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 لومړۍ خربې

 وروڼو، او خویندو درنو

 د هت ناروغانو او هېوادوالو ګرانو تاسې چې یو خوښ

( بولیټن) خپرونې روغتیایي د کلینیک دیوانبیګي

 زړه د څخه ټولو تاسې له. کوو وړاندې ګڼه دویمه

 د زوستون روغتیایي خپلو د چې کوو مننه کومي له

 پر وا کوئ لیدنه څخه کلینیک دې له موخه په حل

  .کوئ اعتبار درملو او معایناتو کلینیک،

 یې څخه خدمتونو له او راتګ ستاسې ته کلینیک

 کلینیک د چې هڅوي هم نور ال موږ اخیستنه ګټه

 ځلې هلې خپلې لپاره کولو ښه ال د خدمتونو او

  .کړو پراخې هم نورې

 سایين - والدي کلینیک د کې میاشتو وروستیو په

 ودرلودل په قابلې او ډاکټرې متخصصې د څانګه

 کهمر  په مالومات نور یې اړه په چې شوه، فعاله رسه

 وزارت روغتیا عامې د همداراز. شئ لوستالی کې

 ېک کلینیک په همکارۍ او مرسته په یونیسف او

 ناړی ټول پورې بجو څلورو تر اتو له سهار د ورځ هره

. کېږي پيل لخوا واکسیناتورانو ښځینه د واکسینونه

 ویهل لپاره میندو او ماشومانو د سیمې د هرس  دې له

 ده نه اړینه اوس چې ځکه شوه، رامنځته اسانتیا

  شی. والړ ځایونو لرې تر موخه په واکسین د چې

 ونوخدمت روغتیایي د لپاره ستاسې چې پوهېږو موږ

 مسلکي د کارکوونکو د. دی مهم خورا کیفیت

 او يروزونک بهرين او کورين لپاره لوړولو د کیفیت

 د وا راځي ته کلینیک دیوانبیګي متخصصین

 زموږ به توګه دې په. کوي ارزونه او روزنه کارکوونکو

  .ومومي والی ښه هم نور کیفیت خدمتونو د

 ېچ کوو هیله درنښت په څخه تاسو له کې پای په

 مو موخه په کېدو ښه ال د کارونو د کلینیک د

  .کړئ رشیک رارسه نظرونه او وړاندیزونه

 .ولرئ روغتیا ښه نه،من

 د کلینیک اداره

 

لو ېالبېپه کابل کې د دنیا ورځپانې له ب الرښوونې

، چې دا مضامین د ې ديستل شو یګڼو څخه اخ

 ږ، زمويلیکواالنو او ژباړونکو نظریات د هغوی د

 .ير له مسؤولیت نیې په اړه ران ټډاککلینیک او 

شویو لیکنو  خپروموږ یوازې د کلینیک لخوا د 

 .یو لمسؤو 
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 پېژندنه صايفډاکټر عبدالوارث د 
 یدالوارث صافی د حاجي خیر محمد زو ډاکټر عب ښاغلی

 کې په کيلېزانو رنګر د  لۍروداتو ولسوا د ننګرهار والیت د

ه زدمنځنۍ او لومړنۍ دی.  یدلیکال کې زیږ ۱۳۵۶په 

 نځي کېو مهاجرت په دیار کې د التقوا په ښو  یې د ېکړ 

ه څخه پ له لېسېد حرضت صدیق اکرب  ې دي.تر رسه کړ 

 دیې ، وروسته یدرجه فارغ شو  کال کې په عايل ۱۳۷۴

 هکې د طبي علومو زد پوهنځيطب په ننګرهار پوهنتون  

پوهنځي څخه  يموړ و نله کال  ۱۳۸۳مال وتړله او په ته کړو 

 و.په درجه فارغ ش MDد 

 
ور پېښپه  ېاو ورځ ېد مهاجرت شپ یې ۍڅرنګه چې کورن

 په ستېد مر  یر عبدالوارث هم د هغو ټاکډ، تېرولېکې 

ېښور پو رسه مخ وو یو ځل بیا ز ستون ياقتصادله خاطر چې 

و کې ی راکمېدوو په ز د ستون يتر څو د هغو  ،مهاجر شوته 

موسسه کې  یههمدا وو چې په یوه خیر .څه ونډه واخيل

کله چې د کشمیر په عالقه کې  .دنده تر السه کړه یې

د  يزیانونه واړول، نوموړ  او ځاين مايلډېر خلکو ته  ېزلزل

ته  عالقې ېځپل ېله خوا زلزل ېهمدې خیریه موسس

د روغتیا په برخه کې د خلکو السنیوی ، چې واستول شو

په سیمو کې د  ېد نوښار او چهارصد ه. همدارنګيوکړ 

 ډاکټر يو  يشو  ۍویجاړ  و له املهد راوتلسیالبونو 

مهاجرو د روغتیا په له عبدالوارث بیا هم د ذاخیلو د کمپ 

 او د مهاجرو ناروغانو لېنه سپمو  و ېبرخه کې خپلې مرست

 یې وکړه. درملنه 

 افغانستان ته راستون شوهېواد کې خپل کال  ۱۳۹۰په 

کې د جامع  ۍولسوالېش کام دپه او د نورستان والیت 

دنده وګومارل شو.  توګه پر د آمر په CHC ز مرک يصح

 روغتون په ۍولسوال دد هلمند د ګریشک بیا  وروسته

(DH)  له هغه وروسته شوه.  هر دنده ور تر غاړ ټاکډکې د

 ېخون ېالحیات روغتون کې د عاجلپه په کابل کې یې 

 یيایپه روغت دیوانبیګيمهال د اوس .مسولیت تر السه کړ

او په اخالص د خپلو ګه دنده لري په تو مرکز کې د آمر 

 .یددرملنه بوخت په تشخیص او  یود ناروغهېوادوالو 

څانګې  نه وي چې ډاکټر عبدالوارث د داخله ېد ېپات

و تشخیص ا د ناروغیو د ياو پوستک ماشومانود ، رسبېره

ه برخ ېاو په همد يتجربه لر  په برخه کې کايفدرملنې 

 .یکې د ناروغانو په خدمت کې د

ن نه برخم ېحوصلاو  صرب ښو اخالقو، تقوا،له دالوارث عب

   .ورته اجر ورکړي ېدی. الله د
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 -نسایيله د دیوان بیګي کلینیک 

 والدي متخصصې رسه مرکه

 ؟ئتاسو خپل ځان معريف کړ په پیل کې  -۱

 ډونراسټاو ال يوالد -يساید ن يشاکره عبید ډاکټرځواب: 

  متخصصه.

 ښځو لپاره کوم خدماتکې د په دیوان بیګي کلینیک  -۲

 ؟يشته د ېاو اسانتیاو 

متخصصه او با تجربه قابله، د  يوالد -ينسای ځواب:

ره د وینې د معاینې لپاموجودیت، ښه تشخیص،  ډراسونټال

یږون زبال موسایلو س وښ په، مجهزه او دیتجو و البراتوار مد 

 خونه.

اره او د راتلونکي لپ شته ېز په کلینیک کې څه ستون -۳

 ؟ئلر  وم پالنونهک

ې رضورت دی په کلینیک کې فعال هر هغه څه چځواب: 

 دد ښه تشخیص لپاره ، په آینده کې غواړو چې يموجود د

 ماشین خریداري کړو.د یو باکیفیته راسونډ ټال

 د ښځو لپاره څه ده؟ ېستاسو مشوره د سیم -۴

 ،يتوجه ولر خپل صحت ته خاصه  ېځواب: باید ټولې ښځ

وه، ېم وکړي یعنې د دوی په خوراک کې مپاخپلو خوړو ته 

 تر څو یو ،ترکاري، حبوبات، لبنیات او غوښه موجوده وي

 .نارمل زیږون ولري او یو سامل ماشوم وزېږوي

او  يږو ېماشوم روغ وز  ېچ يباید څه وکړ  ېحامله ښځ -۵

 ؟يش ېروغه پاتخپله سمه 

 ېد د ېیعن، يتوجه وکړ خواړو ته خاصه  وباید خپلځواب: 

په  هاو غوښلبنیات  ، ، حبوباتيوه، ترکار ېم ېخوراک ک هپ

 ري او یوولڅو یو نارمل زیږون ، تر يمناسبه اندازه موجود و 

خه ته کولو څور پله وزنونو  انهر در ېسامل ماشوم وزېږوي. د ډ

 .او کايف اندازه اسرتاحت وکړي ځان وسايت

 ېشیدکه د مور  ،يد ېماشوم لپاره ښد  ېشید ير ډپو  -۶

 ؟ېشید ۍنیا کور 

 په نو کوالی يش ي،که هره مور مناسب خوراک ولر ځواب: 

، هغه ماشوم يندازه چې ماشوم شیدو ته رضورت لر هغه ا

نو الزمه ده چې هره مور باید د امکان تر  ي،ته برابرې کړ 

  .يماشوم ته ورکړ  حده خپلې شیدې

 : ېګټد مور د شیدو دماشوم لپاره 

 .غذا دهد ماشوم لپاره مکمله  ېد مور شید

 د نورمال بدند وهایپوترمیا )اانتان  ماشوم د ېد مور شید

 .يساتنه کو  نه (حرارت کموايل

 یوله  ېچ يمور او ماشوم رسه مرسته کو له  ېد مور شید

   .يولر  او مینه ېیکړا ېدږ بل رسه ن

انکشاف  د ماشوم دماغ ښه کوي چې  کمک ېد مور شید

  .وکړي

 : ېګټیې د مور لپاره 

بښت نوی بالر  دل ېژر پیل ېتغذی د شیدو په واسطهد مور د 

 .سته اچولی يشو ور 

 رحم د دلېپیل ېتغذیسمدالسه  د د مور د شیدو په واسطه

کتیا ته چټ ودلېبهر پالسنتا د  ېچ يږېک تقلص سببد 

 . ورکوي

   .يوړیا د ېد مور شید
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 يران دګ ل یېدېحصول ه اومته دېتغذیه ق شیدو يپه پوډر 

 دی.هضم مشکل  شیدو دوزې غوا او  بل پلوه دله او 

تر  ،يشیانو ته رضورت لر  تغذیه  اضايفشیدو  يپه پوډر 

 اشوم په م يشه او که په مناسبه توګه تهیه ن يشتعقیم  څو

  .يږېاخته کانتان 

نه ېدو لپاره تر ېدو د رقیق کید ش ېهغه اوبه چ يلر امکان 

 ملوو ماشوم د نازکو ک زیږیديل يد نو  يږېکګټه اخیستل 

  .يش سبب يناست د نس

 ي،ده ن ېمناسب د انسانانو لپارهکامال ً ېحیواناتو شید د

 ،ېد ېکامال ًمناسب ته وږو بچېمد او  سېريل ،يسو اما خ

 !! يو ته ښې دد انسانانو بچ ېشید د مور ېچ ېغسهام

نه  ېجوړ غلظت  په مناسب ېشید يمصنوع ېر ېکه چ

 ېناو اوسپ ټامینونوېاو د بعضو و  ېتغذی ېد نیمګړ  ،يش

چانس  يد يلپاره رضور  ېود ېچې د ماشوم د مناسب

  ږي.ېزیات

 يژ ر وخت او انرېتغذیه د مور ډ يتوګه مصنوع يپه عموم

ه همدارنګ او يماشوم ته تاوان اړو  زیږیديل ياو نو مرصفوي 

  ( ته یې مساعدوي.يانتان او حساسیت )الرژ 

 ؟ل يشڅه وخت او څنګه ماشوم ته ورکړ  ېیدش ير ډپو  -۷

نه  وي او وناروغه  ځواب: په هر صورت کې چې مور شدیده

، يورکړ  ېخپل ماشوم ته د رضورت شیدکوالی چې  يش

د نظر د ماشوم  کې په چوشک ېشید ير ډنو باید پو 

 .ل يشاو ورکړ  ېتیار په اندازه رضورت 

 ؟و لپاره کوم واکسین باید تطبیق يشد ښځ -۸

 او هغه ښځی چېوروسته  بلوغباید له  ېنجونټولې ځواب: 

 وسد تیتانښت کالو عمر ولري ېتر پنځه څلوله پنځلس 

 .مکمل کورس چې پنځه دورې دی تطبیق کړيواکسین 

څه  ېاو ګټه ی يله باید څومره و نځ فاصمر ت نود زیږونو  -۹

 ؟ده

 دته ماشوم د  ېترمنځ فاصله هامغه چ د زیږونونوځواب: 

رې یمو کالو پو له دوو نه تر دوه ن مرحله ده چېورکولو شیدو 

 .خيله ن ه حمل واښځ کېدوره  ېده اید پده، ب

 ګټې یې دا دي:

 ښه روغتیا.

 او نورو برشي منابعو ته ښه الرسسی. ومواد يخوراک

 احساساتو څخه د والدینو دوامداره حامیت.له د ماشومانو 

 دل.ېبرابر د ښوونې او روزنې لپاره د ښو فرصتونو 

 د کې ت مخکې والدتونووخله ، دوارۍمیا والدت مخکېله 

او د  په کموايلد خطراتو مړینې د کچې  ماشومانو د

 کې مرسته کوي.تر منځ په فاصله راوستلو  امیدوارۍ

 په پریکړو کې ازادي درلودل چې کله باید ماشوم ولري.

 اقتصادي او احساسايت کم فشار.

 الرسيس لپاره د زیاتو رسچینو موجودیت.د ماشومانو ته 

)ښوونې او روزنې( د فرصتونو  لپاره د زده کړود ماشومانو 

 زیاتوالی.

 د اقتصادي فرصتونو زیاتوالی.

 د کورنۍ د فعالیتونو لپاره د زیاتې انرژۍ موجودیت.
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 ۍانرژ د شخيص او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د زیاتې 

 موجودیت.

ه لکیسې  د کم وزنه ماشوم د پیدایښت او د امیدوارۍ د

 .یکوچنيوايل څخه مخنیو 

 د کموايل سبب کېږي. فشار په محیطي منابعو د 

 په شخيص او فردي ډول په ټولنیزو چارو کې ګډون کول.

 ؟ښځې لپاره څه  تاوان لريحامله  د د دوا خوراک  -۱۰

دریو میاشتو کې یو وار  وهره حامله ښځه باید په هر ځواب: 

وا دله اړتیا رسه سم او  وريشډاکټرې ته  يوالد –نسايي 

 کله هم استفاده وڅېه دوا څخهله او په خپل رس  واخيل

 .ينه کړ 

دی او  مهمڅومره راتګ  ېښځد حامله کلینیک ته  -۱۱

 ؟يڅومره اړین د يې دلېبسرت 

ښځه څه مشکل که حامله  ي،ر زیات مهم دېډځواب: 

د حل د خپل مشکل  په مشوره ېنو باید د ډاکټر  ي،ولر 

شورې ډاکټرې د م نو باید د ،لپاره کلینیک ته مراجعه وکړي

او د خپل مشکل د حل لپاره ښځینه ډاکټرې ته مراجعه 

 .او دوا واخيل وکړي

 ېوروسته پاملرنزېږون له او ې مخکې پاملرنزېږون له  -۱۲

 ؟ير ګتې ل ېکومد حامله ښځو راتګ کلینیک ته په موخه 

ر زیات رضورت ېلپاره ډزېږون مخکې پاملرنې له ځواب: 

او  ويش کمښت څخه مخنیوی لهه چې د مور د وینې شت

ن زېږو له او  چې رضورت دی ورته ولیکل يش ېهغه دواګان

تر  ،کلینیک ته ورتګ اړین دیهم  لپارهوروسته پاملرنې 

کروب میله اتو مخنیوی ويش یا او انتانوینې بهېدنې څو د 

 .کسین یې تطبیق يشاو وا ژغورل يشنه و

 ی؟رضورت څومره د چمتووايلوالدت لپاره د د  -۱۳

ه ساملیوه ، له دې رسه به زیاتې ګټې لري ېډیر ځواب: 

 .مور سامل ماشوم دنیا ته راوړي

ته د والدت لپاره  څه وخت باید کلینیک یا روغتون -۱۴

 ؟یويس ځان رسهله کوم شیان هلته باید او  مراجعه ويش

او د مور  کله چې  د مور نهمه میاشت پوره يشځواب: 

پل باید خ ژر تر ژرهنو  ،وع يشدردونه رش  يیا والدصات تقل

وم که د ماشلشیان او ټول د اړتیا وړ  ورسويځان روغتون ته 

 .ځان رسه یويسله کمپله  ې اولباس، یوه اندازه پیس
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د چنجیو د ناروغۍ عالج او 

 !ورڅخه د ځان ساتنه

 

په نس کې چنجیان د رطب وراسته يش څخه پیداکيږی، 

داکيږی ، ولی چي صفرا ډیره د صفرا او سوداء څخه نه پی

وچه او خونکه ده چنجیان پکې ژوند نه   ګرمه ده او سوداء

بلغمی ماده د چنچیانو دژوند دپاره مناسبه    يش کوالی،

 په کوملو کي  که بلغمی ماده ډیره يس او ورسته يس  ده

 . پاته يس

 -: په نس کی ولی چنجیان پیداکیږی

ه معده کي بلغم ډیر د ډیرخوراک له امله او کله چي پ-۱

 .يش

دهاضمې کمزوری او دبدن دغړو خونکي ، چي دا -۲

 .دهاضمې د خرابوالی سبب ګرځی

رسیښ ناکه خواړه ، لکه لوبیا او دامو غوښو خوړل ، -۳

 .البان خوړل ، او رطب میوې خوړل

 . په ډکه خیټه جامع ) نزدیکت( کول-۴

 .اوړه کفه کول-۵

 . کيږیځنی چنجیان یو دبل څخه اخستل -۶

 -:  دچنجیانو دشتون نښی نښانی

دچنجیانو دوجود عالمی یو دبل رسه توپیر لری ځنی اوږه 

 . چنجیان وي ، او ځینی لنډ او ځنی برداره چینجیان وي

شونډان سپیره وي ، او په خوب کي دخولې   دورځی یي

 . څخه ناړی بهیږی

 . دنارغ طبیعت خراب وي ژر درد ورځی

 . دشپی غاښونه چیچي

که یی   ،کله کله چغه کوي،  ه خوب کي ارږمۍ کاږیپ

 . څوک دخوبه ويښوي خوابدی کيږی

پر سرتخوان چې کښینی وخوړو ته یی هوا نه کيږی دخوړو 

 . یی بد راځی  څخه

 هم پیښیږی  دچنجیانو څخه دمیرګی ناروغي او تشنجات

. 

ولی چی خواړه چنجان   ډیر وږی کيږی ،  کله کله

 . قان هم ورته پیښیږیاو دزړه خف  وخوری،

 . په خوب کي چنجیا په حرکت راځی

یی مښلی   ، او ګوله  دمعدې خوله کړپی کوي ، مغض وي

 . او اشتهایی بنده وي

په بدن کي یی سستی ډیره   هغه کس چي چنجیان لری

 .  وي ، کله کله یی سرتګی رسې وي

 . مقعده یی کا کوي

 -: وقایه  دچنجایو دناروغي عالج او دهغه څخه دځان

کوملې د بلغمو څخه داملی شیانولکه د ) سنا ( په خوړولو 

 . رسه پاکول

دبلغمې خوړو) هغه خواړخه چي بلغم ډیروی لکه بادرنګ 

 . څخه پرهیز کول…( ، مستې 

دچنجیانو دوژلو دواوي لکه ) ُمریعنی ترخې کونډری ، 

دی ، هوږه ، زعرت ، انیسون ،   باغلی  ترمس یوډول ژړ

م ، وانجه یعنی توری دکرفس تخ
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 خوراک زیات له څنګه کې روژه

؟وژغورو ځان کولو  

 2018, 30 مې روغتیا: برخه  تکل وحید: نرشونکی

 ترڅنګ تندې ډېرې د کې ورځو اوږدو دې په مبارکې روژې د

 مناسب د وخت پر مايت روژه د چې کیږي، هم احساس لوږې د

 .وي رسه خلکو کمو له سوچ کولو خوراک

 ،کیږي المل ناروغیو ډېرو د کول نه احیتاط کې ختو  دغه پر

 او ګاز کې خیټه سوزېدل، معدې د هضمیدل، نه خوراک لکه

 .ورکول نه انرژي پوره ته بدن

 بیا خو پوهیږي، شیانو دغو په څوک که وخت پر مايت روژه د

 پای په چې کړي ورک احساس دا ترې لوږه ورځې ټولې د هم

 چې ويش باید څه داسې آیا ون يش، جوړ المل ناروغۍ د کې

 يش؟ وژغورل ځان څخه خوراک ډېر له کې روژه په

 وکړئ استعامل زیات اوبو د

 تهزیا نو لرئ پالن ژغورلو ځان د څخه خوراک زیات له چیرې که

 ېیواز  نه کې موسم ګرم په وګرځوئ، عادت مو څښل اوبه اندازه

 اکخور  د مو واسطه په ددې بلکې دی اړین استعامل اوبو د

 یکیدل المل تندې د لوږه زیاته کله کله يش، کمه هم اندازه

 د او پاکه معده څښل اوبه ګیالس یو وړاندې خوراک له يش،

 انسان خوراک کړی وروسته چې کوي، غوره سیستم هاضمې

 .رسوي نه هم زیان ته

 وکړئ يش کوچني په پېل خوراک د

 خرما له او وکړئ، خرما پر پېل مايت روژه د چې وکړئ کوښښ

 اسېست خرما چې ځکه وباسئ، انتظار شېبه یوه وروسته خوړلو

 یو او دانې دوه خرما د لومړی وخت پر مايت روژه د کموي، لوږه

 تهوروس ملانځه له خوراک نور او وڅښئ، اوبه یا رشبت ګیالس

 .کړي راکمه کچه لوږې د مو به وقفه دغه وکړئ،

 وکړئ خوراک سوکه

 لوږه زیاته ډول همدا او بايس، اړ هت خوراک زیات مو خوراک ژر

 د چې وکړئ کوښښ بايس، اړ ته څښاک او خوراک ژر انسان

 ځکه وکړئ، خوراک وقفه وقفه په او سوکه وخت پر مايت روژه

 په ډوډۍ ډول همدا او ورکوي راحت ته بدن خوراک سوکه چې

 نه بوج هاضمه او معده په او کيږي میده ښه خواړه کې خوله

 .کیږي المل خوراک کم د کې پای په چې راويل،

 ساتئ بوخت ځان وړاندې مايت روژه له

 چیرې که ګرځئ، لرې څخه پخلنځای د وړاندې مايت روژه له

 کتل ته خوړو نو وي کمزورې اراده کولو خوارک کم د ستاسې

 لري پخلنځای له لپاره ددې زیاتوي، هم نور هوس لوږې د مو

 بوخت ځان خربو پر هرس  نورو له وخت پر خوراک د او اوسئ

 .ساتئ

 وکړئ ورزش

 مقصد روژې د کول عبادت او خوراک خوب، یوازې کې روژه په

 د ،دي کار په تېرول څېر په معمول د ژوند خپل بلکې دی، نه

 د مو رسه دې په دي، اړین هم کول ورزش رسبېره کارونو نورو

 مو کول ورزش ډول همدا او کمیږي، خواهش/هوس خوارک

 .وربخښي انرژي خوراک يکړ  د ته بدن

 وکړئ خوب مناسب

 اوږدې ورځې او لنډې شپې ډول عام په کې موسم په اوړي د

 هم پشلمی او تراویح چې کې روژه په ډول ځانګړي په او وي،

 خوب چې کله هر يش، کم وخت خوب د نو يش برخه شپې د

 ېچ لوړیږي، اندازه هارمون زیاتېدلو لوږې د کې بدن يش کم

 نيش کنټرول ځان پر وخت پر خوراک د انسان کې پایله په

 شئ دهبی وروسته نه کولو ملونځ ترایح د وکړئ کوښښ. کوالی

 .وکړئ قیلوله کې اوږدو په ورځې د او

 وټاکئ هدف کمول وزن د

 مه کموالی وزن د مو ترڅنګ کولو تررسه عباداتو د کې روژه په

 چانس سرت یو کمول وزن د کې روژه ځکه وګرځوئ، هدف یو

 او مايت روژه د نو ولرئ اراده کمولو وزن د چیرې که دی،

 چې وي، کړی عزم خوراک مناسب د تاسې به وخت پر پشلمي

.کړئ کم خوراک به هم او کموي وزن مو هم
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 درمان رسفه با عسل

 

عسل به خاطر تسکین سوزش دیواره ی گلو شناخته می 

شود از این رو، از سال ها قبل به عنوان یک درمان 

یورودیک برای رسفه استفاده می شده است. مطالعه ای آ

که روی کودکان باالی دو سال انجام شده، نشان داده که 

عسل به آن ها کمک کرده کم تر رسفه کنند و بهرت 

 .بخوابند

راه های مختلفی برای استفاده از عسل وجود دارد. یک 

رسفه ی خشک به ترکیبی از عسل و آب انگور پاسخ می 

گیالس شیر داغ با مقداری عسل درست پیش  دهد. یک

از خوابیدن، در تسکین رسفه های شبانه موثر است. 

مقداری عسل و آب لیمو را در یک گیالس آب گرم مخلوط 

 .کنید و سه با در روز بنوشید تا رسفه تان بهبود یابد

برای یک رسفه ی خشک، مرصف سه الی چهار بار پودر 

چایخوری عسل موثر  زردچوبه ی مخلوط با یک قاشق

خواهد بود. هم چنین می توانید با اضافه کردن یک قاشق 

گیالس آب در حال جوش،  ۴چایخوری پودر زردچوبه به 

تهیه ی چای زردچوبه را امتحان کنید. چند دقیقه صرب 

کنید، آن را صاف کنید و با کمی عسل و آب لیمو ترکیب 

 کرده و بنوشید

 د خولې بد بوی او درملنه يې

 

 

يوه عامه ناروغي ده چې  ( Halitosis) د خولې بد بوی یا

په هر عمر کې هر څوک پرې ککړېدلی يش. د نړۍ د 

اخته دی. د  Halitosis څلورو کسانو له جملې يو يې په

خولې بد بوی عوامل ډير زيات دي خو په ټوله کې د خولې 

ناسمې حفظ الصحې څخه رامنځته کيږي. د انسان په 

شمېر بکرتياوې شتون لري، چې په خوله خولې کې ګڼ 

کې د خوړو پاتې شونې تجزيه کوي او په بد لرونکي غازو 

 .يې بدلوي

 

 څه شی د خولې د بد بوی سبب کيږي؟

 :ډيری عوامل شته چې د خولې د بد بوی سبب کيږي لکه

ــ خواړه: خواړه لومړی فکتور دی چې د خولې د بد بوی ۱

اړه لکه هوګه، پياز، سبب کيږي، ځينې بوی لرونکي خو 

مساله لرونکي خواړه، پنېر، کب او تيزاب لرونکي څښاک 

 .لکه قهوه کولی يش چې د خولې بد بوی رامنته کړي

ــ تنباکو لرونکي شيان: د خولې بد بوی په رامنځته کولو ۲

ل لکه سګريټ څکول، پان خوړ  کې تنباکو لرونکي څيزونه 

باکو دغه توليدات او نصوار اچول د پام وړ رول لري. د تن

کولی يش د خولې د بد بويې او د خولې د بېالبيلو ناروغيو 

 .او د خولې د رسطان سبب يش gum disease لکه



13 

ــ د خولې حفظ الصحه: کله چې يو څوک خپل غاښونه ۳

يا د تار په وسيله د  flossپه منظمه توګه برس نه کړي، 

شونې  تېغاښونو تر منځ فاصلې پاکې نه کړي نو د خوړو پا

يې په خوله کې پاتې کيږي چې دا بيا د خولې د بکرتياوو 

 .په وسيله تجزيه کيږي او په بد بوی لرونکي غاز يې بدلوي

 د خولې د حفظ الصحې نه مراعات کول په خوله کې د

plaque  يعنې د غاښونو د زيړ او تور منګ سبب کيږي. کله

غي په نوم نارو  gum چې غاښونه منګ ونييس نو بيا د

رامنځته کوي. وروسته بيا همدا منګ کلکیږي او بکرتيا په 

کې ځای نييس چې بيا د وريو د التهاب او د غاښونو د 

 .سست وايل، ښوځېدو او وتلو باعث کيږي

ـ وچه خوله: د خولې وچېدلو ته۴ ويل کيږي  xerostomia ـ

چې دا هم د خولې د بد بوی يو عامل دی. په خوله کې 

ه او پاک سايت خو کله چې د انسان لعاب غاښونه الند

خوله کايف ترشحات ونه کړي او لعاب ونه لري؛ خوله 

وچيږي چې بيا د بد بوی المل کيږي. د خولې د الړو 

)لعابو( کمېدل ممکن په لعابيه غدو کې يا هم د خولې په 

 .ارتباطي )منضم( نسج کې د ستونزو له امله وي

ځيني درملونه د يا حساسيت ضد درمل:  Allergies ــ د۵

حساسيت ضد لپاره استعامليږي چې د حساسيت ضد 

درملو خوړل هم د خولې د بد بوی يو بل عامل کيدلی يش. 

په پوزه کې د حساسيت ضد قطرو اچول هم کولی يش د 

 .خولې بد بوی رامنځته کړي

ــ د خولې انتاين کېدل: د خولې ځينۍ ناروغۍ لکه د ۶

، په (gum disease) نګغاښونو سوري کېدل، د غاښونو م

خوله کې زخمونه او مترضر غاښونه هم د خولې د بد بوی 

 .د پيدا کېدو سبب کېدلی يش

 ــ ځينې درملونه: ځينې انتي هيسټامني۷

(antihistamines)  لکه د حساسيت ضد درمل خوړل د

خولې د وچوايل سبب کيږي چې بيا د خولې بد بوی 

 تولو درمل لکهرامنځته کوي. همدارنګه د ادرار زيا

triamterene او د اعصابو د آرام درمل لکه paraldehyde 

 .خوړل هم د خولې بد بوی رامنځته کوي

ــ خوب کول: کله چې يو انسان له خوبه راويښ يش نو ۸

خوله يې وچه وي ځکه د خوب پر مهال لعابیه غدې د 

خولې لعاب نه جوړوي او همدا سبب دی چې د سهار يا 

ېدو پر مهال خوله وچه وي. وچه خوله کې له خوبه د ويښ

بکرتيا ښه فعالیت کوي او بيا د خولې د بد بوی سبب 

 .کيږي

ــ حاملګي: په مريمنو کې د باردارۍ له امله هم د خولې ۹

بد بوی پيدا کيږي. يادونه بايد ويش چې پخپله حاملګي 

د خولې د بد بوی عامل نه دی، بلکې د حاملتوب له امله 

ی او استفراق )کانګې( چې د حاملګۍ په د زړه بدوال

لومړيو مياشتو کې معمول وي؛ د بد بوی د رامنځته کېدو 

عوامل دي. رسبېره پر دې هورموين تغريات )په مېرمنو کې 

د حاملګۍ پر مهال اسرتوجن او پروجسرتون هورمونونه 

تغري کوي( او ډي هايدريشن هم حاملګۍ پر مهال د خولې 

 .د بد بوی عوامل دي

ــ ځينې نور عوامل لکه د ماشومانو په پوزه او غوږونو ۱۰

کې ځينې وختونه د لوبو شيان، مرۍ، غنم دانه، جوار او 

داسې نور شيان د لوبو پر مهال ننوځي چې دا هم په 
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ماشومانو کې د خولې بد بوی رامنځته کوي. الکويل 

مرشوبات او په لويه کچه د ويټامينونو خوړل هم د خولې 

 .امنځته کويبد بوی ر 

 يا د خولې د بد بوی نښانې Halitosis د

د خولې د بد بوی نښانې پېژندل ډير آسانه دي، هر کله 

چې له نورو رسه خربې کوئ نو مقابل لوری مو د خولې د 

بد بوی له امله د ناراحتۍ احساس کوي، ممکن مقابل 

لوری درته نزاکتاً غږ ونه کړي چې خوله مو بوی کوي خو 

پام شو چې د خربو پر مهال مو مقابل لوری کچريي مو 

درڅخه مخ اړوي يا درڅخه فاصله اخيل او يا خپله پوزه 

بندوي نو پوه شئ چې له خولې مو بد بوی ځي. رسبېره پر 

دې، ناخوښه او تروش بوی او د خولې خوند خرابېدل، وچه 

خوله او د ژبې د پاسه سپین پرتي پيدا کېدل هم د خولې 

 .ڼل کيږيد بد بوی نښې ګ

 مخنيوی

  له ټولو هغه بد بوی رامنځته کوونکو خوړو ځان

 .ساتل چې مخکې يې يادونه وشوه

  هر ځل له خوړو وروسته او له خوبه د ويښېدو پر

 .مهال په منظمه توګه د غاښونو برس کول

  د غاښونو د برس کولو پر مهال د غاښونو برس په

 .وسيله د ژبې برس کول

 د غاښونو Floss  تار په وسيله د غاښونو کول )د

 (منځونه پاکول

  د سګريټ څکولو، نصوارو اچولو، پان خوړلو او

 .الکويل مرشوباتو ډډه کول

 له ډيرو خوږو خوړو ډډه کول. 

  اوبه ډيرې څکل څو خوله مرطوبه او له وچېدو

 وساتل يش

 د نعناع خوړل 

  د شني يا تور چای څکل، ځکه چای پويل فينول

 په ملنځه وړلو کې ګټور لري چې د خولې د بکرتيا

 دي

د دیوان بیګي د سیمي د استازیو او خلکو رسه د کلینیک 

د کارونو او خدماتو په هکله هرو څو میاشتو کې سالمشوره 

کیږي. د واکسین راوستل هم د دوی يو پخواين غوښتنه 

 وه، چې عميل شوه

. 
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 د اروتوپیدی متخصص

 رسه مرکه 

هر څه د مخه مهرباين  سوال : محرتم ډاکرت صاحب تر ۱

 وکړي خپل ځان راته معرفی کړي.

جواب : زما نوم زالل احمد ، د پالر نوم مې محمد رحیم  

د غزين والیت په قره باغ  ۱۹۸۸کاله عمر لرم په  ۳۰دي، 

ولسوالۍ کې پیدا شوی یم، لومړنۍ او منځنۍ زده کړې 

مې غزنی کې کړي تر دولسم صنف وروسته کندهار 

کال کې د  ۱۳۹۲وهنځی ته بریالی شوم. پوهنتون طب پ

طب د پوهنځي نه فارغ شوم او تخصص ازموینه کې وزیر 

محمد اکرب خان د اورتوپیدی څانکې ته بریالی شوم او 

توپیدی په ځانګه کې می تخصص ر کال کې د او  ۱۳۹۶

 بشپړ کړ.

 

سوال: د څه وخت را په دې خوا د دیوانبیګی کلینیک  ۲  

 کړی ده؟  رسه مو  همکاری پیل

جواب : د روان میالدی کال د اپریل د میاشتی راهیسی د 

دیوانبیګې کلینک رسه همکاری لرم ، او ورته دې سه 

 شنبې په ورځ د اورتوپیدی او تروماتولوژی ناروغان ګورم. 

سوال: که د کلینیک د نورو فعالیتونو په برخه کې خپل  ۳

 نظر موږ ته څرګند کړي بده به نه وي.

رنګه چې دا روغتون د ديوانبیګي په سیمه کې جواب: څ

یواځینې کلینیک دي، او د نسایی،داخلی، اطفالو څانګې 

او مجهز البراتوار ، درملتون او د غاښو څانکې لري دا د دې 

سیمې د خلکو لپاره د روغتایی خدماتو په برخه کې لوي 

 سهولت ګڼم.

 سوال : څرنګه کیدای شی چې د کلینیک په کارونو کې ۴

 ښه والی رايش آیا کوم مشخص وړاندیز لري ؟

جواب: دا روغتون د پیل څخه ډیر ښه لیدل کيږی ټولې 

چارې په معیاری ډول مخ ته ځي اما که دا روغتون د شپې 

خدمات هم ولری د سیمی د خلکو لپاره به نوره آسانتیا هم 

 را منځ ته يش.

سوال: که چیری په کلینیک کې نورې څانګې پرانستل  ۶ 

 شی د منطقې د خلکو لپاره به ګټور متام يش؟
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جواب: یو شمیر د نورو څانګو پرانستل هم اړین دی لکه 

 نی.و جراحي، سرتګې، غوږنه او ست

سوال آيا دیوانبیګې کلینیک به وکوالی شی چې په  ۷

آینده کې د منطقې په سطح یو ستندرد روغتایی مرکز بدل 

 شی؟

د فامیلی میډسن په جواب : دا روغتون په راتلونکې کې  

يو ښه روغتون بدلیدای يش، اما د لوړو تشخیصونو لپاره دا 

 ودانۍ بسنه نه کوي.

پوښتنه : ديوانبيګي کلينيک ته د اورتوپيدي کوم  ۸

 ناروغان ډيره مراجعه کوي ؟ 

 

ه دجواب : ديوانبيګي کلينيک ته زياتره د هډوکي د پو 

 د ځنګونو د سوليدنې (Osteoporosis) وايل

(Arthroses) او د مال د (Discopathy)  ناروغان مراجعه

 کوي

 ه وايلدپوښتنه : څرنګه کوالي شو د هډوکو د پو  ۹

(Osteoporosis)او ځنګانه (Arthroses) وقايه وکړو؟ 

ه وايل له سن رسه تړيل موضوع ده دجواب : د هډوکو پو  

او بايد مريمنې تر پنځوس کلني او نارينه تر شپيته کلني 

 ه الندي ټکي په پام کې ونيسی:وروست

 الف: ټول ياد ناروغان بايد منظم فزيکي فعاليت ولري.

دقيقو مخامخ  20تر  15ب : په اوين کې دوه، دري ورځي له 

 . د ملر شعاع واخيل

 ج : غذايي ريژيم کې ميوه جات او لبنيات ډير وخوري

د : تر پنځوس کلني وروسته بايد په کال کې يا شپږو  . 

 کې يو ځل د هډوکو د ډاکرت رسه مشوره وکړي مياشتو

د مخنيوي لپاره بايد ناروغان د چوکۍ  Arthrose ه : د . 

، جګ تشناب نه استفاده وکړي او په دوو پښو او چهارزانو 

 پلرتۍ ونه وهي او هغه کارونه کم کړي چې په ځنګانه فش

 . ار راوړيچه

 مننه داکرت صاحب
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يب روماتیزوم یا د بندونو التها 

 ناروغي

 

( یوه دوامداره او خطرناکه التهايب Rheumatismروماتیزوم )

ناروغي ده چې د بدن پر کوچنیو بندونړ یا مفصلونو حمله کوي. 

دونو پښو د ګوتو په بن –د دې ناروغۍ نښې نښانې زیاتره د الس 

نګرو مړوند، ښی کې لیدل کیږي. د دې ترڅنګ یې نښې نښانې

سلنه خلکو  ۴۰ې هم ترسرتګو کيږي. په او زانګانو په بندونو ک

کې د بندونو ترڅنګ د بدن نور غړي او سیستمونه هم تر اغیز 

الندې راويل لکه؛ پوستکی، سرتګې، سږي، پښتورګي، زړه او 

 رګونه.

د روماتیزم ناروغي هغه وخت منځته راځي چې زموږ د بدن 

دفاعي سیستم د بدن حجرو او نسجونو په مقابل کې په غلطۍ 

ه انتي باډي جوړه کړي او زموږ خپل بدن تر حملو الندې رس 

 وايي. ( Autoimmune Reactionته  راولې، چې د حالت

 د ناروغۍ نښې:

 په بندونو کې درد، پړسوب، د تودوخې لوړوالی او نازک کیدل.

د بندونو شخوالی او سختوالی چې عموما له خوبه له پاڅیدو 

 .یږيوروسته او سهار له خوا زیات لیدل ک

د اسرتاحت کولو په وخت او د شپې لخوا د بندونو درد 

 زیاتیدل او له فعالیت کولو رسه د درد کمیدل.

تبه، د ستړیا احساس، د وزن کمیدا او داسې نور یې تر ټولو 

 غټې نښې دي.

 د ناروغۍ الملونه:

د روماتیزوم ناروغۍ تر اوسه پورې اصيل المل نه دی څرګند، 

چې دا ناروغي هغه وخت رامنځته  خو ځینو څیړنو ښودلې

 بندونه تر حملې الندې کېږي چې زموږ د بدن دفاعي سیستم 

 راويل او د بندونو د التهاب المل ګرځي.

جنټيکي المل يعنې د کورنيو په غړو کې روماتيزم او هغې ته 

 ورته ناروغۍ.

ځينې ويرويس او باکرتيايي ناروغۍ چې د روماتيزم سبب  

 ګرځي.

 د دې ناروغۍ له خطر رسه ډير مخامخ دي؟ کوم خلک چې

 جنسيت: ښځې تر سړو نهه برابره زياتې په خطر کې دي

عمر: هغه خلک چې د ديرشو او پنځوسو کالو ترمنځ عمرونه 

 لري.

 جنټيک: په کورنۍ کې د روماتيزم ناروغي.

 سګريټ څکول.

 .چاغوالی يا زيات وزن

 درملنه:

ي، يي حالت څرګندو پورتنۍ نښې د روماتيزم ناروغۍ ابتدا

درملنې امکان يې د روماتيزم يوه تخریبي ناروغي ده چې د 

ناروغۍ په پرمختليل حالت کې ناممکن دی، خو که چريې د 

ناروغۍ د نښو په څرګنديدو رسه د دوو مياشتو په موده کې 

تشخيص او درملنه يې تررسه يش نو د ناروغۍ څ د ښه کيدو 

 امکان ډېر زيات دی.

ې يا ستاسو د کورنۍ په غړو کې پورتني نښې که چريې تاس

نښانې وليدل شوې نو ژر تر ژره د روماتولوژۍ يا د بندونو د 

 ناروغيو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ.
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د سړو وهلو د مخنیوي ساده 

 الرې چارې

 

د سړو لومړۍ ورځې چې کله رايش نو ځینو مکروبونو ته 

 .دنه کويهم د خوځښت زمینه برابریږي او ځان ښو 

نو وړاندې تر هغه چې مکروبونه ستاسو پر بدن برید وکړي 

له ځینو خوارکي توکو ګټه واخلئ او خپله روغتیا وررسه 

 .ئډاډمنه کړ

د وجود پیاوړتیا او مقاومت د ویروسونو او مکروبونو په 

 .وړاندې ډېر مهم بلل کیږي

بکرتیاوې، ویروسونه او نور مکروبونه چې د ناروغیو المل 

ږي د بدن بهرين دښمنان دي خو بیا د بدن غیر عادی کی

یا غیر نورمالې او رسطاين حجرې د بدن داخيل دښمنان 

 .ګڼل کیږي

د بدن د خوندیتوب سیستم یوه ځانګړتیا هم دا ده چې د 

 .بهرنیو مایکرو ارګانیزمونو جوړښت په یاد سايت

کله چې د ویروس په شان یو مایکرو ارګانیزوم وجود ته 

نو بدن یې په وړاندې مقاومت ښيي او د مخنیوي  ننوځي

 .لپاره یې ځانګړي مواد ترشح کوي

اوس پوښتنه پیدا کیږي کله چې بدن د بهرنیو دښمنانو په 

 وړاندې داسې تیاری لري نو ولې ناروغ کیږو؟

په ځواب کې یې ویل کیږي کله چې یو مکروب بدن ته 

ننوځي تر هغه چې د بدن دفاعي سیستم خپل عکس 

العمل ښيي او د هغه دفاع کوي یو څه ځنډ رامنځ ته 

 .کیږي

دغه مایکرو ارګانیزومونه هم له دې وخته ګټه اخيل او د 

 .بدن پر حجرو برید کوي او له منځه یې وړي

په اصل کې د ناروغۍ شدت او ډېروالی د بدن په دفاعي 

 .حالت پورې تړيل دي

ر مهال ډې د ناروغۍ زیاتېدل، رسطاين او نورې ناروغۍ هغه

پرمختګ کوي چې ویروسونو او یا مایکرو ارګانیزمونو د بدن 

دفاعي سیستم کمزوری کړی وي. یا هم خواړه مناسب نه 

 .وي، بل دا چې کیدای يش ناروغ کس زوړ شوی وي

په دې برخه کې د خوښۍ خربه دا ده چې یو شمېر انتي 

 .بیوټیک ځینې ناروغۍ او مکروبونه یې له منځه وړي

 ده چې څنګه پیاوړی بدن لرالی شو؟ خرب دا

د خوړو یو سامل رژیم چې بېالبېل خوراکي توکي پکې 

کارول شوي وي، د بدن د دفاعي سیستم د پیاوړتیا په 

 نو اړتیائ برخه کې معجزې ته ورته وي. که ښه خواړه خور

 .نشته چې په بشپړونکو خوړو پسې ځان ستړی کړی

پیاوړی وي او په چې د بدن دفاعي سیستم مو ئ که غواړ

 :زکام یا ریزش اخته نه يش نو الندې ټکي په پام کې نیسی
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 :ئډېر پروتین لرونکي خواړه وخور

پروتین د بدن د خوندیتوب سیستم د پیاوړي کولو لپاره 

اړین دی. د برید کوونکو مکروبونو په وړاندې د بدن د 

ساتنې لپاره یې بیالبیلې بڼې اړینې دي دغه راز د غفوين 

 .یدو مخنیوی هم کويک

زموږ په ورځنیو خوړو لکه غوښې، هګیو، چرګانو، کبانو، 

 .حبوباتو او نورو کې په کايف اندازه پروتین شته

 

 :غوړ اسیدونه

غوړ اسیدونه د ځینو مکروبونو مرضو اغیزو په وړاندې ښه 

 .عمل کوي

غوړ اسیدونه د بدن د خونديتوب سیستم پاروي، چې دوی 

و حجرو رسه د مبارزې او د هغو د له منځه بیا د برید کوونک

 .وړلو دنده پر غاړه لري

کبان، غوځاڼ) چارمغز( ، زیتون او داسې نور بدن ته غوړ 

 .اسیدونه رسوي

 

 :E ویتامین

په نبايت غوړیو. بادامو، خستې، غلو او یو شمیر  E ویتامین

نورو خوراکي توکو کې په پریامنه توګه پیدا کیږي او د انتي 

 .د تولید په برخه کې ډیره مرسته کويبادي 

 

 :یا ځواکمونکی ویټامین C ویټامین

دغه ویټامین د کوالجنونو له تولید رسه مرسته کوي او د 

 .وینې د رګونو دیوالونه ځواکمنوي

دغه راز د خوندي کونکو حجرو د پارولو دنده هم لري. 

ویتامین يس کوالی يش د سړو وهلو ) ریزش( موده لنډه 

 .کړي

ښې  C ه دمله مرچ، رسه رومي بانجان، کیوي د ویتامینرس 

 .رسچینې بلل کیږي

 : A ویټامین

له مکروبونو د بدن په خوندیتوب او ساتلو کې  A ویټامین

کلیدي رول لري. دغه ویټامین په ځکر، کبانو، غوړو شیدو، 

پنیر، کوچو او د چرګو په هګیو کې ډېر لیدل کیږي. دغه 

 .کې هم ښه ډېر شته راز په نارنج او ګازرو

 :زینک

په وجود کې د زنک کموالی د ټپونو او ناروغیو د رغېدو د 

 .ځنډ المل کیږي

زېنک د بدن دفاعي سیستم په پیاوړي کولو کې ډېر مهم 

بلل کیږي. زېنک په سمندري خوړو، غوښو، د الوتونکو په 

 .غوښو او ځکر کې ډېر شته

و ، لوبیا، وچباید یادونه وکړو چې د چرګو په هګۍ، شیدو

 .مېوو او غلو دانو کې هم زېنک شته

خو باید دېته هم پام ويش چې په خپل رس د زېنک لرونکو 

خوړو ډېر خوړل په بشپړه توګه رسچپه یا برعکس اغېز لري 

 .او د بدن د خوندیتوب یا دفاعي سیستم زیامننوي

 

 :اوسپنه

اوسپنه په بدن کې د نورو دندو تر څنګ حجرو ته د 

 .رسولو مهمه دنده هم پر غاړه لريآکسیجن 

که غواړئ چې په کايف اندازه وسپنه جذب کړئ نو د چرګو 

هګۍ، ځګر او حبوباتو ته په خپلو خوړو کې ځای ورکړی، 
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په تازه مېوو کې د مڼې خوړل هم مه هېروئ، چې د وسپنې 

 .ښه رسچینه بلل کیږي

پام مو وي چې بدن مو د وسپنې له کمښت رسه مخ نه يش 

 .د رس خوږ به درته پیدا يشچې 

 

 :هوږه او پیاز

 

د هوږې او پیازو په جوړښت کې د ګوګړو تیزاب شته چې 

بدن ته زیان رسوونکو انزایمونو په مخنیوي کې مهم رول 

لري. په خپلو ورځنیو خوړو کې د پیازو او هوږې کارول مه 

 .هېروئ

 :انګور

 

چې  يانګور په خپل جوړښت کې قوي انتي اکسیدانونه لر 

د بدن د خوندیتوب سیستم ځواکمنوي او تر زیاته حده 

 .ناروغۍ ستاسو څخه لېرې سايت

 :شین چای

 

په نوم انتي  EGCG شین چای په خپل جوړښت کې د

اکسیدانت لري چې د رسطاين حجرو د ودې په مخنیوي 

کې ډېر مهم بلل کیږي. شین چای نورې ګټې هم لري 

ت مخنیوی یادولی چې له هغې ډلې د خپګان او چاغښ

 .شو

 :او بااالخره ورزش

 

هر هغه څه چې موږ یې غواړو په خوړو کې نشته، بلکې 

باید ورزش هم هېر نه يش. ګڼو څېړنو ښوولې چې ورزش 

 .د بدن خوندیتوب سیستم پیاوړی کوي

په تېره بیا هغه کسان چې عمر یې مخ په لوړېدو وي باید 

 .د بدن د خوځښت په فکر کې واويس

ه نه ده چې دروند یا هم مسلکي سپورت ويش، بلکې اړین

هر څوک کوالی يش چې پلی وګرځي، المبو ووهي او 

 .بایسکل وځغلوي

 .سپورت وکړئ چې روغ پاتې شئ
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 د شکر مهمې نښې

 

 ژباړه: ډاکټر اجمل درمان

  :ـ ډېره تنده او زياتې تشې متيازې کول۱

 کله هم داسې شوي چې تشناب ته له معمول څخه زیات

ورځئ؟ کله مو فکر کړی چې د ورځې ډېره برخه په تشناب 

 ته تګ تېروئ؟

کله چې مو په وينه کې ګلوکوز زيات يش نو په طبيعي ډول 

مو تشې متيازې هم زياتيږي او بيا به نو تشناب ته له 

معمول څخه ډېر ورځئ. همدارنګه که چريي ستاسې په 

د هم کړي ليکايف اندازه انسولني توليد نه کړي او که يې تو 

خو حجرات يې په مقابل کې کايف غربګون ونه ښيې؛ نو 

بيا مو ګردې هم ګلوکوز له وينې نيش فلرت کولی. بيا به مو 

ګردې د ګلوکوز د رقيق کولو لپاره له وينې څخه اوبه واخيل 

چې په دې رسه مو مثانه ډکيږي او تشناب ته به له معمول 

 .څخه ډېر ورځئ

  :ـ شديده لوږه۲

و چې په وينه کې انسولني په سمه توګه کار ونه کړي کله م

او يا هم وينه کې موجود نه وي؛ نو بيا مو د بدن حجراتو ته 

په کايف اندازه انرژي نه رسيږي، په دې وخت کې مو بدن 

غربګون ښيې څو نوره انرژي ورته پيدا کړئ. همدا سبب 

 .دی چې بيا د لوږې احساس کوئ

  :ـ ناڅاپي وزن زياتېدل۳

کله چې د لوږې احساس وکړ او بيا مو ډېر خواړه وخوړل نو 

دغه خواړه مو په بدن کې د زیاتې انرژۍ توليد سبب کيږي 

چې دا بيا د وزن د زیاتېدلو او د خېټې شاوخوا د وازګې د 

 .جمع کېدلو سبب کيږي چې وررسه خېټه هم غټېږي

 

 :ـ غېر معمول وزن کمېدل۴

ع شکر کې رامنځته کيږي. دغه حالت تر ډېره په لومړي نو 

یعنې کله مو بدن په کايف اندازه انسولني توليد نه کړي نو 

د بدن حجرات مو د انرژۍ له کمښت رسه مخ کيږي ځکه 

حجرات خو انرژي له ګلوکوز څخه اخيل او کله چې له 

وينې څخه ګلوکوز فلرت او حجراتو ته ونه رسیږي نو بدن مو 

ږي. رسچينې په لټه کې کيد انرژۍ د اخيستلو لپاره د بلې 

همدا دی چې په عضالتو شته ګلوکوز او په بدن کې موجود 

شحمیات په انرژۍ تبديليږي چې په پای کې مو بدن په 

بشپړ ډول د انرژۍ له کمښت رسه مخ کيږي او د وزن 

.کمېدلو سبب کيږي
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  :ـ ستړيا زياتېدل۵

کله مو چې بدن کې انسولني موجود نه وي او که وي په 

توګه کار تررسه نه کړي نو له وينې څخه مو ګلوکوز د  سمه

بدن حجراتو ته نه داخليږي څو انرژي توليد کړي؛ همدا 

 .سبب دی چې بيا د ستړيا او بې خوبۍ احساس کوئ

 :ـ د ليد )نظر( کمزوري۶

کله مو چې په بدن کې د انسولني د نه شتون له امله په 

 امله يې د وينېوينه کې د ګلوکوز اندازه لوړه يش نو له 

کوچني رګونه تخريبيږي. دا د وينې رګونو تخربېدل بيا د 

سرتګې د شبکيې برخه کې هم صورت نييس چې د سرتګو 

 .د ليد د کمېدو سبب کيږي

 :ـ د ټپونو ژر نه جوړېدل۷

کله چې په وينه کې د ګلکوز اندازه لوړه يش نو په وينه کې 

ځي همدا سبب د ټپ د راټولو او جوړېدلو وړتيا له منځه 

 .دی چې ټپي شوی ځای بيا ژر نه جوړيږي

 ـ جنيس ستونزې۸

د شکر د مهمو نښو له جملې څخه يوه هم جنيس :

يا  erectile dysfunction ستونزي دي. د بېلګې په توګه

 .د کوروايل پر مهال د مذکر تناسيل آلې ژر نه تحريکېدل

 :ـ په پښو او السونو کې بېخودي او سوزش۹

چې په وينه کې د ګلوکوز لوړېدل د وينې  لکه څرنګه

کوچني رګونه تخريبوي، همدا ډول د بدن اعصاب هم تر 

اغېز الندې راويل او زیامنن کيږي. همدا سبب دی چې 

بيا په السونو او د پښو په تلو کې د بېخودۍ او سوزش 

 .احساس کوئ

 د شکر لپاره پرهېز کول

ي ه کې و هغه کسان چې په شکر اخته دي تل په اندېښن

چې کوم ډول خواړه بايد وخوري او کوم بايد ونه خوري څو 

شکر يې زيات نه يش. نو اندېښنه مه کوئ، تاسې ته ښه 

خرب لرو، تاسو کولی شئ خپل د خوښې ټول خواړه وخورئ 

خو فقط احتياط به کوئ چې کم پروټني لرونکي خواړه 

 تاسو کولی شئ الندې خواړه په ډاډه زړه وخورئ .وخورئ

بزيجات: لکه براکويل، ګازرې، شنه سبزي، مرچ او رومي س

بانجان او شنه نخودمېوه جات: لکه نارنج، هندواڼه، توت، 

مڼې، کېلې او انګورغله جات: په ډېره کمه اندازه غله جات 

او يا يې محصوالت لکه ډوډۍ، وريجې، اوربشې او د جوارو 

پروټني: غوښې لکه د چرګ او فيلمرغ  (ډوډۍ )سوکړک

وښه، بايد پوستکی يې ونه خوړل يش، د ماهي غوښه، غ

 هګۍ، غوزان او مومپيل

 :النده خواړه او څښاک بايد ونه خوړل يش

رسه کړي خواړه او هغه چې په کې غوړ زیات وي، هغه  

خواړه چې ډېره مالګه ولري، هغه خواړه چې ډېر خواږه وي 

لکه چاکلېټ، آيسکري وغېره، هغه مرشوبات چې خواږه 

د دغه  .لکه جوس، يا سوډا لرونکي مرشوبات، انرژي ولري

ټولو مرشوباتو په ځای کې اوبه وڅکل يش نو ګټور 

 .متاميږي

.
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  د ديوان بيګی کلينيک د خدماتو  نرخپاڼه

 PRICE LIST  

 کتنې فيس  د خدماتو ډول  شامره

  افغانۍ   ۱۵۰  فیسد داخلې متخصص  ۱

  افغانۍ  ۱۵۰  فیسد کوچنیانو د اخلې متخصص  ۲

  افغانۍ  ۱۰۰  فیسد والدی نسايي متخصص  ۳

  افغانۍ  ۵۰ د غوږ، پوزې او ستونې متخصص رسه مشوره  ۴

  افغانۍ  ۲۰۰ معاینه ) الټراساونډ(. تلویزیوين ۵

  افغانۍ E.C.G ۱۰۰ګراف  برقيد زړه  ۶

په دواخانه کې اخستل کېږی، او د  دواخانه  ۷

 جمع کېږی.  ٪۲۵خرید له نرخ رسه 

 

  د اړونده ډاکټر لخوا ټاکل کېږی.  د البراتوار ټسټونه ۸

د اړونده ډاکټر لخوا ټاکل کېږی، او  د غاښونو د رسویس خدمات  ۹

 د موادو له نوعیت پورې اړه لری.  

 

  د اړونده ډاکټر لخوا ټاکل کېږی. ېاکس  ۱۰

  ل کېږی. د اړونده ډاکټر لخوا ټاک مختلف نرسنګ  پروسیجرونه  ۱۱

  افغانی ۱۵۰۰ نورمال زیږون ۱۲

  افغانی۵۰۰ تطبیق (IUD)  ډيد ای یو  ۱۳
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 PRICE LIST د نرسنګ او عاجلو خدماتو  نرخپاڼه 

 کتنې فيس د خدماتو ډول شامره

  افغانۍ   ۱۰۰ وړوکی پانسامن  ۱

  افغانۍ  ۲۰۰ د سوځیدنې او نور لوی پانسامنونه  ۲

  افغانۍ/ کوک  ۱۰۰ جراحی کوک وهل  ۳

  افغانۍ/ کوک  ۵۰ کوک ویستل  ۴

  افغانۍ   ۵۰ سیروم تیرول ۵

  افغانۍ E.C.G ۱۰۰د زړه برقی ګراف  ۶

  افغانۍ  ۲۵۰ ابسی شق کول ۷

  افغانۍ ۱۰۰ فولی کتیرت اچول ۸

  افغانۍ  ۵۰ فولی کتیرت ویستل  ۹

  افغانۍ ۵۰ د پوزې تیوب اچول او ویستل ۱۰

  افغانۍ ۵۰ کنوال لګولوریدی  ۱۱

  افغانۍ ۲۰ وریدی زرقیات کول ۱۲

  افغانۍ ۱۰ عضلی زرقیات کول ۱۳

  افغانۍ ۱۰۰۰ د معدې لواژ  ۱۴

  د اړونده ډاکټر لخوا ټاکل کېږی.  مختلف نرسنګ  پروسیجرونه  ۱۵

 و پريي. د پورته ټولو پروسيجرونو لپاره اړين درمل او ګازونه بايد ناروغ له درملتونه  نوټ:
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 د البراتوار څانګه
په درلودلو رسه  توال آ ماشین  وښ البراتوار څانګه د د

 .ياجرا کو ه مناسبه بیه ېر معاینات په ډ هاعتامدبا 

 ېکلویو روغتونونو په نورو  ې د هېوادچونه ماشینهغه 

 .يکلینیک کی هم شتون لر  يدیوانبیګپه  يموجود د

Complete Blood Count ماشین (CBC)  د مایکرولب او

وايل، زیاتد  ېد وین ېیعن Polycythemia ،ماشین

Anemia مکمل معاینات ېوین د د کموايل، ېوین د یعنې 

کروب او یم ېوین د ېیعن Leukocytosis ېچی په هغه ک

 دد دیوانبیګي کلینیک ي. ږېتشخیص ک نور ېداس

ه پرتله پکلینیکونو او روغتونونو معایناتو لګښتونه د نورو 

مناسب دي، د بېلګې په توګه د شکر او امیدوارۍ  ټیټ او

فیس اخیستل  ۍافغان ۵۰بدل کې یوازې  پهد معایناتو 

  کېږي.

 

 CBC  معاینات چې په عمومي توګه په نورو کلینیکونو کې

افغانۍ تررسه کېږي، په دیوانبیګي کلینیک کې  ۵۰۰په 

 ۍ لګښت لري. افغان ۲۵۰

 يد يوړ کیفیت درلودنکت د لسامان اال د البراتوار څانګې 

اروغانو نکو او د نکارکو  کلینیک د د ېیپایلې معایناتو  او د

  .يد اعتامد وړ د

کلینیک د ناروغانو معاینات دلته تر  د ېچرسبېره پر دې 

 ډاکټرانو له ونور  دناروغان نور کېږي، ګڼ شمېر رسه 

  .يږېزموږ البراتوار ته راجع کهم  څخه نوایو ځکتن

 

وزلو ېب، نیولو رسه ېکپام حالت په  يد اقتصاد ناروغانود 

 . يږېته رس په تخفیف رسه رسمعاینات ته 

ه لد شکر ناروغانو معاینات  ېپه مبارکه میاشت ک ېد روژ 

او همدارنګه په نورو ټولو  هر ډول فیس پرته تررسه کېدل

 شوی و. راوړلتخفیف سلنه  ۳۰معایناتو کی هم  
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 ک د البراتواری ازمایښتونو نرخپاڼهد دیوان بیگي کلینی

 Price list of dewanbegi laboratory services 

Hematology 

CBC 250 Serology  Blood  Examination Price List  

WBC 50 MP strip 100 CRP 100 

RBC 50 HBS Ag 100 Br. Albertus 50 

Platelet Count 50 HCV Ab 100 Br.Miltensis  50 

HCT 50 HAV 400 Toxoplasmosis 150 

ESR(1-2) 50 HIV 100 Pregnancy 50 

Reticulocyte 

count 

200 Syphilis 100 Blood Group 100 

Bleeding time 50 Typhid IgM, 

IgG 

150 HBV   Profile 350 

Coagulation time 50 TB Rapid test 150   

Prothrombin 

time 

300 ASO 100   

I.N.R 300 H.Pylori Ab 150   

Malaria 100 RA- Factor 100   

Coomb’s direct 300     

Coomb’s indirect 300     

Biochemistry 

FBS 50 K 250  

R.B.S 50 Na 250  

HBA 1C 800 CL 250  



32 

 

Cholesterol 100 Microscopy Examination  

Triglyceride 100 Stool/RE 100  

L.D.L 150 Stool H-Pylori Ag 350  

H.D.L  150 Urine /RE 100  

S.G.O.T 100 Semen analysis 250  

S.G.P.T 100   

ALP 100    

Albumin 150 Other test   

T. Bilirubin 100 Pandey test ?  

D. Bilirubin 100 Monteux  test ?  

In. Bilirubine 100 Phlebotomy  200  

Amylase 400 Blood transfusion    

Urea 120 Cross match   

B.U.N 100 Grade 1 check-up 1500   

Creatinine 120 Grade 2  check-up 1000  

Uric Acid 150    

Protein 150    

Calcium 150    
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 ټرېننګد کیفیت لوړولو 

یو کال  لهدی اړخ یو مهم  پوهولوچې د پرسونل د روزنه 

تر دې  پیل شوی دی. کې کلینیکپه دیوانبیګي خوا راپدې

برخو  وبېالبېلد روغتیا اړوند  مهاله د کلینیک کارکونکي

 .روزل شوي ديکې 

 په خپلپېښې  د ناروغۍی يش اوس ټول پرسونل کوال 

 ناروغانو رسه لومړنۍ مرستې وخت رسه تشخیص او له

 . ونکې ويژوند ژغور  ډېر ځلهچې دا مرستې  وکړي

ې و موضوعاتو کمپه الندی مهد کلینیک کارکوونکي تر اوسه 

 :روزل شوي دي

د  ېدنې او ماشومتوب د دورېزیږ  )د نوې IMNCIـ       ۱

چې د روغتیا د نړیوال سازمان   (اهتامماتناروغیو جامع  

(WHO ) ومو او ګټور مهخورا ، د کېږي صیهله خوا تو 

ورځو کې  ۲۳څخه ده چې تقریبا په له ډلې موضوعاتو 

ه . د دې روزنې پورکړل شوپه دې اړه ټرېننګ پرسونل ته 

ونو نځو کلله پچې  ی يشد کلینیک پرسونل کوال پایله کې 

په برخه کې  د هغوی د عامو ناروغیو رسهماشومانو عمره کم 

 ډاکټرزیاته برخه د ټرېننګ د  هر اړخیزه مرسته وکړي.

 . نسیم خوګیاڼي لخوا رسته رسېدلېمحمد 

 ښانونښو نماشومانو د ستونزو او خطر د  ودلیېزیږ  وـ د نوي ۲

 د الحیات روغتون رسطبیب د تشخیص په برخه کې

چی  ،ټرېننګ لخوا یو ورځنیعزت الله حامد ښاغيل ډاکټر 

ډیر مهم  رهلپا څانګې د پرسونل نسایي-د کلینیک د والدي

و ماشومانو د مړینې د کچی دلیېزیږ  ود نویاو خورا ګټور و او 

 .په  راکمېدو کې به ډېر موثر متام يش

 ،متخصصه دهالټراسونډ د ماشومانو او چې اکټر شهال ـ ډ ۳

په برخه کې  IMNCIد روغتون کارکونکو ته نه يوازې د 

روزنه ورکړه. په برخه کې  همدارنګه د خوارځواکۍبلکې 

ستونزه ده او د لویه په افغانستان کې یوه  خوارځواکي

نل . اوس د کلینیک پرسو کېږياکرثیت ناروغیو عامل ګڼل 

دا  په دې برخه کې کايف مالومات لري او کوالی يش

نې درملد په اړه یې په خپل وخت رسه تشخیص او  پېښې

 .کړيسپارښتنه و ه برخه کې میندو ته پ او مخنیوي

په افغانستان کې هم يوه اوسمهال چې  د اېډز په اړه -۴

اکټر صاحب فرید بزګر چې په کابل ډ، ه ګڼل کېږيستونز 

یک کلین د دیوانبیګي ،س دییمرکز ری روزنیزکې د یو 

د   (HIV) لومات ورکړل او دکو ته هر اړخیز مانو کارکو 

ټولنه کې د هغه په  ویروس نه د ځان ساتنې او همدارنګه

 ټرېننګوښودل شوې. دا  ارېد خپرېدو د مخنیوي الرې چ

ه پمتاس د رسه له ناروغانو چې پرسونل  به وکړای يش

ې په ټولنه کصورت کې د خپل ځان ساتنه څرنګه وکړي او 

 .رنګه وکړيڅنیوی دې ناروغۍ د خپراوي مخد 

پېښو  وترافیک د زیاتېدونکوـ په افغانستان کې ورځ په ورځ 

 نو په پام کې له کبله د مرګ ژوبلې واقعات هم زیاتېږي،

په دې برخه کې هم پرسونل ته پوهاوی چې ونیول شوه 

نځورمل په دې الل احمد ر ذ ښاغيل ډاکټر  .ورکړل شی

وګه ت او عميل يوښودله او په نظر  برخه کې خپله همکاري

 کچه لوړه کړه.  یې د پرسونل د پوهاوي
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اکټر صاحب ذوالفقار چې د داخله ډمحرتم  ـ همدارنګه

یک . د کلینص او په آملان کې استوګن دیناروغیو متخص

نورو او د زړه د  Myocard infection  (MI) نکو ته دو کارکو 

 ننګ دایر کړ اومهمو ناروغیو په برخه کې درې ورځنی ټرې

اروغ نچې څرنګه باید د یو  نکي یې پر دې وپوهولو کارکو 

 .ناروغیو شک پرې کېږي وررسه مرسته ويش چې د زړه د

اتو معاین تشخیص په برخه کې د البراتواري د ناروغیوـ د 

اکټر میرویس ډنو محرتم  ،ر اړین ديډېاوسمهال  اجرا کول

کايف تجربه لري او د مسلم په دې برخه کې غیرت چې 

د  او د داخله ناروغیو متخصص دی،روغتون رسطبیب 

ه کړل او لومات تبادلیې کايف ماکارکونکو رسه له کلینیک 

پوهه رشیکه کړه. اوس یو  هرسه خپلپرسونل له  یې عمال

عایناتو م له ځینې البراتواريچې  ی يشپرسونل کوال شمېر 

  .واخيلنه د ناروغیو په تشخیص کې ګټه 

  

 

رابطه رشد مغزی کودکان با 

 حامیت مادران

 

نتایج یك مطالعه جدید نشان داده است مادرانی كه در 

ال خود سختی ها و اسرتس های زندگی از كودكان خوردس

بیشرت حامیت می كنند در واقع به رشد مغزی بهرت و سامل 

 .تر فرزندان خود كمك می كنند

متخصصان مغز و اعصاب طی چندین دهه مطالعه متوجه 

شده اند مغز حیواناتی كه از بدو تولد تحت مراقبت و 

پرورش قرار می گیرند در مقایسه با مغز حیواناتی كه 

ه اند به شیوه ای متفاوت رشد مراقبت های مشابه را نداشت

می كند و بعالوه این حیوانات بهرت می توانند اسرتس را 

 .تحمل كنند

استاد و متخصص روانشناسی كودك در دانشكده پزشكی 

دانشگاه واشنگنت در این مطالعه تاكید كرد: حامیت 

مادرانه بویژه در اولین سالهای زندگی نیروی فوق العاده 

ودك و سنین باالتر محسوب می قدرمتندی در زندگی ك

شود. این نیرو بسیار قدرمتند و مثبت است. در این 

 ۴كودك تحت مطالعه قرار گرفته اند كه بین  ۹۲مطالعه 

 .ساله بودند ۷تا 

متخصصان مطالعات خود را تا زمانی كه این كودكان به 

سالگی رسیدند ادامه دادند و با استفاده از اسكن های  ۱۳

ییرات فاحش در رشد مغزی كودكانی مغزی متوجه تغ

شدند كه در دوران خوردسالی از سوی مادران خود 

.حامیت می شدند
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  يګي کلینیک همکاراند دیوان ب
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 )درملتون( څانګه فارميسد 

 پهدرملو  وښڅانګه د  فارميسد کې کلینیک  دیوانبیګيپه 

رسبېره ده.  کېساعته د خلکو په خدمت  ۲۴و رسه درلودل

په  درمل بشپړناروغانو راغلیو د  کلینیک تهچې پر دې 

 ېچنسخه  ېبهر نه راوړل شو له  ،يشتون لر کې درملتون 

ا هم اجر  ،يو  ېته لیکل شو ناروغانو لخوا  ډاکټرانود نورو 

 .کېږي

 

 ېچ ملدر  يمعیار ه موخه  پ ېدرملن ېد ښ کېپه کلینیک 

کیفیت  ښه چی د ،پېرل کېږينشنل کمپنیو څخه ملټي  له

د  مراجعینو او همدارنګه د ناروغانو او  يد نکيو وددرل

 .ياعتامد وړ د

نو د دوی  ،ياو مهاجر دبېوزله خلک  سیمېد  ېڅرنګه چ

و نیولو رسه د نورو کلینیکونکې حالت په نظر  يد اقتصاد

 . ږيکېرسه ناروغانو ته ورکول  کمه ګټه خالف درمل په پر

د  ېپه درملتون ک ېنسخ چې ټولې ،ينه و  پاتې دې

 ېر هد اړتیا پر مهال ترڅو  ،کې ثبتېږيراجسرت په کتاب 

 . يش وویلځواب  ې تهښتنو پ

 

ی ار يوه امل ېو د درملنی لپاره عاجله خونه کاتد عاجلو واقع

  .لری شتون ېترتیب شوی او ټول بیړنی درمل په ک

 دد درملو شتون په درملتون کی تل د کلینیک د منجمنت 

شتون په صورت ه د درملو د ن یږی اوټیم لخوا کنرتول ک

تونزه  تر څو کومه س ،کی   په عاجله توګه بیرته اکامل کیږی

 رامنخ ته نشی.
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 د لېړو او ګازرو غذايي اهمیت 

د لېړو یا بینډۍ او ګازرو د کرنې، تولید او غذايي اهمیت په اړه 

تازه لیکل شوې علمي رسالې چې خورا مهمه منځپانګه لري نه 

بزګر پاړکي، محصالنو بلکې د کورنیو لپاره یې لوستل یوازې د 

  زښت مهم ګنم. 

د دې لیکنې په لومړیو دوو پراګرافونو کې د لېړو )بامیه( خوراکي نبات 

او ګازرې چې د ارزښتناکو خوړو له ښو زېرمو ګڼل ګېږي چې غذايي 

ارزښت یې له پامه نه شو غورځولی څو کرښې رانقلوم. کورنۍ هم د 

پاره په اساس وخت ناوخت له لېړوګانو او ګازرو د خوراک لهمهالوېش 

استفاده کوي؛ که چېرې په غذايي اهمیت یې وپوهېږي شونې ده په 

 اغېزمن ډول یې وکاروي.

ې د پاره د کتاب له منځپانګپه دې اړه کورنیو ته د ال ښه معلوماتو له

 هګازرې د کروټین بډایه رسچینه د»غذايي اهمیت کرښې رانقلوم:

، B ،Kویټامین جوړیږي. دغه راز د  Aاو له دې ځینې په بدن کې 

E  اوC  وتیامینونو ښه زېرمه ده. کلسیم پکټیت لري هغه مواد چې

یو فوق العاده فایربلرونکی پکټین دی چې په بدن کې د لوړو 

سلنه  ۸۷کلسټرولو د ټیټیډو سبب ګرځي. دا هغه سابه دي چې 

شپږ، مس، فولیک اسید، Bپوتاشیم، اوبه، پرېامنه مرنالونه او د 

 پاره اسايسدمګنیزیم ښه زېرمه ده. ګازرې د بدن له تیامنین او 

 «تیلو، قندي موادو او نایرتون ترکیباتت برابروي.

 Aلېړو هغه نبات او سابه دي چې ډېره لږه کالوري لري. د »

شپږ، فولیک اسید، رایبو فاوین، کلسین، جست Bویتامین، ټایمین، 

غذايي فایربو څخه ډېره غني ده. د فولیک اسید له لوړې کچې او د 

اوونیو پورې چې د  ۱۲تر  ۴پار له له امله یې اومیندوارو مېرمنو له

ماشوم جنین د جوړېدو او ودې لومړي پړاوونه دي د خوړلو ډېره 

سپارښتنه کېږي؛ ځکه نوموړی اسید په کوچني ماشوم کې د 

 «عصبي ټیوب جوړښت المل کېږي.

ورتني غذايي اهمیت ته په کتو کورنۍ باید له دغو سبو ځینې پ

زیاته ګټه واخيل په ځانګړي ډول د ماشومانو په جسمي وده 

راز کې خورا مهم دي؛ له سامل ماشوم سامله کورنۍ او دغه

 سامله ټولنه رامنځته کېږي.

اړکي کړیاالنو او بزګر پد لیکنې په دې برخه کې د کرنې پوهنځي زده

 ه سپارښتنه کوم چې دغه دوه اثرونه خامخا ولويل.پار له

قدرمنو بزګرانو ته د دې اثارو لوستل ځکه مهم ګڼم چې د دغو 

نباتاتو د مکانیزمه کرکیلې په برخه کې او د ناروغیو په تشخیص 

 کې په ښه توګه مرسته وررسه کولی يش.

تر ټولو زیات د کرنې پوهنځي محصالنو ته خورا مهمې رسالې دي. 

علمي څېړنو او سیمینارونو په برابرولو کې د یوې باوري او مسلکي د 

ار مرغه دا اثار په پښتو ژبه تیيش.له نیکه ماخذ په توګه یې راوړلی

ې پاره په مسلکي برخه کشوي دي. دا یو ښه اقدام او د پښتو ژبې له

 السته راوړنه یادولی شو.

 یدپه دغو علمي او مسلکي رسالو، لیکوال یې ښاغيل س

منتظرشاه هاشمي مسلکي او هر اړخیزه خواري کړې ده؛ خو د 

کرنې وزارت له اړوندې برخې هیله کوم چې دغه علمي رسالې 

بیاځيل په ښه کیفیت او د کتاب په بڼه په زیات شمېر رسه چاپ 

 او نرش کړي.

زرغون رنګه خواړه او پر روغتیا 

 یې اغېزې

که مو په پخلنځي 

کې زرغون رنګه 

سابه مېوې او 

موجود وي نو پر 

خوښۍ رسبېره مو 

روغتیا ته هم ګټه 

رسوي. دلته د هرې 

زرغون رنګه مېوې يا 

 سبزۍ پر روغتيايي ګټو جال جال بحث کوو:
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 کېوي

د کېوي تر ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې په زیاته کچه ويټامین يس 

لري. د تغذیې د برخې متخصصین وایي، که غواړی چې د بدن 

پوره وي او له یخنۍ وژغورل شی، نو په خپل غذایي ويټامین يس مو 

رژیم کې مو هرو مرو کېوي ته ځای ورکړئ.که څه هم چې کېوي د 

انرژۍ د ډېر توليد وړتيا نه لري، خو د )يب( ګروپ ويټامینو، ويټامین 

)ډي( او )اې( په لرلو رسبېره معدين مواد لکه پوتاشیم، کلسیم، 

 فاسفورس، مس او مګنېزیم هم لري.

 انګور

انګور کولی يش چې له ګڼو ناروغیو مو وژغوري. انګور د 

تر ټولو ښه رسچینه بلل کېږي چې  ۶-ويټامین اې، يس او يب

او  کلسيم، اوسپنه، فاسفورس، مګنېزیمپه زیاته کچه پوتاشیم، 

سلينیم هم لري. انګور د ځوانۍ د اکسیر په نوم یادېږي. انګور 

زړه روغ سايت او د وینې فشار تنظیموي، د انګورو په پوست کې 

 شته انټي اکسیدان د دې مېوې ارزښت دوه برابره کوي.

د انګورو خوړل مو له رسطان څخه ژغوري، قبضیت له منځه 

 د کم خونۍ مخه نیيس. وړي او

 دومله مرچ

 دومله مرچ حافظه پیاوړې کوي.

که فکر کوی چې حافظه مو کمزورې شوې او مترکز مو را ټیټ 

شوی، نو دومله مرچ یې تر ټولو ښه نسخه ده. په دومله مرچو 

کې شته مګنېزیم د حافظې د پیاوړتیا المل کېږي. دومله مرچ 

د رسه ګډېږي او خام د هغو سبو په ډله کې راځي چې له سال 

خوړل کېږي. دغه سابه د انرژۍ د توليد وړتيا او په خپل ترکيب 

 کې هېڅ راز غوړ نه لري.

 کاهو

 کاهو وزن کموي.

کاهو د هغو سبو په ډله کې راځي چې په زیاته کچه فیرب لري 

او د چاغو کسانو لپاره یې ښېګڼه دا ده چې وزن کموي. د 

ې لپاره ډېر توصیه کوي چتغذیې متخصصین یې د هغو کسانو 

غواړي غذایي رژیم ونیيس او وزن یې کم يش. کاهو د کمې 

کالورۍ لرونکو سبو په ډله کې راځي چې د وزن له کمېدو رسه 

 مرسته کوي.

 زیتون

د امریکا د زړه ټولنه وایي، په ورځني ډول د څلورو زیتونو خوړل 

غیر  ګرام د زړه د سالمتیا المل کېږي. دغه اندازه زیتون یو نیم

مشبوع غوړ لري چې په وینه کې د کولېسټرولو د تنظیم سبب 

ګرځي. زیتون مدیرتانه یي خواړه بلل کېږي؛ ځکه د نړۍ په 

 کچه تر ټولو ډېر زیتون په همدې سیمه کې کرل کېږي.

 بادرنګ

 سلنه اوبه لري. ۹۵بادرنګ په خپل ترکیب کې 

ي شی د پوستک که مو د بادرنګ له خوړلو رسه نه وي جوړه، کولی

د ښکال لپاره یې وکاروئ؛ بادرنګ کولی يش د پوستکي التهاب 

له منځه یويس او ښکلی یې کړي. د دې لپاره چې ښکلې څېره 

 ولری، نو د بادرنګ له ماسک څخه ګټه واخلئ.

 دڼیا )ګشنیز( 

روغتیايي متخصصان وايي، ګشنیز اورۍ ساملې سايت او د 

 هم ګټور دي.غاښونو د خرابېدو په مخنیوي کې 

د یوناين طب له مخې، ګشنیز په طبي بوټو کې حسابيږي، وچ 

 او سوړ طبیعت لري .

دغه راز ګشنیز معده هم پیاوړې کوي او له خوړو رسه د هغه 

کارول د هضم په پروسه کې اسانتیا راويل. د میندو د شیدو د 

زیاتېدا المل ګرځي او د غاښونو د درد ارامولو لپاره د ګشنیز د 

 نو ژوول ګټه لري .دا

 پر دې رسبېره ګشنیز اشتها راوړونکي هم دي.

ګشنیز د خولې بد بوی لرې کوي او ډاکرتان توصیه کوي چې د 

هوږې او پیازو له خوړو وروسته که په مناسبه اندازه ګشنیز وخوړل 

يش د خولې بوی ورکيږي.
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 پالک

پاخه شوي پالک تر ټولو ښه، قوي او مغذي خواړه دي؛ که څه 

م چې پالک د کمې کالورۍ لرونکي خواړه بلل کېږي، خو د ه

معدين موادو او ويټامینونو تر ټولو بډایه رسچینه هم په ګوته 

شوې ده. که په خپل غذایي رژیم کې پالک ولری، نو له 

چاغوايل مه وېرېږئ، که د بډوډو شګې نه لری کولی شی په 

 اونۍ کې ان درې ځلې هم پالک وخوری.

صاب خرابېږي او یا مو په کورنۍ کې څوک دغه که مو کله اع

ستونزه لري، د پالکو خوړل دې نه هېروي؛ د پالکو خوړل اعصاب 

 اراموي او ذهني توازن پیاوړی کوي.

 پالک هډوکي پیاوړي کوي.

دا چې پالک په خپل ترکیب کې په زیاته کچه کلسيم او 

اره ګټور لپويټامین )کا( لري، نو د هډوکو د پیاوړتیا او بیا رغولو 

ثابتېږي. هغه کسان چې اوس او یا مخکې یې کوم هډوکی 

مات شوی وي، په رغېدو کې يې د پالکو خوړل تر بل هر څه 

 وررسه ښه مرسته کولی يش.

معموال،ً کله چې د انسان عمر زیاتېږي د بدن غړي یې هم 

وررسه ضعیفېږي چې له دې جملې یو یې سرتګې دي، خو په 

نويدونه( هغه مواد دي چې سرتګې ځوانې پالکو کې شته )کارت

سايت، کيس یې پر خپل حال پاتې کېږي او د سرتګو له دید 

 رسه مرسته کوي.

د پالکو د پخولو تر ټولو بده الر د پالک زیات اېشول، خو تر ټولو 

ښه الره یې په کمو غوړیو کې رسه کول دي؛ ځکه که پالک د ډېر 

ا واد یې له منځه ځي، بیوخت لپاره و اېشول يش پکې شته ټول م

 نو یوه شنه ګیاه وي او بس.

دا چې پالک نورو خوراکونو ته رنګ ورکوي نو په صنعت کې د 

 رنګونو د تولید لپاره هم ترې کار اخیستل کېږي.

پالک په خپل ترکیب کې د )اګزاالت( په نوم کیمیایي ماده لري 

و مثانه و اچې د بدن لپاره ګټوره ده، خو زیاته پیامنه یې په بډوډ

 کې د ډبرې جوړېدو المل ګرځي.

نو د هغو کسانو لپاره چې بډوډي یې ډبرې تولیدوي، ډېر نه 

 توصيه کېږي.

روغتیاپاالن په دې اند دي چې پالک د وچې ټوخلې لپاره تر 

ټولو ښه نسخه ده. دوی وایي، پالک د رسطان ضد خاصیت 

 .کويلري او د وینې د رسو کورویاتو له تولید رسه مرسته 

پالک د پروستات، رحم، معدې او حنجرې رسطان له منځه وړي 

 او په وینه کې د کولېسټرولو تنظیمول یې اصيل دنده ده.

 ۵ دې له باید ښځې میدوارېا

 يش لرې څخه مواردو

 

 میاخېل محمد عطا: لنډیز او ژباړه

 ماشوم شوي زېږول نا خپل د څیز هر بل تر پاره له مور یوې د

 .ده مهمه متیاسال  او روغتیا

 وګواښون او خطرونو احتاميل له شئ کوالی تاسو مرغه ښه له

 او پېچلی دوران امیدوارۍ د چې رسه، کولو ډډه په څخه

 پلخ له ګرځي، سبب رسولو زیان د ته جنین یا ستونزمنوي

.وکړئ ساتنه څخه ماشوم
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 :کول ډډه څخه فشار اروایي له ـــ ۱

 سميج ستاسو توګه نونکېحیرا په فشارونه عصبي او اروایي

 یياروا: توګه په بېلګې د. کوي مخامخ رسه ګواښ له روغتیا

 ېب درد، مال د کې مېرمنو امیندوارو په چې يش، کوالی فشار

 .يش سبب زېږون د ماشوم وزنه کم د حتا یا خوبۍ

 :کول ډډه څخه کارولو له دخانیاتو د ـــ ۲

 اتزی ډېر پاره هل ماشوم د ستاسو او تاسو کارونه دخانیاتو د

 په ړئ،وک ډډه ترې توګه بشپړه په باید کوي، رامنځته زیانونه

 چې ده، کوونکې منځته را زیان دومره مسئله دا کې حقیقت

 هم هڅخ لوګي له سګرټو د نورو د حتا باید مېرمنې امیندوارې

 ویش زېږول نا ستاسو امله له کارولو د دخانیاتو د. وسايت ځان

 یکوال  مسئله دا چې کوي، السه تر جناکیس کم ډېر ماشوم

 د وزن د کې هغه په او کېدو ورو د ودې د جنین د چې يش،

 .يش سبب کمېدو

 نورو له دوران د امیندوارۍ د او زېږون ژر د کارونه دخانیاتو د

 .لري اړیکه هم رسه ستونزو

 :والی لرې څخه پیشو کورنۍ له ـــ ۳

 الزموزیسپ توکسو د پیشو ستاسو توګه استثنایي په چېرې که

( Toxoplasmosis ) تاسو کې صورت دې په ده، لېږدونکې 

 وپیش د چې وغواړئ، څخه کس بل له پرمهال امیندوارۍ د باید

 بل پاره له کار دې د چېرې که کړي، بدله ور خاوره لوښي د

 پاره له بدلون د خاورې د کې صورت دې په نو لرئ، نه کس

 او اخلئو  ګټه څخه(  دستکشو)  پوښو الس پالستیکي له باید

 .ووینځئ په السونه خپل وروسته رسېدو پایته له کار د

 نوي د يش کوالی چې ده، ناروغۍ یوه پالزموزیس توکسو

 ار  نیمګړتیاوې او ستونزې کې زادیو مور په ماشوم زېږېديل

 ړل،وخو خواړه هغه ګانو پیشو کورنۍ نا چېرې که. کړي منځته

 دې هپ ښایي نو دي، لېږدونکي یسپالزموز توکسو د چې کوم

 ېد له پیشو به کې حالت دې په او يش اخته باندې ناروغۍ

 دې په. کړي نه څرګندې نښانې نښې هېڅ  څخه ناروغۍ

 بنده پیشو خپله تاسو چې ده، نه مانا دې په دا کې، حالت

 .کړئ

    :کول ډډه څخه مرصف له کافئینو د ـــ ۴

 د چې دادی، کار عاقالنه او منطقي کې دوران په امیندوارۍ د

 ړئ،وک ډډه لري کافئین چې څخه، څښاکونو لرونکو غاز او چای

 نا پلخ کې حقیقت په مرصفوئ، کافئین تاسو چې کله ځکه

. کوئ تغذیه رسه توکو خوځنده دې په ماشوم شوی زېږول

 وتوک مخدره د چې ده، ماده یوه او تحریکوي مغز او زړه کافئین

 .لري ځانګړتیاوې

 ډډه څخه خوړلو له خوړو لرونکو A ویټامین ډېر د ـــ ۵

 :وکړئ

 هغه د .کېږي پیدا ډېر کې توکو خوړنیزو ډېری په اې ویټامین

 رډې وي مخامخ رسه کمښت له اې ویټامین د چې موندل، کس

 نهپیام پراخه په پرمهال امیندوارۍ د تاسو چېرې که او دی کم

 پاره له جنین د يش، کوالی کې صورت دې په کړئ، مرصف یې

 ېک ماشوم زېږېديل نوي په ښایي او وي وژونکی او خطرناک

 جنین د هم یا او منځته را ستونزې زادي مور او نیمګړتیاوې

 .يش منځته را سقط

 ګرام میکرو ۷۷۰ اې ویټامین د تاسو کې دوران په امیدوارۍ د

 ګرام میکرو ۱۳۰۰ اې ویټامین د پرمهال ورکونې شیدې د او

 نسټب پر واحد املليل بین د چېرې که او لرئ اړتیا ته مرصف

 ېک صورت دې په نو یاست، کې لټه په ارزونې د کچې دې د

 مرصف واحدونه املليل بین ۱۰۰۰۰ اې ویټامین د شئ کوالی

 .کړئ
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 واکسین

. ټولې اميدوارې ښځې د دې لپاره چې ځان اوخپل ۱

د ري، بايراتلونکی ماشومان د ټيټا نوس له ناروغي څخه وژغو 

ځله د دغې ناروغی )ټيټا  ۲له زيږيدنې څخه مخکې لږ ترلږه 

 نوس( واکسني وکړي. 

کلنۍ عمرلرونکې ټولې ښځې،  د  تيتانوس  د  ٤٥-١٥. د۲

ناروغۍ په وړاندی  بشپړ او دایمی مقاومت یا معافیت تر السه 

 د ټیټانوس د ضد واکسین واخيل. باید پنځه دورېکوولو لپاره 

مان دګوزن او نري رنځ ناروغیو څخه د مخنیوې . خپل ماشو ۳

ورځو کې واکسین  ۱۵په خاطر، وروسته د زیږیدنې په لومړنیو 

 کړۍ. 

. کله مو چې ماشومان د واکسین د دویمۍ دورې لپاره چې ۴

 اونيوعمرته ورسيدل، روغتيايي مرکز ) کلینیک(  ته راويل. ۶د  

درد، . د واکسني د تطبيق په ځاي کې کيداي يش چې ۵

سوروايل او پړسوب منځ ته رايش. دا عکسل العملونه طبيعي 

ورځو  ۳دي او خطر نلري. خو که چريې ډير زيات يش اويا له 

څخه ډيردوام وکړي نو سمدالسه خپل ماشوم روغتيايي مرکز 

 )کلینیک( ته ورسوي.

. د درميې دورې واکسني لپاره خپل  ماشومان  کله چې د ۶

 ييس.نیک( ته وی،  روغتيايي مرکز  )کلاونيو عمرته ورسيدل ۱۰

. واکسني کول کيدای يش چې د مړې تبې سبب وګرځي. دا ٧

ډول عکس العملونه طبيعي دي او که چريې تبه ډيره زياته 

ورځو څخه زيات دوام وکړ،نو سم دالسه  ۳شوه، اويا يې له 

 ماشوم روغتيايي مرکز ته ورسوئ.

. واکسينونه هيڅ .د واکسني څلورمه دوره ورته تطبيق يش٨

ډول خطر نلري.که څه هم ماشوم لږه تبه،ريزش، ټوخۍ يا 

 اسهال ولري خو بياهم بايد واکسني ورته تطبيق يش.

. که چريې نيش کولی د واکسينو د تطبيق ټاکلې  نيټه په ٩

ياد راويل،نو داسې کسا نو ته چې وکوالې يش کارت ولويل، 

 مراجعه وکړئ.

مياشتو ته ورسيدل، د پينځمې . کله چې ماشومان نهه ۱۰

دورې لپاره د رشي د واکسني په خاطر يې روغتيايي مرکز ته 

راويل. مخکې لدې چې ماشومان مو يو کلنۍ ته ورسيږي نو 

ځله د واکسني لپاره يو روغتيايي مرکز  ۵هغوی با يد لږ تر لږه 

 ته راوستل يش، ترڅو د واکسني ټولې دورې يې  پوره يش.

کې چې کور په  )کمپاین(و په هره ميل دوره. د واکسينون۱۱

کلن ماشوم پورې  ٥څخه تر  ۍکور عميل کيږي، له يوه ورځن

ټول ماشومان رسه لدې چې مخکې واکسني شوي وي، بيا 

 واکسني کړي.

. هرڅه چې د واکسني په اړه آوريديل او يا مو زده کړى وي، ۱۲

يا نو  ډګاونډيان هم پري خرب کړى )ټول معلومات له خپلو ګاون

 ئ(.رسه رشيک کړ
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سهار مهال رسدردي ولې رامنځته 

 کیږي؟ الملونه او نسخې

 
ل(: دا ډېره ۱۳۹۶مرغومي،  ۳۰نن ټکی اسیا )شنبه، 

عجیبه خربه ده چې یو سړی د سهار لخوا د رس دردۍ 

شکایت کوي، ځکه چې سهار وخت انسان له خوبه 

ت په پرتله راپاڅیدلی وي او په عمومي ډول یې د نور وخ

 .ماغزه ارام او تازه وي

دا حالت ډېرې پوښتنې راوالړوي، خو په عام ډول ناروغان 

شکایت کوي چې د شپې لخوا بې خويب سهار کې د رس 

 .دردۍ المل کیږي

په وینا، په نړۍ کې له  «WHO» د روغتیا نړیوال سازمان

روزانه له رس دردۍ  -چې بالغ وي–شلو کسانو څخه یې یو 

 .ويشکایت ک

د ویب پاڼې په خپاره شوي راپور « میډیکل نیوز ټوډی»د 

کې د سهار لخوا د رس دردۍ رامنځته کېدو پنځه الملونه 

 :ښودل شوي چې په الندې ډول دي

 

 لرل ستونزه کې خوب په.1 

په خوب کې ستونزه لرل د رسدردۍ له سرتو الملونو څخه 

اه س دی، لکه انسان د شپې لخوا خوب کې خریږي او یا په

اخیستو کې مشکل لري، ځکه په خوب کې خریدل دا 

جوته کوي چې انسان له نورو ناروغیو )لکه د خولې او پوزې 

 .لخوا تنفس اخیستل( رسه مخ دی

د رس دردۍ نه د خالصون لپاره پوهان وایي چې خوب باید 

ساعتونو ترمنځ وي، او له دې څخه خوب کمول  ۹او  ۷د 

 .کیږيیا زیاتول د رس دردۍ المل 

د ښه او روغتیایي خوب لپاره باید له الندې نسخو کار 

 :واخیستل يش

  روزانه وختي په یو وخت ویده کیدل او سهار وخته په

 .یو وخت پاڅيدل

  !د شپې لخوا د کايف، نیکوټین او الکولو نه استعاملول

 .ځکه چې دا خوب تختوي

  د شپې لخوا اعصاب ستړي کونکي کارونو څخه ځان

 .تلویزون یا انټرنیټ استعاملولساتل! لکه 

 د خوب پر مهال د خونې روښنایي بنده ساتل. 

  بسرت ته له تلو مخکې غسل او په منظمه توګه اسانه

 .مترین کول
 

 اندیښنې او خپګان.2 

بې خويب یا اسرتاحت نه کول خپګان او اندیښنې زیاتوي، 

 .چې د سهار رسدردۍ المل کیږي

زره کسانو معلوماتو  م کال کې څیړونکو د لس۲۰۱۶په 

راجمع کولو څخه وروسته معلومه کړه چې هغه کسان 

خپګان او اندیښنې کوي خوب یې کم وي، چې د سهار 

لخوا د رسدردۍ المل جوړیږي، ددې لپاره باید ډاکټر ته 

 رجوع ويش

 استعاملول توکي یي نشه او الکول.3 

م کال کې د رسدردۍ او د الکولو ۲۰۰۴څیړونکو په 

نشه یي توکو استعاملو ترمنځ اړیکې تعقیب  څښاک او
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څخه پر زیاتو کسانو څیړنه  ۱۹۰۰۰کړې، او ددې لپاه له 

تررسه شوه چې په پای کې وموندل شوه چې د الکولو او 

نشه یي توکو استعاملول د رسدردۍ المل کیږي، نو له دې 

امله دوی سپارښتنه وکړه تر څو د رسدردۍ مخنیوي لپاره 

 .ونیيس ددغه شیانو مخه

 

 کرپول غاښونه.4 

څوک چې د غاښونو ناروغي لري د شپې لخوا په خوب کې 

غاښونه کرپوي، چې د خوب د خرابوايل المل کیږي، چې 

 .په پای کې د سهار پر وخت د رسدردۍ المل جوړ يش

په خوب کې په کلکه غاښونه له یو بل رسه کرپول تر دې 

وي چې د اندازې اواز کوي چې خوبوړی له خوبه راپاڅ

غاښونو د درد المل کیږي، څوک چې له دغه رنګه ناروغۍ 

 .رسه مخ وي هر وخت یې په ژامو، مخ او غوږ درد وي

 

 ستونزې روغتیایي جدي.5 

رسدردي یا مطلقې درد ممکن انسان له نورو خطرناکو 

ناروغیو لکه عصبي تکلیف، دماغي پړسوب، ناڅاپي فشار 

 .خ کړيپورته کیدل او د ماغي سکتې رسه م

که چیرې ناروغ له الندې ډوله ناروغیو رسه مخ کیږي لکه: 

اوونۍ کې دوه ځله رسدردي، د عمر زیاتېدو رسه رسدردي 

زیاتېدل او یا د رسدردۍ پر وخت د زړه بدوايل، کانګې او 

دغه ناروغ باید ډاکټر ته ژر تر ژره  -یا تبې رسه مخ کیدل

 ځان وښایي

 

 وسواس او تشويش
 

 

م داسې شوي چې د ملانځه نيت مو سم تړلی وي آيا کله ه

  خو بار بار سالم ګرځوئ او نيت له رسه تړئ؟

آیا کله هم داسې شوي چې په ملانځه کې يوه کلمه څو 

  څو ځله تکرار کړې وي؟

آيا کله هم داسې شوي چې په اودس کې مو خولې ته درې 

ځلې اوبه اچويل وي، خو بيا هم له رسه يې درې ځله 

  اچوئ؟

آيا کله هم داسې شوي چې د شپې لخوا مو د کور دروازه 

بنده کړې وي؛ خو بيا مو هم په ځلونو کتيل وي چې 

  خالصه خو پاتې نه ده؟

آیا کله هم داسې شوي چې السونه مو پرېمينځيل وي خو 

د بل جسم رسه د معمويل متاس په نتيجه کې یې بيا بيا 

  پرېمينځئ؟

 نو ...

خته ياست چې په طبي ژبه کې تاسې په رواين وسواس ا

  ويل کيږي. Obsessive-Compulsive Disorderورته 

وسواس يوه رواين ناروغي ده چې پرې اخته کس يو تررسه 

شوی کار څو څو ځله تکراروي. لکه د السونو پرېمينځل، د 

شيانو پلټل، د ملانځه نيت تړل، د دروازې بندول او داسې 

سواس اخته وي نو تررسه کله چې يو کس په رواين و   نور.

شوي کارونه په اجباري توګه په تکراري ډول بيا تررسه کوي 
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او څومره چې يې تررسه کوي د بل ځل تررسه کولو نيت يې 

   هم لري.

 

 د وسواس له امله اجباري کارونه

پرېمينځل: د ميکروبونو، چټليو او کيمياوي موادو له وېرې 

ک ځای سم پاتشويش پيدا کيږي چې ګويا مينځل شوی 

نه شو او بايد بيا ځيل ومينځل يش، کله چې ومينځل يش 

نو بيا هم ورته تشويش پيدا کيږي چې ګويا پاک نه شو او 

  بايد بيا ومينځل يش، همداسې مينځل دوام کوي.

 

 پلټل

له يش يا شخص څخه د ډار له امله د دروازې بيا ځلې  

ل چې کتکتل چې خالصه خو به پاتې نه وي. يا د ګاز ډبې 

سمه بنده شوه، يا په ژمي کې د کړکۍ بندول. که چريي 

دا ټول کارونه يو ځل تررسه شوي هم وي خو په وسواس 

  اخته کس يې څو څو ځيل تکراروي.

نيت تړل: په رواين وسواس اخته کس که څه هم په سم 

شکل يې د ملانځه نيت تړلی وي، خو بيا هم د وسواس له 

 ا کيږي چې يا يې رکعتونه کمامله يې په زړه کې شک پيد

وييل، يا يې کعبه په نيت کې نه ده وييل او يا يې کومه بله 

نيمګړتيا تررسه کړې ده، له همدې امله څو څو ځله نيت 

  تړي او بيا سالم ګرځوي.
 

 :درملنه

 د وسواس درملنه په دوه طريقو تررسه کيږي.

 لومړی: اسالمي معلومات زياتول

  دويم: طبې الرې چارې
 

د وسواس درملنه د اسالمي معلوماتو په زیاتولو 

  رسه:

په دې طريقې د درملنې لپاره په وسواس اخته کس بايد 

کايف اسالمي معلومات د پاکۍ او نجسۍ اړوند ولري. 

یعنې ناروغ بايد په دې پوه يش چې که اودس او غسل 

کول په دقت تررسه کول الزمي دي نو د اوبو له ارساف 

  هم اسالمي حکم دی.څخه ځان ساتل 

ناروغ بايد پوه يش چې په ملانځه کې ډير وسواس کول د 

ملونځ د باطل کېدلو سبب هم کيږي. همدا ډول په 

ملانځه کې د زیات شک او وسواس د مخنيوي لپاره بايد 

  ملونځ په جامعت رسه ادا يش.

 

  د وسواس طبي درملنه:

 او د روايند چاپېريال بدلول: وسواس يوه رواين ناروغي ده 

ناروغۍ غوره درملنه د موقعيت په بدلون رسه کېدلی يش. 

یعنې په وسواس اخته کس بايد يو طبيعي ځای ته انتقال 

يش چې شور ماشور ونه لري او د بوټو په وسيله په طبيعي 

  ډول ښکلی شوی وي.

 

په وسواس اخته کس ته بايد الزم  اشتغال او تفريح:

ه بوخت يش څو د بيځايه مرصوفيت پيدا او ناروغ وررس 

فکرونو لپاره وخت پيدا نه کړي. ځکه کله چې يو انسان 

اوزګار وي نو په ذهن کې يې يوه خاليګاه ځای نييس چې 

  د بېکارۍ پر مهال بيا دا خاليګاه بيهوده فکرونه ډکوي.

 

  له خلکو رسه اوسېدل:

په وسواس اخته کس بايد له باوري ملګرو رسه وګرځي او 

وساتل يش. ځکه انسان چې تنها يش نو  له تنهايې

  وسواس پرې غلبه کوي.

 

 ورزش کول

ورزش يواځينې فزيکي عمل دی چې پر ځان باور رامنځته  

کوي او کله چې دې په ځان باور پيدا شو نو انسان د 

 وسواس او رواين ناروغيو ښکار نه يش ګرځېدلی.
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له ړه په اسیستم روغتیایي  د د افغانستان

حیی وردک رسه د آشنا تلویزیون ډاکټر ی

 مرکه

د روغتیا په ميل پالیسۍ کې د لومړنیو صحي د افغانستان 

پاره ټینګه ژمنه شوې ده. د عامې روغتیا لخدماتو رسولو 

وزارت په دې پالیسۍ کې د برشي او مايل منابعو په تنظیم 

کز کړی دی، ترڅو صحي خدمات عرضه او انسجام متر 

ړې کونکو په ځانګخ فقر د صحی کار ني، پرا يش، پراخه ناام

نابع، د توګه د ښځو کموالی، محدودې او بې اعتباره م

وړاندې جدي ستونزې ګڼل  رصحي خدماتو تررسه کولو پ

 ږي.ېک

دې باور دي، چې طبي  رد عامې روغتیا متخصصین پ

ر ېد صحي خدماتو په عرضه کولو کې ډ کارکوونکي باید

جرمني کې ډاکټر یحیی کار وکړي. د دې بحث لپاره مو په 

له ه ب ېالر  لهوردګ صاحب ته بلنه ورکړې، چی د سکایپ 

موږ رسه  خپلې ځينې تجربې، چې په افغانستان کې یې 

 د خدماتو په برخه کار کړی، رشیکې کړي.

 ېاو لنډه پوښتنه دا هم کوم، چ ئمش يډاکټر صاحب ستړ 

ا صرو والیتونو ته سفرونه وکړل او خصو ېتاسو د افغانستان ډ

په طبی برخو کې تاسو مرستې کړي دي، ستاسو ارزونه 

څه ده، چې ولې په افغانستان کې په عمومي ډول عامه 

 ږي؟ېخدمات په منظم ډول خلکو ته نه رسروغتیایي 

یحیی وردک: په لومړي رس کې آشنا صاحب او د آشنا 

 تلویزیون محرتمو لیدونکو ته سالمونه وړاندې کوم.

 م.آشنا تلویزیون: وعلیک

ان د روغتیا بد حالت مختلف یحیی وردک: د افغانست

م کړو، یلري، چې دا کوالی شو په دوه کټګوریو تقس هعلتون

یو عمومي علتونه دي، چې د صحي سیستم څخه خارج 

 .دي دي او بل په داخل د  صحي سیستم کې

ل پوهیږي او وینې؛ عمومي علتونه یې لکه چې ټو 

په له کا ښتېڅلو-، دېرشواد دیېر غریب هېافغانسان یو ډ

 روان دی، په اوس هم هره ورځ جنګ .جنګ کې و

یو ځای نه بل ځای ته ځي، مثال د له ر خلک ېافغانستان ډ

ل نه بی راځي او یا له بهر نه او یو ځا کلیو نه ښارونو ته

روغتیایي سیستم باندې خپل  رځای ته ځي، چې دا ټول پ

ې هغه د اثرات لري. را به شو دویمې کټګورۍ ته چ

نګ ج لهافغانستان د صحي سیستم داخل کې دي. یو خو 

نه مخکې د افغانستان صحي سیستم اساس او تهداب په 

 غه موسسات چې یوښودل شوی، بیا هېادی ښه ډول نه 

ه دې جګړو کې خراب شول او څه جوړ شوي وو، هغه هم پ

لس کاله هم چې افغانستان ته ډېر کمکونه راغلل دا پنځ

شوې دي، خو دغه کارونه  زه پیرشفت او ښېګڼېاو څه اندا

 هم په اسايس توګه ندي شوي. او ښېګڼې

 دواله ټولنه یثال په ډول په صحي برخه کې چې نړد م

افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي، دا پیسې عامې 

یا وزارت تروغتیا وزارت ته ځي، له بده مرغه چې عامې روغ

 يدغه صح ېپله یدرلود، او خپه خپله یو جامع پالن نه 

 ایهم نشو  ېی ېخدمات نشو وړاندې کوالی او پیس

 مرصفوالی.

دوی له ځینو موسسو او انجیوګانو رسه قراردادونه کړي وو 

هم ورکوي چې  ېاوس ی ،او دا پیسې یې هغوی ته ورکولې

هغوی بیا یو څه صحي خدمات په ټول افغانستان کې 

 عرضه کول او عرضه کوي یې.
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اید  صاحب څه به مشخص یی کړئ ډاکرتآشنا تلویزیون: ک

 په ټوله ټولنه ېخدماتو په اړه باند يويش چې د عامه طب

کار مسوولیت  ېزیاته يش او څوک باید د د يکې آګاه

 واخيل؟

فامیل نه له یحیی وردک: روغتیایي عامه پوهاوی،خو 

مور او پالر نه بیا په ښونځیو کې بیا له  ېږي یعنېرشوع ک

نونو کې او تاسو میډیا هم په دې کې همداسې په پوهنتو 

وږ پاره، اول ملبرخه اخیستی شئ. راغلو د صحی سیستم 

باید ښه تکړه ډاکرتان او نور صحي طبي پرسونل ولرو. زموږ 

 وسونفیو مشکل دا دی چې موږ له بده مرغه د افغانستان د 

ایې که احص ېد ډاکټرانو شمېر ډېر کم دی، یعن په پرتله

چې دوه  ياحصایې وای ېرو ته ځینلس زرو نف ئوګور 

ډاکټران دي، حال دا چې چې څلور  يوای ېډاکټران، ځین

مېر شوادونو کې دغه ېوادونو مثالً زموږ همسایه هېپه نورو ه

ته ښز کې خو  ورشفته ماملکېدوه چنده، درې چنده او په پ

شته، چې خلکو ته خدمات وړاندې  يزیات طبي کارکونک

فانه متاس -ه پلوه هم متاسفانهکوي. بل دا چې د کیفیت ل

ه ږي. ما خپلېټران او صحي پرسونل ښه نه روزل کزموږ ډاک

ن رش کلېد-پوهنځیو کې لیديل دي چې دوی شلپه طب 

پخواين چپټر نوټونه  ویني او هغه لويل او په میخانیکي 

ه ښته ټیټز نه امتحان ورکوي، چې سویه یې  وهغله توګه 

 ده.

ته ډاکټر صیب راځم، زه غواړم د آشنا تلویزیون: هغې برخې 

واخلو چی  نظر ېستان د اطرافو په اړه یو څه ستاسافغان

رو ابتدایي طبي خدماتو نه هم اطرايف ېورغيل وئ، حتا د ډ

، په لريسیمې بیخي محرومې دي او خدماتو ته شدیده اړتیا 

څه باید ويش خصوصا  ېاړه باندې تاسو څه نظر لرئ چ ېد

 عاجل؟

ه د افغانستان په ټولو برخو عمومي توګ یحیی وردک: په

ما ولیدل اطرافو ته توجه کمه ده او کمکونه کم  ېکې چ

یدل ولرسیږي. ما خپله مثال د ګوشتې په ولسوالۍ کې 

ه، دېکلینیک تر یوې اندازې پورې جوړ  يچې هلته یو صح

والدي ډاکرتې ته -يخو کلونه راهیسې دوی یوې نسای

خو دوی هغه  ،نات هم شتهرضورت الره او هلته یي امکا

 نو وینو چې هلته د ،ره هلته تر اوسه نه ده پیدا کړېټډاک

کارکوونکو کمبودیت شته دی خصوصا په اطراف  يصح

 سیمو کې.

آشنا تلویزیون: ما غوښتل چې ستاسو ځینې عکسونه 

خصوصا د هغو کتابونو چې تاسې ذکر کړل چې مطرح وو، 

 پیدا کیږي ېتخنیکي ستونز هغه خپاره يش خو ځینې 

بله پوښتنه هغه دا چې  هچې ونشو، خو په هر صورت یو 

ډاکرت صاحب تاسو  د طبي همکاریو ترڅنګ چې په 

ونه دي، نور کمک ېانستان کې مو په ځینو برخو کې کړ افغ

هم تاسې کړیدي، عامو خلکو او خیریه مؤسسو ته ستاسو 

ږي چې ېکمکونه ک وخت داسې ېځینمشوره څه ده، 

ته زموږ اړتیا نشته، یعنې د منطقې یا د  دېخلک وایي 

 غوښتنې رسه سم څه ډول کمکونه باید ويش؟له خلکو 

ږي، ېهر کمک، پروژه او خدمت چې رشوع کیحیی وردک: 

اول باید په همغه ځای کې یوه ارزیايب ويش چې د دې 

کو خلله سیمې خلک په کومو برخو کې مشکالت لري او 

 اراساس یوه پروژه، یو ک رپ ۍوښتنه ويش، بیا دې د ارزیابپ

 او  یو خدمت رشوع يش، یا پرې  کار ويش.

اته کاله مخکې د چپټرونو او د کتابونو مشکل -لکه ما خپله اووه

ولید، بیا مې همدغه کار رشوع کړ، ما په خارج کې کومه پروژه 

ډیزاین نکړه، چې والړ شم په افغانستان کې یې تطبیق کړم، 

ه دا ده چې مؤسسې  او خلک باید چې دا یوه خربه ده، بله خرب 

 ابتدا نه باید په دې فکرله یو کار، خدمت او پروژه رشوع کوي، 

موقت او معین د ويس چې دغه زما پروژه یا کار خو یو اکې و 

یو وخت قطع کېدای يش او دا هم  وخت لپاره دی، او کمک
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ه افغانستان رس له ، موږ رسهله چې په یو وخت کې  دای يشېک

ږي، نو ېبرخې رسه کمک نه ک ېیو له رسه یا  ېسیم ېیو  لهیا 

-سفانهدا خلک څه رقم باید دغه خدمت ترالسه کړي. متا

 رو برخو کې دغه شی په نظر کېېمتاسفانه د افغانستان په ډ

. ما د صحت عامه پیسې یادې کړې، تاسو ينیول شو  يده ن

ع طروغتیا باندې ق هعامپر اوس وګورئ که دغه نړیوالې مرستې 

وی یو لله ، زموږ اکرثیت دولتي عام روغتونونه او خدمات يش

عامې روغتیا سیستم د زما په نظر زموږ  .چلنج رسه مخامخ دي

 پروت دی.  ېه داسې یو ناروغ دی چې په بسرت کپه خپل

څه باید ويش، یعنې دویم پالن باید څه نو آشنا تلویزیون: 

ستان که چې د افغانږي، ځېکمکونه خو خامخا کموي، 

چې داسې پړاو کې دی چې غواړي په  يدولت رسمي وای

خپل اقتصاد متکي يش او خپله بودیجه غواړي زیاته کړي، 

عوایدو په ذریعه دا کمکونه  وکورنيد خپل عواید زیاد کړي، 

پالن څه شی ه مثال دا دواړه برخې کمې وي ورسوي، ک

دی، څه مشوره لرئ، کوم آپشن یا اختیار شته چې بیا هغه 

 سړی تعقیب کړي؟

، نظریات، نړیوالې تجربې شته دي، هیحیی وردک: آپشنون

کار  باید ېسئله د بیمې ده، چې په بیمه باندم هوګورئ یو 

انستان کې ورځ په ورځ ويش، بله مسئله  دا ده چی په افغ

غوی هد ږي، ېخانې، شخيص روغتونونه زیات هشخيص معاین

کار  ډهمکاري یا ګ نوع داسېڅ ېترمنځ ه واو دولتي روغتونون

حي خدمات هم هسې په نامه وړیا نشته او دغه دولتي ص

 په حقیقت کې وړیا ندي. زما په نظر باید یو صحیح، دي

اساس باندې موږ کولی شو  رارزیايب ويش او د دغه ارزیابۍ پ

ړنۍ مرسته وکړو، خو د افغانستان نورې برخې او صحت یب

 لهلري، ځکه چې  عامه یو طویل املدت پالن ته هم رضورت

 بلی خوا نه شاید یو لسله ږي، ېیوې خوا نه کمکونه قطع ک

کاله بعد تقریبا پنځوس میلیونه نفوس په افغانستان کې 

پږ ش -لري هر افغاين فامیل پنځهیې خدای دې  .شتون ولري

الت او صحت عامه یموږ معارف، تحصز اوالدونه لري، چې 

موږ باید مخکې له  وږي اېر ېڅ نوع دغه فکر نلري، وخت تېه

ار وکړو او مسایلو ته فعال ک چلنجونو، پرابلمونو ومخکې راتلونک

 ږي.ېړين نه حل کیدغه مسایل ب ېیعن

، هو ش لویزیون: بلکل ستاسې مشوره واخیستآشنا تل

يس و اباید و  يتاکید دا دی چې یوه لویه هامهنګ ستاسې

که هغه شخيص کلینیکونه دي که شخيص شفاخانې دي، 

 رسه په هره برخه ۍدولتي ادارې دي، ټول په هامهنګه یا ک

د بایهمکارۍ  ،ت دیر کې خصوصاً د صحت برخو کې رضو 

 زیاتې يش.

 له ره مهرباينېور ودان داکرت صاحب یحیی وردک، ډک

او دا چې په ژوندۍ بڼه مو خپلې ځینې تجربې  مووخت نه 

 تاسو نه.له ، مننه  لنظرونه رشیک کړ او خپل 

 ه تاسو نه هم.یحیی ورک: منن

۲۰۱۸جنوری  ۷تاریخ: 
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 رسه مرکه يډاکټر خپلواک ننګرهار له 

ته به  ېټنبوليوانبيگي كلينيك خربي  د ،سالم عليكم پوښتنه:

 کړئ.ن معريف ځا تاسو خپل

 ینگرهار نزه خپلواك ، بسم الله الرحمن الرحيم :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

چې  ،مي اوسېدونکیفغانستان رهار واليت د اد ننگ ولسوالۍ ګوشتېد 

د ې کپه يوه كلينيك  کېر ښاپه ستاکوهلم د  کېن یډاوسمهال په سو

 .د متخصص په صفت كار كوم داخلېعمومي 

 ؟یدلوستی رته طب چېتاسې  پوښتنه:

او بيا  یدکې لوستی ما طب په پاكستان  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

كار  هرس  ن مهاجرينوفغااکې له ر ښو ېپپه په مختلفو شفاخانو کې مې 

 ی.د یکړ 

 يدلوستي  څهياست او دلته مو راغيل وخت  څهاروپا ته  پوښتنه:

 ؟ ید یکړ رته مو كار او چې

بیا يم او  راغلی کېکال  ١٩٩٤اروپا ته په  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

 ارزيايبزما اسناد  ،دلښو و  مې خپل اسنادچې كله   ،ن تهیډسوراغلم 

پلو ما هم خ .کړمتكميل مې  ېکړ  هزدخپلې  چې ښتلوغو  یشول بيا دو 

طب  دکې ن یډبيا په سو مېوروسته له درسونو  ،هرکړ دامه و او ته کړ ه زد

 کړ.تر السه  لیسانسپه حيث د طبابت ډاکټر د 

 ؟ ئرته كار كو چې اوس پوښتنه:

 دچې كار كوم کې اوس په يو كلينيك  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ږ مو ېک ېپه دچې  ،شو ویلی( ایچ يس )يسورته سویه افغانستان په 

ر كوو او بجو كا نځوپتر ماښام اتو بجو د  لهد سحر ډاکټران  شپږ یبا تقر

 عاجل په  راځي.مريضان هم لرو او عاجل مريضان هم لوآپ فا  ږمو

ور ته كبېرته یې عالج كوو او یې وي خپله  ناروغسطحي كه کې مريضانو 

 .لېږوته  ې شفاخانېیبیا  ،او كه سخت مريضان وي لېږو

عه كوي جامريضان دغه كلينيك ته مر  څووسط توگه اپه ورځې د  پوښتنه:

 ؟

سوه  ورڅل ،ېدر ورځې وسط توگه كه ووايم د اپه  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ا يو تقريبا سل يهغو کې چې  په  ،مريضان دغه كلينيك ته مراجعه كوي

ايئ ريضان نرسانو ته او د نساو دغه نور مراځي ته  ډاکټرانومريضان  سلنيم 

 هدو و د ماشومانهلته  ،راځيته کلینیک  وماشوماند  او نوفامیډوایالدي و  -

كه ر څو ت ،کېږيپ آ يو عمومي چك  او کلنیمیاشتنی  شپږ اومیاشتنی 

  .يکړ معلومه هغه وي په کې څه نیمګړتیا 

 وپنځتو تر ا لهتقریبا  ،ېكار كو  فول ټایمته په خپله چې   پوښتنه:

 ؟ ېمره مريضان گور څو  ېپور  بجو

 ېتر شلو پور ورځې د  ولډل زه بايد په نورما :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

كلينيك او يا دولت رسه په بنيادي له چې  دغه خربه زما  ،مريضان وگورم

ه نه تر شلو او يا ل پنځلسخو كله دغه مريضان له  ،ده ېشو کې قرارداد 

مره څو   چې ،يتعلق لر  رېپو  ېپه د هخرب خو دا  ،يش ويشتو نځهپشلو تر 

 .يځاو كوم قسم مريضان را يځعاجل مريضان را

 ،لري تکلیفلو د تشو بو بعضې  ،درد لري ۍد مر  لکه مريضان بعضې

، نځهپوايي چې  دغه مريضان تقريبا ( UTIیو )چې  په انگريزي گي ورته 

شو  یکتال مريضان  رېډ نږمو  ډول نو په دغه ،وخت نييس دقیقېنځه پ

 داسېولري او يا  ناروغۍه ړ مريضان رايش چې  د ز داسېوخت  ځینېاو 

 وخت نييسډېر ولري هغه بيا  ناروغۍمريض رايش چې  د ساه بندي 

 .كم مريضان وگورو يش چې یبيا كيدا

 رسه ؟  ناروغۍ له کومو یعنې ځيته راتاسو زياتره كوم مريضان  پوښتنه:

 اځي،ر ته ږ قسمه مريضان مو زياتره دوه :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

نیول  ېالند ۍتداو  ترکې اول هغه مريضان چې  په شفاخانو 

 کېپه كال  ،كووفالو اپ  یې ږاو موراځي ته  ږشوي وي او بيا مو

  .راځيځله يو يا دوه 

اسام مريضان دي چې  فشار مريضان، ول د شكر مريضان،ډد مثال په 

 .ورته تازه كوو نسخېاو  وود هغو معاينات ك ،كوو پالو اف د هغو ږمو

 .يځدوهم قسم هغه مريضان دي چې  له نوي شكايت او درد رسه را

 ؟له كوم مرض زيات شكايت كوي مریضان معموال پوښتنه:

 کې ځوپه دغه ور مریضان معموال زيات  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

دا څو  واييچې  دي مريضانداسې  ،يم مخامخ ت چې  زه وررسه زيا

 ېراباندمې رس  درد كوي، مېرس چی ستړی یم،  کېږي ورځې

او  يځرااو داسې نور  خرابه ده ې، اشتها مکېږي بدمې ه ړ ، زګرځي

 عالج كوو اویې  ږمو ،عادي مرض ولريکه  ،معاينات اخلو ږمو یېبيا 

ات چې  معاين ،لېږوشفاخانو ته  ونور یې بيا  ،زيات ويیې كه مرض 

ي چې  و  غټې معاینې وینېد که  وا خيلاي او عكسونه ورته و کړ ورته و 

وصیه تورته  معاینې هغه ،الینه شو كو کې په خپل كلينك  یې ږمو
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نه  مریيضچې  كومه خطرناكه  ،کړوتشخيص معلوم یې  څوتر  ،يکړ 

 .وي

 ه همشفاخانو تتخصيص  نورو متخصصينو او آیا تاسې پوښتنه:

 او كه نه ؟ږئ لیمريضان  بعضې

چې   ،لېږو حتاممريضان  ېروزانه دوه در  ږمو هو :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ه پبعضې نورو او د لېږو  په هغه ورځ عاجل ږمريضان مو بعضې .فرق كوي

 ،ږيلېته خط  یچې  شفاخانه بيا دو  ،لېږو ته خط  نېشفاخاکې باره 

 .ياو وخت ورکو  يا غواړ بی ېهغوی ی

 باید عالجیې په همغه ورځ   ېیو دا چ ،ينو دوه قسمه مریضان د

لور څ ېپه در  ېکه زه ووایم چ يو داسې وشی او یو قسم مریضان 

 ده. صحیحهفتو کې متخصص ته راشی نو 

دلته  یوازېيا آ  ،ئخو دلته كار كو تاسو صاحب  ډاکټر ،ښه پوښتنه:

 ؟ ئځيا افغانستان ته هم كله كله  ئكار كو 

 يم كارټافول دلته مې خو اوس  ،ځمكله  هو كله :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ستان افغان ځم اچې  يوه مياشت رخصتي لرم اكرث کې په كال  بیا هم ،ید

 .تېروموخت کې  دواړو خپلو ماشومانو رسه په ننگرهار او كابلله ته 

هم  مخکې میاشتې ېدوه در تاسو فكر كوم  ښه،ډېر ه ښ پوښتنه:

 تاسېيا آ ه او د څنګه روغتیایي وضعههلته د افغانانو  ئافغانستان ته تليل و 

نظر  هڅ تاسېهکله د هغو په ، او که نهوليدل  ډاکټراناو  نهكلينيكو م کو 

 ؟ئلر 

 ضعهو په افغانستان يك د خلكو صحي  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

خلك عمومي معلومات د طبابت په برخه يك نه  ،خرابه دهډېره 

كوم باندې چې گانو هم په دواخانو او دوالخوا دولت  د ،لري

ه يش پکوالی هر نفر  ،هغه نشته یار دكپه او انحصار کنټرول 

خيل یې  واوي  ښخو یې چې  څهته او  نېيش دواخا ړخپل رس ال 

 .ياستمعال کړ ورځې یې دوه رځ، يوه و  او

ریو ه په دوو داو په خپل يو  مرضونه ویرويسبعضې د مثال په توگه 

ستوين مرضونه دي لكه د ې داسې او بعض يورځو کې له منځه ځ

ي يا هغه شيان کړ م و اي يا آر کړ  غرغړهچې مالگه  ېد د ځایپه  ،درد

گرم شيان يا  ېرډ لکه ينه خور  ته تخريب كوونيك دي و ۍچې مر 

 یياته و  دواخانې ځيزر ، نه خوري ترخه شيان وېر ډيا  ،يخ شيان ېرډ

ه كوم ل بې نېهم ورته دواگاواله  نېدواخا ،راکړهما ته انتي بيوتيك 

ه یوه پ ېوتیک هم دا خاصیت دی چبی يخو د انت ،يکړ ور  لیتهمسؤو 

  ،کمزوری يش ېکروب چیم ،يکروب کمزوری کو یدوو ورځو کې م

 یکې غل رځون دوه دريو و اځ ،ید شی ښیارهو  ېرډكروب هم ینو بيا م

و ن ،پرېږديبيا هغه دوايئ  زه جوړ شوم ېچ يمریض فکر کو  ،يکړ 

 یدبيا راژونمیکروب هغه  ،يش تېرې ېرځو  څو يو ېبيا چې  ورباند

بيا له هغه نه ، جوړېږيژوندي يش په هغه دوا نه  چې  كله را .يش

 كنول ولگويمرض لپاره  د معمويلتر هغي چې  بيا  ،خيلاقوي دوا و 

 بيا څوتر  ،او د هغه عادي مرض لپاره هم زيات دوايي ته مجبور يش

ول د ډخرين درجه انتي بيوتيك وأخيل او انتي بيوتيك په عمومي آ 

گو ر پښتو كوي او بل دا په جيگر او  یكمزور ستم وجود دفاعي سي

ه يا هم پکېږي حل کې په جيگر  نېزياتره دواگا .اثر كوي ېندبا

يو کې د انسان په وجود  ، ي ديغړ  ه مهمړ دا دوا ېچ يك پښتورګو

او بل دا چې  ی کېږي د ده د وجود دفاعي سيستم كمزور  خو دا چې 

روبونه کیدغه م ېبل دا چ ،د وینې رسه او سپین کرویات له منځه ځي

 .کېږياو نه ښه ي دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کو د 

درملتون و ا ته وريشډاکټر درد رسه په خپله له كه د ستوين  پوښتنه:

  ؟ يکړ و توصیه  څهبه ورته  کټراډنو  ،ته ورنيش

، وريگویې ي او کړ  معاینه یبايد د ډاکټر :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

 ینېسپوي او لی وازيات سور یې ډېر  کې ۍپه مر  كه ،گوريیې و  ۍمر 

 نتيانو دغه د انتي بيوتيك خربه ده بايد ورته  ولري،زخي  ېړ و، ېړ و

او د  يمسلسل وخور ورځې یې هفته يا لس  هچې  يو  ،يرکړ بيوتيك و 

 .يدوا ټول کورس خالص کړ 

ټونه ساده ټیس ډېردلته موږ  ،دهې کړ  قيتر  ډېرهپه اروپا کې طبابت 

ه لاو موږ  يراځ ځوابنځو دقیقو کې سمدالسه موږ ته په پ چې ،لرو

ته  ږپه هغه کې مو، اخلو یو سمپل )منونه( نه مستقیم ۍمر 

دوا  يکروب و یکه م .کروب دی او که ویروسیدا م ېچ ،يږېمعلوم

آرام او د مالګی غړ غړی  ، وږ ېریض کور ته لم يورکوو او که ویروس و 

 .ورته توصیه کوو

 اکټرډمريض چې   ،دي ېديلاور  مېما ليديل دي او يا   هلته چې پوښتنه:

 ؟ ئنظر لر  څه کېدغه  په انتي بيوتيك وركوي ېځینته وريش هغه هم 

مې خاطره  ېه دل ،یكار نه د ښهدغه  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ت په د طباب کېچې په افغانستان  ،کړهو یادونه هم  مخکېته  تاسې

 ډاکټرمريض  خاطر چې ېه دنو پ ،عمومي ذهنيت نشتهکې برخه 

د  ېړ چې  دغه انتي بيوتيك ته غوا، يکړ و ورته توصیه بايد  ،ته وريش

ېرته كه چ .كوي نقصبرعكس بلکې  ،نه كويلپاره فایده دغه مرض 

خپل  نو د انسان ،يکړ او انتي بيوتيك كم استعامل  نېدواگا انسان

تي او وروسته انکېږي قوي کې دفاعي سيستم د ويروس په مقابل 

ته  ډاکټرانونو  ،يړ و منځهله هم میکروبونه  حتا ،بيوتيك كار كوي

 لپارهمرض د دې چې  ، يکړ و توصیه ګه چې  په عمومي تو  الزمه ده

ود مقاومت پيدا كوي او وج میکروببيا دغه  ،نه دي سمانتي بيوتيك 

کې ن افغانستا په سفانهکې. متأ ماشومانو خصوصاُ په  ،كوي یكمزور 

هم په ډاکټران نشته او  کنټرولول ډ ښهفه په د حكومت له طر 
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نيك د خپل كلي ،كلينيكونو يك كله چې دوي ته مريض مراجعه كوي

په  انتي بيوتيك بعضېچې   ځکه ،په خاطر انتي بيوتيك وركوي

غري په انتي بيوتيك نه بله كه ځینې ناروغۍ  ،كوي یرثهم تاویروسونو 

 ځو کېپه دريو ور یې خو انتي بيوتيك  ،ېږيړ جوکې يوه هفته 

نو په كار  ،يش لیوخت را كمو د مرض  ېرځو  ېدر  دا دوه ،يجوړو 

ه چې  پ ،كار دهپه هم لپاره ي او د دولت کړ و ډاکټران توصیه چې   هد

خلكو ته په سطح عامې د صحت  ،يکړ كمپاين و  کېدغه برخه 

ه او څنګکېږي پيدا  څنګهچې  دغه مرضونه  ،يکړ ور  یعمومي پوهاو 

درد يا  ۍد مر  ،دا عادي مرضونه لكه زكام اً صخصو  ،ېږيجوړ 

بدون د  .کېږيرسه عالج  نۍساآ په مرضونه ډېر دغه  خو... سوزاك

ي و مرض يي هم زيات  ،ته مريض رايش ږدلته مو څخهانتي بيوتيك 

 تهور  ږمو ،يو  ېدرجو پور  ښتوېڅلوهم تر  یېحرارت  بدند 

لېږو  كور ته يې بېرتهو او و کور  درملبل عادي  سېاستامول او يا داپر 

 ې،شبه  ښهوررسه ، وڅښهيا اوبه  یه او يا چاکړ م و ار آ  چې  یواو ورته وا

دا په دې معنی چې ښه شوی  ،ته مراجعه نه كوي ږبيا هغه مريض مو

 .دی

لو ته هم د كلينيك ليد کې ننگرهار  سېيم چې  تا یزه خرب شو  پوښتنه:

ان همدا ش ،يدلیديل كلينيكونه  ځینېمو هم کې او كابل  ویتليل 

نظر د  سېستا ،د ديوانبيگي كلينيك ته تليل ياستکې كابل تاسې په 

وي نيول شکې هلته په  اهداف كوم ی،د ړه څهديوانبييك كلينيك په ا

 ؟ یئحال راته ووا لیكه مو د سرتگو ليد  ،يد

زما  ،وم للیتهو زه د ديوانبيگي كلينيك ته  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

 یشو  جوړروحيه داسې چې  هغه كلينيك په  يو دا ،شو ښخو ډېر 

په هغه  ،چې  تجاريت نه وي څهاو هر هغه  یچې  تجاريت نه د ،ید

په  تعمیركلينيك په خپله د  ،دهډېره د خلكو خدمت ته موقع کې 

و د خلكکې موقعیت  ښهپه  ،یمناسب دډېر  ،ښه دیډېر لحاظ هم 

د خلكو  ،يبادي وجود لر آ هلته زياته  او یپروت دکې  منځپه 

 .یورته بيخي آسان د سیالرس 

 ؟کړی جوړ ینه دولې ك په رس سړ خلك وايي دا مو د  ېځین پوښتنه:

هغه  رس نهسړک له زما په شخيص نظر د  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ه الرسيس ولري او ورت نۍخلك ورته په آسا څوتر  ی،د ښه منځد كيل 

 .رايش

دغه  ،وم تللیزه چې  كله  ،پاك و ښهير ډبل دا چې  د دغه كلينيك نظافت 

احبانو او صډاکټر  موكو له او ما چې  هلته  شكل روان و ييابتداپه كلينيك 

هلته چی ما  ،وهډېره ښه روحيه د کار د هغوي  ،ېکړ و  ېنرسانو رسه خرب 

ر تواراالبمجهز  ،ښه ووډېر د مریضانو د خدمت لپاره  ،کوم سامانونه ولیدل

په کې   چېډاکټران او كوم  یكلينيك د ښهډېر يو  زما په نظر دا .درلودیې 

  .يش ښهنور به هم  شاالله  ان ،موجود دي

کټر شخصیت ډامخلص  ،الیق،  پوه يرډكلينيك په رهربي يك يو  ېد د

 څخهكلينيك له  څوتر  یاو هدف يي هم دا د یوردگ د یحییصاحب 

 او يش لينيك مرصف ورنه پورهنه يش او تنها د دغه ك و هشخيص فايد

 .یخلكو ته خدمت دیې هدف  ېيواز 

او  ئظر لر نڅه تاسې كولو لپاره ښه د كلينيك د كارونو د  پوښتنه:

په  كولو لپاره بايد كوم كارونه ښه په نظر د كلينيك د ال  سېستا

 ؟ونيول يش کې نظر 

ه ملړی دغه خرب  كولو لپاره ښهد كلينيك د  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

كلينيك بايد تجاريت شكل ونلري او د خلكو د خدمت چې  دغه  ،مهمه ده

 .دا هغه بنيادي شيان دي چې  بايد وساتل يش ،ويلپاره 

ې  چ ،يوکړ د كلينيك پرسونل هم بايد په همدغه روحيه كار  دوهم دا چې

فكر پاره لي او تنها د خلكو د خدمت نکړ كلينيك ته بايد تجاريت شكل ور 

 ،يکړ ر و کې ټرېننګونه په طبي برخه  ختبايد وخت په و لپاره د دي  .يکړ و 

 داسېبايد يو  یه يش او دو پو  یدو  ېندباپه دغه بنيادي رضورياتو 

 مزمن خوصوصاول ډپه منظم  چې  هغه مريضان چې یسيستم ولر 

مريضان د فشار او يا د شكر مريضان )نفس تنګي( اسام لكه د  مریضان

په  ،يړ کمراجعه و مياشتو يك دغه كلينيك ته  شپږ، شپږيش په وکوالی 

او نور وررسه خوا ته عاجل  يتكليف هم نه و که په کې عمومي صورت 

  .يمريضان و 

 پږوشدغه مريضان لكه د فشار او يا ديابت په لې باید و  پوښتنه:

كومه  ده او په ګټه څهد دغه  غوښتل يشكلينيك ته راو  کېمياشتو 

 ؟يش  غوښتلطريقه بايد كلينيك ته راو 

مرضونه دي لكه مزمن مرضونه  بعضې :ګرهاریډاکټر خپلواک نن

د  وي لكهداسې دغه مرضونه  غۍ.ه نارو ړ د زبعضې شكر، فشار او يا 

د در  ،خو مريض ته شكايت نه وي ،ويجګ  لږول كه شكر ډمثال په 

ي چې  شكر يي ړ غواډاکټر خو  ،يا احساس نه كويړتس د ،نه لري

نو  ،پورته نه ويخه څنورمال حالت له بايد یې نورمال وسايت او شكر 

يش  یكيدا ،ويجګ شكر څخه كه دغه مريض د نورمال حالت 

گي او ر پښتو چې  د ده  څوتر  ،ينکړ ته مراجعه و  ډاکټركلونه  ،كلونه

 تېشميا شپږدا  ،يا ورته مغزي خونريزي ويشپرېږدي كار  جیګريا 

ګه یې څنچې  شكر یې كوو او گورو  معاینهيي  ږمو يځرا وروسته چې

 وړ کكه نوره ورته ور  ،يا دغه دوا چې  خوري ورته كفايت كويآ  ،یروان د
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په  مريض، یدښه دلته خو سيستم  ځکه ،او مریض باید دوام ورکړي

 ورته مياشتو يك شپږونو بايد په  ،نه يش اخيستالي رس نسخهخپل 

  .وليكل يشنسخې  ېنو 

 .هد ېه شو نگه هم فعالڅامېرمنو د  کېديوانبيگي كلينيك په  پوښتنه:

 ونيول يشالندې مراقبت  يا دا هم بايد ترآ چې  حامله يش مېرمن كومه 

  کړل ؟د شكر او فشار مريضان ياد تاسې یوازې او كه نه  څنګهكه 

  ږهم وويل چې  مومخکې ما څنګه چې لكه  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

یې  چې  شكښځې هغه  .په كلينيك يك والدي او نسايي بخش هم لرو

ورته یې چې  عاليم  ېمخيك له د نو حامله وي، ي يشوي چې  كيدا

 ېهفتو کې د میاشت ملړیوپه ساس ا پرنو د هغه شك  ،يش پېښ

نو شک ورته پیدا  ،رانيش ېخپل وخت باند رچی د دې پ مریيض

 ور ار كلينيك ته او د هغه د اد ياځر  ي،حامله و  دای يشېچې ک ،کېږي

 .ې حامله ده او که نهچ ،يږېپه هغه کې معلوم کېږيمعاينه اخيستل 

 ،وي داسېاو هغه پالن کېږي كه چېرته حامله وي هغه ته پالن اچول 

 تومیاش اوهفتو  یوملړپه  .کېږيمعاينات رشوع سمدستي د هغه  چې

 چی ،کېږيوركول  توصیهخو  ،د معايناتو رضورت نشتههغې د  کې

ته  هغېو ن ،بل استفراغ پيدا يش ،ه بدي پيدا يشړ يش تا ته زکېدای 

 ځکه ،اخيل ېمعلومات وركوي او بعد له دوه دريو مياشتو معاينات تر لږ 

وم ته ماش کېږي. یاو ژوندراځي ساه  ماشوم کې پهبعد له دريو مياشتو 

 صپه خا ویټامینونه ېښځد کې نو دغه وخت  ،رضورت دیتغذیې هم د 

مرنالونه دي چې  هغه  بعضېمثال  .وينه ول د وجود اوسپنه يي پوره ډ

نو دغه  ،پوره ويیې  هیموګلوبین وینېبايد په وجود يك پوره وي او د  یې

ه دوا ورت ډاکټرنو  ي،ولر زیاتی او  کمیكه چېرته  اخيل. ېمعاينات تر 

ه ب شی څهچې   ،يكو توصیه ورته د خوراك کې  څنګلييك او وررسه 

 .كوي پرهېزنه به يش  څهله او  يخور 

زيات وخوري چې   شيانداسې  اووڅښي جوس  مالټېمثال د  

په  .مينونه كم نه يشیټاوکې یې بايد په وجود  .ولريویټامینونه 

چې  ماشوم په  ی،کړ و  نډسو االټر بايد د ماشوم  کېهمدغه وختونو 

یې و ي ،كويالټراسونډ  ېدر کې ن یډدلته په سو ی.د کېكوم حالت 

مه په نهیې مياشت او بل  شپږمه پهیې مياشت او بل  ېیمهدر  په

 .وي ېږدنا والدت ته مياشت ي

هم ې کكه تكليف ولري دغه معاينات كوي يا په عادي حالت  پوښتنه:

  ؟ معاينات كوي

 ښځهحامله  ولډنه دغه معاينات په عادي  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

بيا  ږو مون ،او كه چېرته تكليف ولري یدغه معاينات يو دود د یعنې ،يكو 

مريض  ږمو ځکه ،ته شفاخانې ېغټ ،لېږوهغه مريض له دغه كلينيك نه 

ساتو چې  مريض عادي حالت ولري او د والدت مرض  ېتر هغه وخته پور 

ه مريض فشار پد كوو چې  یې معاينات  وینېد ، اغلینه وي ر  ېدوربان

 .او مريض ته كوم خاص تكليف نشته یدکې عادي حالت 

 ،ګڅنر تالټراسونډ د معایناتو او وینې  دکې  ۍحاملګنو په  :پوښتنه

 كوم كارونه الزم دي چې  بايد ويش؟  نور

ه، چی وري داو ماشوم لپاره رض ښځې د  :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

ره مرضونو لپا غونو د د ،ساري دي مرضونه بعضې، ځکه واکسین وکړي

په  ۍملګاكرث واكسينونه د حایې  هغېچې  له  ،واكسينونه ديبعضې 

ه لواكسينونه دي چې  بايد  بعضې ،نه يش دوران يك بند دي او بايد و

د له باي ،يکړ نه وي  یېاو كه  يو  يواکسینونه کړ  مخکې یېوالدت نه 

كوشش كوو چې  د والدت په دوران يك  ږخو مو ،يکړ و یې  وروستهوالدت 

دغه ژوندي واكسينونه دي  ېچ ځکه ،نه يش واكسني وته  ېښځحامله 

ني كوم خاص واكس ېکپه دوران  ملګۍدلته د حا .ماشوم ته بيا تاوان كوي

 .ند ديبکې په دوران  حاملګۍواكسينونه د  اكرث کېږي.نشته او نه هم 

په  ېد مور شيدچې   ،والدت وروسته د شيدو دهله خربه د ماشوم  مهمه

طن په و  ږمتاسفانه  زمو ېبعد چ ېځر ور څلو  ،ېد والدت نه در  توګهخاصه 

دا  يړ دژېچون ټینګ  ېچې دغه شید ،يفکر کو  ېداس خلک کې

كن دغه یل ،ېاو غورځول ېلوشل ېدا دوی همداس ي،د ېشیدې خراب

هم دا ډېر م ي اوږلېماشوم ته انتقاالرې واكسينونه دي چې  د شيدو له 

پل وخت خ پر ېچې  دغه شيد ،ډاکټران توصیه وکړيبايد ناروغانو ته  .دي

يدا پچې  بايد له  ،دا دهخربه لو مهمه ټو تر  ورکړي. حتام ځو کېيو ور ملړد 

په هر ملك يك چې   ،يکړ واكسني ور ماشوم ته  حتاموروسته کېدو 

په  ،یواكسني بيخي شته نه د لیوول دلته د پو ډد مثال په  اوسېږي

د هر پروگرام مطابق بايد  ،هم مختلف پروگرامونه ديکې افغانستان 

باید  ،یکړ واكسني نه وي  کېدو مخکېپيدا  موري او كه د کړ واكسينونه و 

  .يرکړ ورته واكسني و  حتام یښته پيداوروسته ل

 .مننه ۍنړ  هيو ښه ډېر  -

 .كور مو ودان الله مو مل :ډاکټر خپلواک ننګرهاری

 یحیی وردکډاکټر مرکه کوونکی: 
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 د آملانی ډاکرتانو له خوا ترېننګ

څلور کسیز تیم چی پکی دری تنه  یو ېجوالی په میاشت کد 

راغلی  نګ لپارهېنتر جرمنیان هم شامل وه د کلینیک پرسونل د 

ولو د ظرفیت دلوړ  برعالوه د کلینیک دپرسونل دترنیګ او ه.و 

ل هم پرسون ېدکلینیک دمالی او اداری او منجمنت په برخه ک

پرسونل ته  ېچار  ېپه د ی الر ، ته الزمی الرښونی وکړی

چی اوس مهال ترینه په فعاله توګه ګټه پورته  ،وروښودل شوی

 .کیږی

خپله هم ونډه  ېوغانو په معاینه کولو کراغلی پالوی دنار  

 ارزښت وړ ده. دې فعالیت ک ۍچی په ورځن ،واخسیته

 

وژنی او وروسته صرب سقطری او مستکا   چینجیان  دانې

 .  خوړل کيږی چي مړه چنجان خارج يس

چي   زبیښل يس ،  ددوا تر خوړولومخکي باید کباب و

ه سمدالس  تهاووروس   راټول يس  چنجیان دکباب پر اوبو

 . دوا وخوړل يس

هغه کوچنی سپن چنجیان چي په مقعده کي د هغوي 

 . کوي  دپاره مالګه فایده

وانجه ) توری دانې (میده کړی او د مړغونی اوبه په ګډې 

  ،دنس څخه چنجیان خارجوي  ئپرنوه باندی یی وتړئ کړ

 اوبه یی په عسلوئ ترمس ) ژړباغلی ( په اوبو کي وایشو

 .ئويی چښ خوږې کړي

 . دزردکو جوس په نهاره چیښل چنجیان ورکوي

رسه خوړل پلن   تیل دپټاټې  یا دجوز  دجوز خوړل

 . چنجیان ورکوي

دیرش ګرامه ملخوځی په یوه لیټر اوبو کي خیشتې 

 . چنجیان ورکوي  ئپه تشه خوا یی وچښ  ئکړ

ره او سهار یی په نهائ نخود په رسکه کي ماښام خیشته کړ

 . ئوخور

نځوس یا شپیته ګرامه انارپوست په یوه لیټر اوبو کي پ

څلور ورځی چیښل   ، سهار په نهاره یو ګیالس  ئوایشو

  کيږی
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د افغانستان روغتیایي خدماتو په 

هلکه د ډاکرت یحیی وردک مرکه له 

 دویچویله رادیو رسه

 2018جوالی،  10تاریخ: 

لکه هدرنو اوریدونکو د افغانستان د روغتیایي خدماتو په 

ویل کیږی، چی په ټولیزه توګه ډیر ناخوال دی، خصوصا 

په والیتونو او اطرايف سیمو کې تقریبا په نشت حسابیږی. 

دغی ستونځې ته د افغانیک د ټولنې مسئوول ډاکرت یحیی 

کار عبدالباری حکیم رسه په مرکه کې ګوته موردک زما ه

 ونیوله. هغه د دی وضعیت رسه د مرستې لپاره هغه د یو

پروګرام د پیل څخه خربه وکړه، چې د آملان د اقتصادی 

همکاریو او پرمختګ وزارت او کلینیک پارترنشفت لخوا 

 پیل کیږی، راځئ چې بشپړی مرکې ته غوږ شو.

ډاکرت صاحب په دې وروستيو وختو کې تاسو عبدالباری حکیم: 

د آملان د روغتيايي خدماتو د پروګرام چې په آملاين ژبه ورته 

ته مو  وايي د افغانستان روغتيايي سکتور رترنشفت(نيک پاکلي)

 پام اړويل دا څه ډول یو پروګرام دي ؟

ډاکرت يحيي وردګ : دا پروګرام په افغانستان کې د  

کلينيکونو، روغتونونو او په آملان کې د روغتونو او کلينيکونو 

تر منځ يو ګډ پرګرام دي. چې د دغه په چوکات کې آملاين 

ځي افغانستان ته او د افغانستان نه افغاين ډاکرتان ډاکرتان 

او صحي پرسونل آملان ته راځي. دوي په ګډه توګه د 

افغانستان د صحي خدمتونو مشکالت او چلنجونه ارزيايب 

په ګډه توګه لټوي او  ېچار  ېکوي او د هغوي لپاره د حل الر 

دغه پروګرام د آملان د اقتصادي همکاريو  .بيا يي عميل کوي

ونډيشن له خوا پر مخ فاو پرمختګ وزارت له خوا او د يو بل 

 ځي.

ډير وخت په افغانستان کې تري  وعبدالباری حکیم:  تاس 

 .کړی ده او د افغانستان روغتايي وضعت هم درته معلوم ده

په کومو برخو کې تاسو ډير زيات په افغانستان کې په 

 روغتايي خدماتو کې کمبود ويني؟

دګ : په روغتايي خدمتونو کې کمبودونه ډاکرت يحيي ور 

له خو دغه ده چې د افغانستان په ئزښته زيات دي. يو مس

ډير  ،یواليتونو کې بيخي صحي خدمات په نشت حساب د

کم دي په هغه لويو ښارونو کي لکه کابل کې تر پخوانيو 

خو د دغو صحي  ی،کالونو فعال صحي خدمات موجود د

دغه صحي  .خراب دي ېبلک .خدماتو کيفيت ښه نه دي

خدمتونه د دې د پاره نه دي جوړ شوي چې د افغانستان 

 .د خلکو صحي مشکالت حل کړي

په افغانستان کې د پخوا په شان وړي معاينه خاين شته  

چې وروسته له څلورو بجو مريضان هلته ورځي له شلو ، دي

تر سلو مريضان ګوري او يا ډير تخصيص شفاخاين شته 

چې  ،مابني بايد دايس کلينيکونه جوړ يشد دوي تر  .دي

انو مريض ،په دوامداره توګه د مريضانو مراقبت وکويل يش

چې موږ په دغيس يو ماډل د کلونو  ،ته خدمت وکوالي يش

 .راهيس کار کوو

است راته وواي ېکه تاس هپه مشخصه توګ :عبدالباری حکیم

 د آملان د رترنشفت(کلينيک پا)چې دغه پروګرام چې د 

دغه پروګرام چې اوس په افغانستان کې پيل شوي  ېسسؤ م

په کومو برخو کې  ،وررسه نيږدي همکاري کوي ېدي او تاس

 ؟ د افغانستان رسه مرسته کوي
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 ئپه غرب د کابل کې يو کوچن: ډاکرت يحيي وردګ 

ه چې موږ د دغ .کلينيک يا پويل کلينيک جوړ شوي دي

همکاري کلينيک رسه په چوکات د همدغه پروګرام کې 

شپږ د آملان او د سويډن نه -يو کال راهيس پنځه .لرو

 یهلته دوي وضع يي ارزيايب کړ  .ډاکرتان هلته تليل دي

او  چې زموږ ډاکرت د مريض رسه څه ډول رويه کوي ،ده

دوا  ،درملتون يي ارزيايب کيږي ،البراتوار يي ارزيايب کيږي

ا د يب .دغه ټول شيان ارزيايب کيږي .يي ارزيايب کيږي

دوي ته  .همدغه په اساس دوي ته رهناميي ورکول کيږي

 .ننګ ورکول کيږيېتر 

 د ما رسه يو متخصص .تريه اوين زه خپله افغانستان کې وم 

موږ  .آملاين ډاکرت او بل يو متخصص د فارميس هلته تليل وو

 .يوه هفته په دغه کلينيک کې تريه کړه او هغه مو ارزيايب کړ

ف ډاکرتانو ته او نور سټ. نګ ورکړېنتر  مو هم هپه مشخصه توګ

پاره د خدماتو د ال لته او هم مو د هغه سيستم د ال ښه وايل 

  ی.رهناميي وکړ  د پارهښه کولو 

 .په دغه چوکات کې په کابل کې يو بل روغتون شته دي

هغو رسه هم د يو بل  .نوميږي (ارينا سليمي)چې په نامه د 

  .روغتون د خوا نه همکاري کيږي

اکرت ډچې  ،پوښتنه دا ده ۍزما وروست :عبدالباری حکیم

چې د افغانستان د  ،ته به بهرته معلومه وي ېصاحب تاس

وخت  .روغتيايي خدماتو عرضه ډيره ناخواله وضعيت لري

د افغانستان دغه مهم او  ،يږناوخت موږ ته ګزارشونه رارسي

ې دا په دې معني چ .حيايت سکتور تقريبا تجارجتي شوي ده

چې په پرمختللو کلينيکونو او  ،تمن خلک کوالي يشش

خو  .او درمنله وکړي تداوي کړي هروغتيايي مرکزونو کې ځانون

آيا  .عام خلک او يب وزله خلک دايس درملنو ته الرسيس نلري

دغه پروګرام چې د آملان د دغه کلينيک له خوا په پام کي 

 لکو او يبدغه امکانات برابروي چې عامو خآیا  .نيول شوي ده

 سیږی؟ وزله خلکو ته هم دغه مرستي ور 

ته اشاره  ېلئمس ېمهډيري م ېتاس: ډاکرت يحيي وردګ 

په افغانستان کې  .واقعا هم دا يوه لويه ستونځه ده .وکړه

دغه کلينيک د  .خصوصا په کابل کې هم دغه شته ده

دغه په ديوانبيګي په غرب د  ی.ديوانبيګي چې جوړ شوي د

ابتدا  د ی دی.ډيره غريبه سيمه کي جوړ شو  کابل کې په يو

بل دا چې په دغه سيمه  .ته توجه شوي ده ېلئڅخه دغه مس

کې د پغامن، د لوګر، د غزين او د وردګو واليت هغه داخيل 

 .مهاجرين دلته ميشت دي چې دغه نسبتا يب وزله خلک دي

اندک یو او هغوي ته ډير نيږدي جوړ شوي دي او د دوي هغه 

نو دغه مسايل په نظر کې نيول شوي  .ير کم ديفيس هم ډ

ابله ق ،نرس، ډاکرت، او بل دا چې موږ دغه کلينيک سټف .دي

دا به  .په هغو باندي کار کوو ،ننګ ورکووېاو واکسناتور ته تر 

و همدغي سيمي دغه غريبی، په همغه کلينيک کې پايت کيږ

 چې موږ په ،دايس نه ده ی.ته به کار او روغتايي خدمت کو 

ته هغه بري  ،يوه هوتل کې د مختلفو ځايو نه خلک راغونډ کړو

په دې معني  .تريننګ دي (on the job) دا يعني .والړ يش

په همغه خپل کار کې موږ ګورو چې څه يش دوی موږ چې 

 ،کوم يش چې سل په سلو ښه نه دي .هغه تشويقوو ،ښه کوي

ې ک يا موږ په املان .او يا کيداي يش چې بل رقم يي وکړي

موږ  .چې دغه کارونه او صحي خدمات بل رقم وړاندي کيږي

چې دا به د کلينيک د خدمتونو په . هامغه رهناميي کوو

داي په آينده کې کي ،کيفيت کې يو ډير مثبت رول ولوبوي

يش موږ د نورو کلينيکونو رسه هم دغه همکاري ولرو او يا نور 

 څخه چې پهکلينکونه د هغه موډلونو څخه د هغه ښه کارونو 

 .دغه کلينيک کې عميل شوي دي هم استفاده وکړي

ډاکرت صاحب ستايس د معلوماتو او عبدالباری حکیم: 

 .يادونو يوه نړي مننه
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Dear readers, 

We are pleased to offer the second Medical 

Bulletin of Dewanbegi Clinic to our 

compatriots specifically the patients. We 

would like to wholeheartedly thank you for 

choosing our clinic for your healthcare 

purposes and trusting the clinic, its 

examinations and the medicine.  

Your visits paid to the clinic and taking 

advantages of its services further inspire us 

to magnify our efforts for the advancement 

of the services.  

Recently the clinic’s Obstetrics and 

Gynecology Department was launched, 

where a specialist female doctor along with 

a midwife is assigned to offer the relevant 

services. For further information in this 

regard, you can refer to the interview within 

the bulletin. Besides, all kinds of necessary 

vaccinations are implemented at the clinic by 

female vaccinators with the support of 

Ministry of Public Health and UNICEF, every 

day from 8:00 AM to 4:00 P.M. It has caused 

a great facility for the children and women of 

the area as now they do not need to travel 

long distance away for receiving the required 

vaccinations.  

As we have realized that you consider the 

quality of health services as the most 

important aspect, various local and foreign 

trainers and specialists occasionally visit 

Dewanbegi Clinic for the purpose of 

enhancing the professional quality of the 

staff as well as training and evaluating them. 

This will contribute to the betterment of our 

services.  

At the end, we would like to kindly request 

you to provide us with your suggestions and 

feedback to further improve the clinic’s 

services.  

 

Thank you, 

Stay healthy, 

Administration of Clinic 

 

The instructive articles in this bulletin are 

taken from various issues of Dunya Daily 

published in Kabul. They belong to their 

authors or translators; thus, our clinic and its 

doctors do not shoulder responsibility for 

them. We are responsible only for the topics 

published by the name of Dewanbegi Clin
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