئ او معلومات ترالسه کړئ. QRمعلوماتو لپاره 
 

 

 د )مور( شيدې : لمړۍ څو ورځې 
په لمړيو څو ورځو کې به تاسو او ستاسو ماشوم يو او بل وپيژنئ. دا ممکن ستاسو دواړو لپاره د )مور( 

او دا مشوره به تاسو سره مرسته وکړي چې خپل ماشوم ته د شيدو  شيدو ورکولو لپاره وخت ونيسي

 ورکولو کې د ډاډ احساس وکړئ.
 

 

 و ورکولو مشوره په بوتل کې د شيد 
که تاسو د سينې شيدو يا د شير خوار فارمولې سره په بوتل د خوراک ورکولو پالن لرئ نو دا الرښونې  

 شيدې ورکولو کې مرسته وکړي او هغه خوندي او صحت منده وساتي.د به تاسو ته خپل ماشوم ته 
 

 

 معائنه   )ماشوم( د نوي زيږيدلې 
په لمړۍ شپږو څخه تر اتو اونيو کې د سکريننګ ځينې ازموينې ستاسو نوې زيږيدلي ماشوم ته به 

وړاندې شي. له دی څخه به په دی معلوماتو کې مرسته وشي چې آيا ستاسو د ماشوم د صحت څه  

وضعيت دی چې پر وخت يې درملنه وشي. د نوي ماشوم د سکريننګ په اړه الزيات معلومات دلته  

 موندلی شئ.
 

 

 ( خطر کم کړئ SIDSناڅاپي مړينې سنډروم )د ماشوم د  
له وجې  Cot Deathيا  Infant death syndromeدا معلومه نه ده چې ولې ځينې ماشومان د 

ناڅاپه او پرته د کومې ظاهري علته مړه کيږي. خو داسې شيان شتون لري چې تاسو يې کولې شئ د  

SIDs .امکانات کم کړئ کوم چې په دی معلوماتو کې تشريح شوي 
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