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 له زېږون وړاندې مراقبتونه

د امېدوارۍ پر مهال مراقبتونه د خطر د نښو وختي تشخیص او درملنې لپاره ډیره مهم دي او د مور او ماشوم په 

 رول لوبولی يش. په یاد ولرئ که میاشتنی عادت مو وځنډید نو ژر تر ژره نسايي والدي ډاکرتېروغتیا کې د پام وړ 

 یا قابلې ته مراجعه وکړئ.

 چې د امېندوارۍ په الندې وختونوځلې روغتیايي مرکز ته الړ شئ. ښه به دا وي  ۴ر مهال لږ تر لږه د امېندوارۍ پ

 کې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. خو د اړتیا پر وخت ډیر ځلې روغتیايي مرکز ته الړ شئ.

درېیمه کتنه په امته  -اشتو پورېدوهمه کتنه له څلورو تر شپږو می -لومړۍ کتنه په لومړیو درې میاشتو کې 

د وزن اندازه او د  –خه مراقبتونو کې د قد اندازه متر زېږون د  -په نهمه میاشت کېمیاشت کې او څلورمه کتنه 

وینې فشار باید معاینه او وکتل يش. د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ د ډاکرت د الرښوونې په مطابق استفاده وکړي. 

 لۍ.یم ګولۍ او د چینجیو د له منځه وړلو ګو کلس –د تیتانوس واکسین 

 د امېندوارۍ پر مهال تغذیه 

 هره ورځ ډول ډول خواړه وخورئ

 هره ورځ لږ تر لږه یو وخت اضافه خواړه خورئ

 ډاډمن شئ چې په خوړو کې آیودین لرونکې مالګه وخورئ

 لېرته ورځ کې(  ۲-۳ګیالسه یا  ۱۰اوبه وڅښئ )هره ورځ د ډوډۍ د دوه وختونو تر منځ په کايف اندازه 

، وې، مېډیرو دفعاتو کې خورئ بې غوړو خواړه که زړه بدوالی او کانګې ولرئ او اشتها ونه لرئ نو لږ تر لږه خواړه په

 سابه ګټور دي او باید ډېر وخوړل يش.

 د امېندوارۍ پر مهال ورځنۍ پاملرنې

ځان او ماشوم مو د مالریا ناروغۍ څخه په حرشه وژونکو درملو لړل شویو پشه خانو په کارولو رسه په ځانګړې  

 توګه په هغو سیمو کې چې د مالریا ناروغي ډېره وي وژغورۍ. د ځان او ماشوم روغتیا لپاره مو د درندو څېزونو له

 ړئ.پورته کولو او سختو کارونو له تررسه کولو څخه ډه ډه وک
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لږ تر پین، نصوارو او سګرېټ څکولو ډه ډه وکړئ. د ساملې امېندوارۍ لپاره د ورځې لخوا ا د نشه يي توکو چرس،

 د ډاکرت له الرښوونې پرته درمل مه خورئ. وکړئ. (په چپ اړخ خوب )ترجیحالږه یو الې دوه ساعته 

 د الس مینځلو وختونه 

 اوبو او صابون پرېمنځئ.السونه مو په الندینیو وختونو کې په پاکو 

  د حیواناتو رسه تر متاس وروسته 

 د حاجت رفع کولو وروسته 

  د ماشوم د غایطه موادو تر  ځال پر ځای کولو وروسته 

 د خواړو د خوړلو  څخه مخکې 

  ماشوم ته د خواړو ورکولو څخه مخکې 

 د خواړو د چمتو کولو څخه مخکې 

 او کايل مو پاک وساتئ ، ځانپه اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې والمبئ 

 غاښونه مو د خواړو د هر ځل خوړلو څخه وروسته برس کړئ 

 

 


