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 د تولد له عملیات وروسته پرمختللې رغېدنه

کار کوو تر څو

چمتو شئ!



لښتیو

 روغتون ته باید څه واغوندم

 د والدت مرکز ته رسېدل او چمتو کېدل

 مخکې له دې چې ستاسو نوی ماشوم پیدا شي

څاريستاسو د ماشوم د قلب ضربان به و

د جراحۍ ساحه به ومینځي

د عملیات د مخه درمل به تطبیق کړي

ساته  2برخې  Cله خپلې 

مخکې باید خوراک یا څښاک 

 ونکړئ

ساعته  2.2برخې  Cله  وروستي چمتووالي
 وړاندې

ساعته  2برخې  Cله 
 وړاندې

 برخې لپاره څنګه باید چمتو شئ C د خپلې
برخې

د والدت د برخې 

نرسه

ساعته وړاندې کوم کارونه  22برخې  Cزه باید له 

 وکړم؟

 
 له ځان سره باید څه راوړئ

 ساعته وړاندې 22برخې څخه  Cستاسو د 

 یوه ورځ مخکې ساعته وړاندې 8برخې  Cله 



وروسته له دې چې ستاسو ماشوم وزیږېږي څه 
 پېښېږي

متخصصینو

د نوو زیږېدلو ماشومانو د جدي مراقبت څانګه 

(NICU) 

مالتړی کس

مو ښه شي

 د عملیات په خونه کې باید څه تمه ولرئ

وروته له دې چې ستاسو د بېهوښۍ درمل تطبیق  ستاسو د بېهوښۍ ټیم به:

 شي، ستاسو د معلیات ټیم به:

خونې



 تغذیه

 د بېرته رغېدو په اطاق کې

پاتې

 پوست په پوست اړیکه ډېرې ګټې لري



 زنګ ووهئ، چې ونه لوېږئ

 اطاق کې د ننه

 کې وي NICUکه ستاسو ماشوم په 

 مراجعین

مالتړو کسانو

 د مور او ماشوم په څانګه کې

ښه شي
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د روغتیایي مراقبت له 

 خپل ټیم سره اړیکې

د خپلې بېرته رغېدنې د مرستې لپاره، موږ ته خبر 

 راکړئ که تاسو:

 له عملیات وروسته به څوک د ما پالنه کوي؟

 له عملیات وروسته د درد تسکینول

د بېرته رغېدنې د پیاوړتیا لپاره فعالیتونه: د 

 زیږون ورځ

 د بېرته رغېدنې د پیاوړتیا لپاره فعالیتونه:

 ورځې 1-3

هره ورځ

د کورنۍ او نوي زیږېدلي ماشوم ترمنځ پیوند او 

 پالنه

د راتلونکو څو وروځو لپاره ستاسو 

 د خپرمختللې بېرته رغېدنې پالن



 سرچینې

فېسبوک

 کور ته تلل

 کور ته د تګ لپاره د چمتووالي نښې:

 والدت د کنټرول

 کور ته له تګ وړاندې:

مبایل

تعقیبي



د عملیات له الرې د والدت له 

چک لېست ووسته پرمختللې 

 بېرته رغېدنه
زموږ هدف د ادی چې د مور، ماشوم او د کورنۍ په څانګه 

کې بهبود رامنځ ته کړو. دلته ذکر شوي ګامونه په بېرته 
 رغېدنه، او روغتیا کې بهبود رامنځ ته کوي او د

ماشوم ترمنځ پیوند اسانه کوي. همدارنګه له -والدینو
 روغتون څخه له وخته مخکې مرخص کېدو سبب ګرځي.

په مهربانۍ سره د خپل پرمختګ د څارلو لپاره له دغه 
چک لېست څخه استفاده وکړئ او له مرخص کېدو مخکې 

 هغه ساحې په ګوته کړئ چې بهبود ته اړتیا لري.

 22له والدت وروسته لومړني 
 ساعتونه:

  او له  پلې کړئپوست په پوست اړیکه

وروسته ماشوم ته شیدې  2-1تولد 

 ورکول پیل کړئ

  4-2د معمول مطابق له زیږون 

ساعته وروسته خوراک او څښاک پیل 

 کړئ

  ساعته وروسته لږ تر لږه  2-1له تولد

 درجې شیپ سره کښېنئ 44

 د تخت په څنډه کښېنئ او له والدت 

 وروسته قدم وهل پیل کړئ 6-8

  ساعته  12-6د ادرار کاتېتر له والدت

وروسته لرې کړئ او کوښښ وکړئ 

ساعتونو کې رفع حاجت  3-2په هرو 

 وکړئ

  له تشناب څخه د استفادې او په

مکرر ډول د پلي ګرځېدو د 

وړتیا تر وخته پورې د وینې د 

لخته کېدو د مخنیوي لپاره، د 

خوب پر مهال د پښو په ښکتنۍ 

برخه کې له فشاري لستوڼو څخه 

 استفاده وکړئ

  په صالون کې په ورځ کې لږ تر

 ځله پلی تګ کوئ 3لږه 

  د ورځې د ډېرې برخې لپاره له

تخت څخه د لرې اوسېدو او د 

استراحت د وخت ترمنځ 

 مساویتوب رامنځ ته کړئ

  د ماشوم د تغذیې په اړه خپلې

پوښتنې له نرسې سره مطرح 

 کړئ

  که تاسو کانګې یا استفراق، ډېر

خارښت، بې کنټروله درد، د سر 

درد، د غاړې درد، قبضیت، یا په 

ستونزمنه توګه د ادرار خارجېدل 

لرئ، ثبت شوې نرسې ته خبر 

 ورکړئ

  د درد د کنټرول د غیر نشه

راوړونکو درملو استفاده دې ته او 

د اړتیا په صورت کې د درد له 

نورو درملو څخه استفادې ته دوام 

 ورکړئ

  دقیقو لپاره، په ورځ  4لږ تر لږه د

ځله، تر هغه چې تاسو  3کې 

وکوالی شئ په نورمال ډول خواړه 

 وزغمئ، ژاولې وژویئ.

  د خپلOB  له چمتو

کوونکي سره د تولد د 

 کنټرول پالن جوړ کړی دی

  که کور کې د خپل درد

دمدییریت لپاره، د اړتیا وړ 

نسخو چې ښایي تاسو اړتیا 

ورته ولرئ او د تعقیبي پالن 

له خپل چمتو  OBلپاره د 

 کوونکي سره بحث وکړئ

  د کور د مراقبت الرښوونې

له خپلې نرسې سره مرور 

 کړئ

 له والدت وروسته ورځې:

  که غواړئ د ماشوم د ختنه

 کولو لپاره پالن جوړ کړئ

  کور ته له تګ وروسته د خپل

نوي ماشوم د روغتیاپالنې له 

چمتو کوونکي سره تعقیبي 

 لیدنې تنظیم کړئ

  د مرخص کېدو له ورځې

مخکې د ماشوم د موټر سیټ 

د مور او ماشوم څانګې ته 

 راوړئ

 د نوي زیږېدلي ماشوم مشخص اهداف:

  د نوي زیږېدلي ماشوم عامه پالنه

او واکسین، د  درملبشپړه کړئ: 

اورېدو معاینه او نوي زیږېدلي 

 ماشوم معاینه کول

 د زیږون د تصدیقپاڼې چمتو کول 

 له عملیات مخکې د شاور
 اخیستلو الرښوونې

شاور واخلئ

 د استفادې الرښوونې

کلوئ



 یادښتونه




