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 د عمومي داخلې څانګې 
 

د څلورو    په دې څانګو کې 

مجربو او متخصصو ډاکرتانو  

داخله   ډول  هر  د  لخوا 

درملنه  او  تشخیص  نارغیو 

داخلې   عمومي  د  کېږي. 

ښه   خورا  په  ناروغۍ  ټولې 

د   توګه چې  مناسبه  او  ډول 

په  پکې  هم  اقتصاد  خلکو 

وي   شوی  نیول  کې  پام 

بجو    ۷بجو نه د ماښام تر    ۴مازدیګر د  بجو، بیا د    ۴تر  د مازدیګر  بجو نه    ۸تداوي کوي. د سهار له  

پورې، د لویانو او د ماشومانو عمومي داخلې متخصصین لرو. همدارنګه هر ناروغ ته د درملو مناسب 

 .استعامل او وخت ورښودل کیږي

غیو  روغتیایي الرښونې چې د ناروغیو په وقایه او تداوي کولو کې مهم رول لري، د ډاکرت لخوا هم ورکول کېږي. د نارو 

په تشخیص کې د البراتوار معیاري معاینات خورا اړین دي، چې د داخلې ډاکرتان د دې معایناتو څخه ښه ګټه پورته  

کوي تر څو ناروغي تشخیص کړي. هغه ناروغان چې د مزمنو یعنې دوامدارو ناروغیو رسه لکه د وینې لوړ فشار یا د  

ښه شان رسه یې ناروغي تعقیب او تر کنټرول الندې ونیول يش.  شکر ناروغي ولري، کارت ورته اچول کېږي، تر څو په  

د دې کار د ښه تر رسه کېدو لپاره ناروغ ته په لیکيل ډول د بېرته راتګ وخت تعین او د بیا مراجعې کارت ورکول کېږي  

 .تر څو ناروغ په ټاکيل وخت بیا مراجعه وکړي 

و ناروغ یې د ځان رسه ولري او د رضورت په  د شکر ناروغانو ته ځانګړي کارتونه هم شتون لري، تر څ 

وخت کې که چېرې ناروغ بې سده يش د الرښوونو څخه یې ناروغ ته نیږدې کسان استفاده وکړي او 

ناروغانو ته د درملنې او وقایې الښوونې  ناروغ رسه مناسبه او پر وخت مرسته وکړي. همدارنګه شکر 

 ښودل کیږي او ترېننګ ورکول کیږي. 
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 د عمومي داخلې څانګه د لویانو  

دغه څانګه د مجربو او متخصصو ډاکرتانو لخوا پرمخ وړل کیږي. په دغه  څانګه کې د عمومي داخلې 

 ټولې ناروغۍ په خورا ښه ډول او مناسبه توګه تشخیص او درملنه یې رسته رسیږي.

ا په مخنیوي  ناروغیو  د  اړه چې  په  ناروغیو  داخله  ډېرو عامو  د  اړین  روغتیايي الرښوونې  وقایه کې  و 

مناسب   لپاره  تشخیص  د  ناروغیو  داخله  د  همدارنګه  کیږي.  ورکول  لخوا  ډاکرتانو  د  کیږي  ګڼل 

 البراتواري معاینات هم د ډاکرت لخوا توصیه کیږي. 

 په دوامداره توګه د وینې د لوړ فشار تعقیب او کنټرول  

د وینې لوړ فشار چې د ډېرو وژونکو ناروغیو لپاره المل ګڼل کېږي،  د دې لپاره چې د دغې مرګونې ناروغۍ  

کنټرول په ښه ډول رسته ورسیږي روغتیا پوهان په ځانګړو جدولونو کې د ناروغ د فشار ثبتول اړین بويل ډېر  

دوی لخوا د فشار ځانګړی    د خوښی ځای دی، چې اوس د دیوان بیګي کلینیک دا نوښت کړی دی او د 

کارت ناروغ ته اچول کیږي، چې په هغه کې د ناروغ ټول اړین معلومات د ناروغ د فشار مقداري ثبت او  

کیږي.   لیکل  ګډون  په  درملنې 

د   بل  او  ته  ناروغ  کارت  یو  چې 

ناروغ په دوسیه کې ځای   نوموړي 

 پر ځای کیږي.  

لوړ   د  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

نور  د  او  شکر  عامو فشار،  و 

ښه   او  مخنیوي  د  څخه  ناروغیو 

 درملنې په موخه د دیوان بیګي کلینیک لخوا الزمې روغتیایي الرښوونې او سیمینارونه ورکول کیږي. 

 په دوامداره ډول د شکرې ناروغۍ ارزیايب او کنټرول 

دي. د   په خپله د شکرې ناروغي مرګونې نه ده، خو د هغې له کبله رامنځته کېدونکي اختالطات مرګون 

شکرې د ناروغۍ دایمي درملنه شتون نه لري، خو دغه ناروغان باید په دوامداره ډول تر درملنې او کنټرول  
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الندې ونیول يش. خوشبختانه چې د دیوان بیګي کلینیک د مجربو او متخصصو ډاکرتانو لخوا د دغه  

 ناروغانو تشخیص، درملنه، کنټرول او دوامداره ارزیايب صورت نیيس. 

د ډاکرتانو  کله   وکړي،  مراجعه  ته  کلینیک  ناروغ  تایید شوی  یا  او  ناروغۍ مشکوک  چې د شکرې د 

لخوا ورته مناسب معاینات چې اقتصاد یې په نظر کې نیول شوی وي سپارښتنه کیږي. وروسته له  

 هغې ناروغ ته مناسبه تداوي پیل کیږي. 

د  ته  ناروغ  لپاره  کنټرول  او  ارزیابۍ  دوامداره  د  ناروغۍ  د   د  پکې  کیږي، چې  اچول  کارت  شکرې 

 ناروغ اړین معلومات او د شکرې د معایناتو نتایج او درمل لیکل کیږي.  

ناروغ په دوسیه کې ساتل کیږي او  ناروغ ته ورکول کیږي او یوه کاپي یې د نوموړي  یو  دغه کارت 

ک نېټه ښودل  کنټرول  د  بیا ځلې  د  وروسته  روغتیايي الرښوونو  اړینو  د  ته  کلینیک  ناروغ  له  او  یږي 

 څخه رخصت کیږي. 

 د ماشومانو عمومي داخلې څانګه 

دغه څانګه د مجربو او متخصصو ډاکرتانو لخوا پرمخ وړل کیږي. د نویو زيږېدلو ماشومانو څخه تر اتلس 

کلنۍ پورې د ماشومانو د ټولو داخله ناروغیو، د تغذیې، ودې او منو، د نوي زیږېدلو ماشومانو روټین چک 

، اختالجي حمالت، دماغي آپ، د وینې کموالی، د قد ټیټوالی، د شپې لخوا په بسرت کې ادرار )بولې( 

 تأخیر او وروسته والی او د نورو بېال بېلو انتان ناروغیو تشخیص او درملنه کیږي.  

ټول  خاطر  په  ودې  ښې  د  ماشومانو  د 

کېږي   راوستل  ته  کلینیک  ماشومان چې 

او عمر یې تر درې کالو کم وي په کلینیک  

 کې سکرینېنګ تررسه کېږي. 

او    کېږي  کتل  یې  وزن  او  ودې  قد  د 

کارت ورته اچول کېږي، تر څو د ماشوم  

وده د ګراف په بڼه وښودل يش او د خوارځواکۍ په صورت کې د کلینیک د خوارځواکۍ څانګې ته  

 په دغه څانګه کې د ماشومانو د بېال بېلو داخله ناروغیو لکه: حاد اسهاالت، سینه و ورپېژندل کېږي.
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 .بغل، خوارځواکي، رشی او داسې نورو تشخیص او درملنه د نړیوالو ستندردونو مطابق تررسه کیږي 

هر ماشوم چې ډاکرت ته راوړل کېږي، نو د واکسین کارت یې هم لیدل کېږي که واکسین ته رضورت وي د  

 واکسین څانګې ته ورپېژندل کېږي. 

 د ماشوم قد او وزن کتل

کلینیک ته راوړل کیږي قد او وزن یې کتل کیږي، د ودې کارت ورته اچول  ټول هغه ماشومان چې  

کیږي، ترڅو د ماشوم وده د ګراف په بڼه وښودل يش او د خوارځواکۍ په صورت کې د کلینیک د 

 .خوارځواکۍ څانګې ته ورپېژندل کیږي

 په عاجل څانګه کې د ماشومانو اړینه درملنه 

ږي او عاجلې طبي درملنې ته اړتیا ولري، د مجربو ډاکرتانو  هغه ماشومان چې کلینیک ته راوړل کی

لخوا په عاجل څانګه کې اړینه درملنه ورته رسته رسیږي لکه: د حادو اسهاالتو پر وخت د مایعاتو او  

 .اړینو درملو تطبیق د مجربو ډاکرتانو تر څارنې الندې

  درملنهمیندو د خوارځواکو ماشومانو او 

کلینیک   بیګي  دیوان  ته خدمتونه  د  برخو کې بېوزلو هېوادولو  دوه ځانګړو  په  د خوارځواکۍ څانګه 

 وړاندې کوي: 

 بېوزلو او خوارځواکو ماشومانو ته د خوارځواکۍ موادو ویش −

 خوارځواکه شیدو ورکوونکو میندو او امیندوارو مېرمنو ته د خوارځواکۍ موادو ویش  −

 د خوارځواکۍ موادو د ویش پروسه

والدین چې نيش کوالی خپلو خوارځواکه ماشومانو او شیدو ورکوونکو میندو او    د کورنۍ مسؤلین او

امیندوارو مېرمنو ته په بازار کې د کمزوري اقتصاد له امله خواړه او الزم درمل برابر کړي، دیوان بیګي 

کې  پروګرام  په  خوارځواکۍ  د  وروسته  ارزونې  د الزمې  او  راتللو  د  ته  څانګې  خوارځواکۍ  کلینیک 

د شا ته  میندو  ورکوونکو  شیدې  او  مېرمنو  امیندوارو  ماشومانو،  خوارځواکه  مستحقو  ملیږي. 

 خوارځواکۍ مواد، چې په الندې ډول توضیح شوي دي ویشل کیږي: 
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اوړه،  .۱ وریجې،  نخود،  لوبیا،  بوره،  غوړي،  ته  مېرمنو  امیندوارو  او  میندو  ورکوونکو  شیدو  خوارځواکه 

 ګولۍ  multivitamin PREGnolمالګه، 

 :ماشومانو ته دوه ډوله شیدې او ویټامینونه لکه .۲

• NIDO Forti Grow  شیدې 

• Sunny Baby  شیدې 

 Dاو  Aویتامین  •

 
ځل مستحقو خوارځواکه ماشومانو، امیندوارو مېرمنو  پورته ذکر شوي مواد په وړیا ډول هره میاشت یو

 او شیدې ورکوونکو میندو ته ورکول کیږي. 

  ماشومانو تنفيس ناروغیو تشخیص او درملنهد 

ناروغیو له کبله د ماشومانو مړینه لوړ المل جوړوي د دیوان بیګي کلینیک  په هېواد کې د تنفيس 

  .ډاکرتان د ماشومانو د تنفيس ناروغیو د تشخیص او درملنې اوږدمهاله مهارت لري

 حاد اسهاالتو درملنه 

ډوله  ډکې متیازې په ورځ کې درې ځلې او یا د دریو ځلو څخه زیات د    کله چې نرم غایطه مواد او یا اوبه 

 .د حاد نس ناستي په نوم يادېږي   ، اونیو څخه کم وي   دوه وجود څخه خارج يش او دوام یې د  

په دیوان بیګي کلینیک کې د حادو اسهاالتو درملنه د متخصصینو ډاکرتانو په واسطه تررسه کیږي. د  

 ن ناروغانو ته د حاد اسهاالتو د مخنیوي لپاره هم سپارښتنې کوي.کلینیک متخصصین ډاکرتا
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 بیګي کلینیک د غاښونو څانګهد دېوان

دېوان  پر مخ وړل  د  لخوا  او ښځینه ډاکرتانو  نارینه  د غاښونو څانګه، چې د دوه جال  کلینیک  بیګي 

 کېږي، ناروغانو ته الندې معیاري خدمتونه وړاندې کوي. 

 معاینه )د غاښونو کتل او مشوره( د غاښونو چک اپ یا  

دېوان  او   بیګي په  نارینه  جال  د  کې  کلینیک 

او   معاینه  غاښونو  د  لخوا  ډاکرتانو   ښځینه 

ته   ناروغانو  او نوموړو  وړیا ورکول کېږي  مشوره 

د غاښونو د تداوۍ لپاره طرحه او همدارنګه د 

مشورې   الزمې  لپاره  کېدلو  پاتې  روغ  غاښونو 

انس هر  کېږي.  په ورکول  چې  دی،  مکلف  ان 

ته    ۶هرو   د غاښونو ډاکرت  یو ځل  میاشتو کې 

غاښونه   هغه  د  ډاکرت  غاښونو  د  او  يش  والړ 

 معاینه او الزمې مشورې ورکړي، ترڅو د دوی غاښونه له خرابېدلو څخه وژغورل يش.

 د غاښونو پاکول )سکېلېنګ(

انسان  هر  د  دی.  معمول  منګ   غاښونو  د  کېږي.  تررسه  لپاره  پاکولو  منګ  د  غاښونو  د  سکېلېنګ 

غاښونه منګ لري، خو اندازه یې توپیر کوي. هغه خلک چې د خپلو غاښونو حفظ الصحه مراعاتوي،  

 تر ډېرې اندازې پورې یې د غاښونو د منګ اندازه کمه وي.  

نه مراعاتوي یا په هغو سیمو کې چې دوی  هغه خلک چې د خپلې خولې او غاښونو    حفظ الصحه 

ژوند کوي، د څښلو په اوبو کې یې د هغو موادو اندازه زیاته وي، چې د غاښونو د منګ المل ګرځي او 

له دې رسه رسه بیا هم د خپلو غاښونو حفظ الصحه نه مراعاتوي، نو د دې امکان شته، چې غاښونه 

 یې زیات منګ ونیيس. 
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پ  باید  د   ۶ه  موږ  د خپلو غاښونو  یو ځل  میاشتو کې 

منګ پاکولو په موخه د غاښونو ډاکرت ته مراجعه وکړو  

او د خپلو غاښونو منګ پاک کړو، خو که چېرې موږ د  

د   غاښونو  د  نو  کړو،  نه  پاک  منګ  غاښونو  خپلو 

چینجن کېدو، د خولې د بدبويۍ، د ژامې د التهاب، 

 او تجزیې المل کېږي. 

 د غاښونو ډکول 

له غ   رامنځته يش.  )ژوروالی(  په غاښونو کې خالیګاه  کله چې  باید هغه وخت ډک کړای يش،  اښونه 

ډېرو خلکو رسه به دا پوښتنه پیدا کېږي، چې ولې خپل غاښونه ډک کړو؟ دا ځکه چې د غاښونو د ډېرو 

 خرابېدو او د غاښونو له ویستلو څخه خپل غاښونه وژغورو. 

خپل وخت معاینه او تداوي کړو، هر څومره چې خپل غاښونه ژر تداوي کړو ښه دی،  موږ باید خپل غاښونه په  

ځکه که چېرې یو غاښ په خپل وخت  

ویستلو   هغه غاښ  نه يش،  تداوي  رسه 

ته اړتیا پيدا کوي، چې دا کار موږ ته له  

 پروایي راښیي. خپلې روغتیا رسه بې 

بیګي کلینیک کې د غاښونو  په دېوان   

ت لرونکو موادو لکه  ډکول په لوړ کیفی 

   الیزري موادو، ګالساینومیر، املګم او داسې نورو رسه، چې نړیوال شهرت لري تررسه کېږي. 

 د غاښونو ویستل

ونه   وړتیا  کېدلو  تداوي  د  باندې  مېتودونو  نورو  په  پروسیجر هغه وخت تررسه کېږي، چې غاښونه  دا 

کړې وي او ونه لوېږي باید وويستل يش،  لري یا هم هغه د شیدو غاښونه، چې خپله دوره يې بشپره  

 که د شیدو غاښونه په خپل وخت ونه ویستل يش د دایمي غاښونو د غیر منظم راوتلو المل ګرځي.
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هغه دایمي غاښونه چې له ویستلو پرته د درملنې بله الر ونه لري، د هغو غاښونو په خوله کې  پاتې کېدل ژامې    

 او د نورو غاښونو د خرابېدلو المل ګرځي.    ته د زیان رسېدلو، د خولې د بدبويۍ 

 : بیګي کلینیک کې الندې غاښونه په موثر او خوندي ډول ویستل کېږيپه دېوان 

 د عقل غاښ –

 د شیدو خراب شوي غاښونه –

 د غاښونو پوښول

که چېرې یو غاښ په خپل وخت رسه تداوي نه يش، ډېر امکان لري، چې پوښولو ته اړتیا پیدا کړي. 

دې چې ستاسو د غاښونو د جوړښت ډېره برخه له منځه الړه يش، باید د غاښونو  ډاکرت ته  مخکې له  

  د پوښولو لپاره مراجعه وکړئ.

 د غاښونو اکرسې )د غاښونو عکس اخیستل(

د غاښونو تداوي کول پرته له اکرسې څخه ناقصه تداوي ده، ځکه تر هغو پورې چې د غاښونو ډاکرت   

ه پوهېږي، چې د غاښونو میکروب په کوم پړاو کې دی او د غاښ ریښه څه  اکرسې ونه ګوري په دې ن

 ډول سیر لري.
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 د غاښونو اکرسې اخیستل د الندې موخو لپاره اړینه ګڼل کېږي: 

 د غاښونو د چینجن کېدلو د اندازې معلومول  –

چې   – دی دا  تللی  منځه  له  څومره  غاښ 

 دا چې د غاښونو خرابوالی په کوم پړاو کې دی 

 د شیدو او دایمي غاښونو له ډکولو او درملنې څخه مخکې  –

دېوان  توګه  په  وړیا  په  ناروغانو اکرسې  ټولو  د  باندې  ماشین  په ډیجیټل اکرسې  کلینیک کې  بیګي 

 وروسته له هغې یې مناسبه، معیاري درملنه پیلېږي.اخیستل کېږي، 

 په شعاع باندې د غاښونو سپینول   

کوم غاښونه چې دننه رنګ یې بدل شوی وي، د غاښونو په سکېلر وسیلې باندې نه پاکېږي، خو په  

 شعاع باندې بدل شوی رنګ خپل طبیعي حالت ته راګرځوي. 

 نرخپاڼه

  فيس د خدمتونو ډول شمېره 

 وړیا  غاښونو چک اپد  ۱

 افغانۍ ۱۵۰ د غاښ ویستل  ۲

 افغانۍ  ۳۰۰ د عقل د غاښ ویستل ۳

 افغانۍ  ۵۰۰ د غاښونو مینځل ۴

 افغانۍ  ۷۰۰ د غاښ طاليئ پوښ  ۵

 افغانۍ  ۶۰۰ يئ پوښ  نقره د غاښ ۶

 افغانۍ  ۱۵۰۰نه تر    ۹۰۰ پرسلین  ۷

 افغانۍ  ۸۰۰ د غاښ ډکول په املګم رسه  ۸

 افغانۍ  ۲۰۰۰۰نه تر  ۸۰۰۰ مصنوعي سېټ د غاښونو مکمل  ۹

 افغانۍ  ۲۵۰۰ ارتودانيس یو میاشتنی  ۱۰

۱۱ 
د الیزر په کمپوزېت موادو رسه د   

 غاښونو ډکول 

1. Solar X = 1500  Afs 

2. Ivo clar = 1000 Afs 

3. NT premier = 800 Afs 

4. Composite = 800 Afs 
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 نسايي والدي او د زېږون خونه

بجو    ۴د مازدیګر تر    ۸بیګي کلینیک کې هره ورځ له شنبې نه تر پنجشنبې پورې د سهار له  دېوان په  

والدي   نسایي  د  پورې 

ډاکرته   متخصصه 

په  ناروغانو  درنو  ستاسو 

 چوپړ کې ده. په نسایي 

ټولې  هغه  کې  څانګه 

په   چې  ناروغۍ،  نسایي 

اړه  پورې  نجونو  او  ښځو 

توګه   ښه  په  لري، 

 درملنه یې کېږي. تشخیص او 

برېښنایي  په  ثبت  د  لومړی  راځي،  ته  څانګې  نسایي  ناروغه چې  کې EMR) هره ښځینه  ( سیستم 

کتل  يي  وزن  او  قد  عالیم،  حیايت  کېږي،  اچول  دوسیه  ته  ناروغ  وروسته  هغې  له  کېږي.  راجسرت 

 ېږي.  کېږي، بشپړ شهرت، طبي تاریخچه، اړونده معاینات، تشخیص او په ښه توګه یې درملنه ک

د دوسیې کارت ورکول کېږي، ترڅو د بیاځلې مراجعې پر وخت یې دوسیه په آسانۍ رسه پیدا يش. د  

 بیا ځلې راتګ کارت بڼه ورته ښودل کېږي، چې ناروغ په مناسب وخت کې بېرته مراجعه وکړي. 

علومات  امېندوارو مېرمنو ته د امېندوارۍ په هکله د زېږون څخه مخکې او وروسته بشپړ روغتیایي م

ورکول کېږي. یو معلومايت کتاب )د مور او ماشوم روغتیا( په نوم ورکول کېږي. امېندوارو مېرمنو ته د  

زېږون په مجهزه خونه کې د متخصصې ډاکرتې او مسلکي قابلې لخوا خوندي والدت ورکول کېږي.  

رسه تذکره ترالسه  د ماشوم لپاره د ثبت احوال نفوس کارت اچول کېږي، تر څو وکوالی يش په آسانۍ 

د حل   کړي.  رسه  آسانۍ  په  ستونزې  ټولې  خپلې  ترڅو  کېږي،  معريف  ورته  څانګې  ټولې  کلینیک 

)له بهرنیو ډاکرتانو رسه د مشورو    Telemedicineکړي. د صعب العالج ناروغانو تشخیص او درملنه د  

 کولو( له الرې تررسه کېږي.  
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لویزیوين معاینات( تالرتاسونډ )  

  ۴د مازدیګر تر   ۸ګي کلینیک کې هره ورځ له شنبې څخه تر پنجشنبې پورې د سهار له  بیپه دېوان 

بجو پورې د الرتاسونډ )ټلویزیون معایناتو( څانګه د متخصصې ډاکرتې لخوا ټول نسایي او والدي  

 ناروغان معاینه، تشخیص او درملنه یې کېږي. 

د جنین اندازه او عمر، د پالسنتا موقعیت، په والدي ناروغانو کې لکه د امېندوارۍ لومړن تشخیص،  

د جنینو شمېر، د جنین روغتیايي حالت، د امنیوتیک مایع اندازه معلومول، د جنین د جنسیت ډول 

 )نارینه او ښځینه( معلومول، د جنین د )سوء شکل( معلومول او داسې نور... 

ناروغانو کې لکه د بې  وء شکل(، د رحم تومورونو  ځایه شوي حمل تشخیصول، د رحم )سپه نسایي 

ځیګر،   د  کول،  اندازه  او  معلومول  )کڅوړو(  کېستونو  او  تومورونو  د  تخمدانونو  د  معلومول،  )دانو( 

 تریخي، مثانې او د پښتورګو معاینه کول.

بیګي کلینیک کې نارینه ناروغانو ته د نارینه ډاکرتانو لخوا او ښځینه  د یادونې وړ ده، چې په دېوان  

 ناروغانو ته د ښځینه ډاکرتانو لخوا تلویزیون معاینات تررسه کېږي.
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 د کورنۍ الرښود 

 )د حمل د مخنیوي اړوند الرې چارې(

واټن د مراعاتولو اړونده مجربې ښځینه ډاکرتې  بیګي کلینیک کې د امېندوارۍ تر منځ د  په دېوان 

کېږي،   ورکول  مشوره  لخوا 

ځکه چې د زېږون تر منځ د 

کې   نتیجه  په  ساتلو  واټن 

تغذیه   ډول  ښه  په  ماشومان 

کېږي او په پایله کې سامله  

منځته  ماشومان  او  ټولنه 

 راځي. 

چ  يش،  کوالی  مور  یوه  رسه  مراعاتولو  په  واټن  کلونو  درې  د  لږه  تر  مرنالونو،  لږ  ویټامینونو،  د  ې 

اوسپنې او خوراکي موادو ضایعات، چې د امېندوارۍ او یا شیدو ورکولو پر مهال ضایع شوي دي بیا 

ترالسه کړي. د کورنۍ، ماشومانو ټولنیزې او اقتصادي غوښتنې پوره کړي. همدارنګه د زېږون تر منځ  

  ا ډول مشورې ورکول کېږي.بیګي کلینیک کې په وړی د واټن ورکولو په موخه په دېوان 

 د واټن ورکولو پېچکارۍ

خطره او ډېرې اغېزمنې دي. هغه میندې  د واټن ورکولو پېچکارۍ له حمل څخه د مخنیوي لپاره بې 

نه کاروي کېدای يش   نور د واټن ورکولو پېچکارۍ  چې 

 د څلورو میاشتو په موده کې بیا حمل واخيل. 

 لوپ )سامان(

بې  لپاره  مخنیوي  د  حمل  د  )سامان(  او لوپ  خطره 

کلونو   لسو  د  يش،  کوالی  )سامان(  لوپ  دی.  اغېزمن 

چېرې   که  خو  وکړي،  مخنیوی  څخه  حمل  له  لپاره 
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میندې وغواړي چې مخکې له دې نېټې نه حمل واخيل، نو کوالی يش په هر وخت کې چې وغواړي  

  لوپ )سامان( لرې کړي.

 

 د واټن ورکولو ګولۍ  

واټن ورکولو ګولۍ له حمل څخه د مخنیوي لپاره اغېزمنې دي، د شپې لخوا یوه دانه په خپل وخت  د  

خطره دي او د هر  معمواًل د خوب څخه مخکې وخوړل يش. د واټن ورکولو ګولۍ نږدې ټولو میندو ته بې 

   عمر میندې کوالی يش، د واټن ورکولو ګولۍ وخوري. 

 

 پوکاڼه )کانډوم( 

پوکاڼې   په  د  پوکاڼه  لري.که  نه  زیان  هېڅ  کارول 

معمول ډول وکارول يش، حمل ته د واټن ورکولو  

يې   کارول  او  اغېزمن  اندازې  یوې  تر  موخه  په 

ټولو  هغو  له  ګډون  په  اېډز  د  پوښ  دي.  ساده 

الرې   له  عمل  جنيس  د  چې  څخه،  ناروغیو 

  انتقالېږي، مخنیوی کوي.

 

 مخنیوی شیدو په ورکولو رسه له حمل څخه  د وازېی

د مور د شیدو ورکول په لومړیو شپږو میاشتو کې له حمل څخه مخنیوی کوي، په دې رشط چې د  

او   ورکړي  شیدې  خپلې  یوازې  ته  ماشوم  مور  او  راګرځېدلی  وي  نه  بېرته  عادت  میاشتنی  مېرمنې 

 کړي. اضايف خواړه ورنه 

چې مور پرته د خپلو شیدو ماشوم خيل یا دا  که مور وغواړي چې د یوې اوږدې مودې لپاره حمل وانه 

ته ځینې اضافه خواړه ورکوي، نو په دې صورت کې باید په لومړیو شپږو میاشتو کې د شیدو ورکولو  

 تر څنګ د یوې بلې الرې )د واټن ورکولو پېچکارۍ یا لوپ( څخه هم ګټه واخيل.
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 د عقيل او عصبي ناروغیو څانګه 

هېوادونو څخه شمېرل کېږي، چې په عقيل او عصبي ناروغیو    وزله او جنګ ځپلوافغانستان یو له بې 

 باندې د اخته ناروغانو شمېر  ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی.  

نوموړې ناروغۍ کوالی يش، زموږ په ټولنه کې خطرناک عواقب رامنځته کړي، نو که چېرې ستاسو په  

ناروغۍ باندې اخته کېږي، نو باید ژر تر  ټولنه، ګاونډ او یا کورنۍ کې کوم شخص په عقيل او عصبي  

ژره له یوه عقيل او عصبي متخصص ډاکرت رسه مشوره وکړي. ځکه که د داسې ناروغانو په خپل وخت 

يش، نو په راتلونکي کې د دې امکان شته، چې نوموړی شخص له ډېرو روغتیایي او  رسه درملنه ونه 

 روان ستونزو رسه مخ يش. 

 رواين روغتیا څه ده؟ 

تر   له جنین څخه  اړخونه  ټول  ژوند  د  ټولنیزو شبکو علم دی، چې  او  کولو  ژوند  د ښه  روغتیا  روان 

مړینې پورې پکې شامل دي. روان روغتیا داسې پوهه او هرن دی، چې له خلکو رسه مرسته کوي  

 چې له ټولنې او خلکو رسه جوړښت وکړي.
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روان ناروغۍ د شخص په روان حالت کې د  عصبي ناروغۍ په عصب کې د ستونزې د پیدا کېدو او 

 ستونزو د پیدا کېدلو له کبله پیدا کېږي. 

 په د ناروغانو تفکیک او پېژندنه

دېوان  ناروغ تفکیک کېږي، چې کله چې  لومړي قدم کې  په  مراجعه کوي،  ناروغ  ته  کلینیک  بیګي 

، نو د عقيل او عصبي څانګې روان ناروغ دی او که نه، که چېرته مراجعه کوونکی روان ناروغي ولري

متخصص ډاکرت ته ورپېژندل کېږي. په دې څانګه کې د عقيل او عصبي ناروغیو متخصص د ناروغانو  

رسه   ناروغ  له  رسه  نیولو  کې  پام  په  محرمیت  او  خوندیتوب  د  تندي  ورین  لهجه،  نرمه  ډېره  په  رسه 

ناروغ د ډاډ او اطمینان احساس وکړي او   د ناروغ تشخیص او درملنه په  مسلکي چلند کوي، ترڅو 

 آسانۍ رسه ويش. 

 

 که رواين ناروغ خپله ناروغي پټوي باید څنګه چلند وررسه ويش؟ 

نو په دې وخت کې د اړوند ډاکرت لخوا د   ناروغۍ له منلو څخه ډډه کوي،  ناروغ د خپلې  که روان 

یوازې رسه  ډاکرت  له  ناروغ  نوموړی  کېږي، چې  ورکول  قناعت  ته  پایواز  ځینې   ناروغ  پرېږدي، ځکه 

يش بیانولی او داسې زمینه باید ورته مساعده يش، چې ناروغان خپله ستونزه د کورنۍ پر وړاندې نه 

 ناروغ وکوالی يش خپله اصيل ستونزه په آسانۍ رسه له اړوند ډاکرت رسه رشیکه کړي. 

 

 څنګه کوالی شو رواين ناروغ وپېژنو؟ 

او کړنو کې داسې نیمګړتیاوې رامنځته يش، چې د    کله چې د شخص په تفکر، احساساتو، ادراک

 ټولنې له اصولو رسه اړخ ونه لګوي، نو ویل کېږي چې شخص په روان ناروغۍ اخته دی. 

 

 رواين ناروغان په الندې نښو نښانو پېژندل کېږي

 په دوامداره توګه د خواشینۍ احساس. –

 له کوم المل پرته خپه وي.  –

 خوبه وي.ډېری وخت بې  –
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 وي او یا جسمي دردونو څخه شکایت کوي، خو المل یې معلوم نه وي. تل له عض –

 خپل کړه وړه ورته ښه او د نورو ورته ناسم برېښي. –

 ډېر وخت په نه خربه خپه وي، زیاتره وخت په خپلو کړنو پښېامنه وي.  –

 له کوم المل پرته ډېری وخت وېرېږي. –

 و له خلکو کرکه کوي. ناروغ داسې احساس کوي، چې نور خلک وررسه مینه نه لري ا –

 ټولنیزې اړیکې نه خوښوي او یوازېتوب اختیاروي. –

 غیبي غږونه اوري، غیبي شیان ویني او په خپل بدن کې د آزار ورکوونکو څیزونو احساس کوي.  –

 په دې باندې باوري وي، چې )دښمنان لرم، له منځه مې وړي او د وژلو دسیسه راته جوړوي(.  –

 بدګامن کوي. په هرڅه باندې شک او  –

 له کوم المل پرته جنګونه کوي یا د کور وسایل ماتوي.  –

 د ځانوژنې او د بل وژنې فکر او هڅه کوي.  –

 يش اخیستلی. له ژونده خوند نه  شخص سستي لري او –

 

 په رواين ناروغیو د اخته کېدلو الملونه 

بیولوژیکي عوامل چې دلته د ډېر عوامل شته، چې د روان ناروغیو په منځته راتلو کې رول لري، لکه 

له کبله   او کمېدلو  زیاتېدلو  د  موادو  او ځینې کېمیاوي  د نیمګړتیا  اناتومیک جوړښت کې  په  ناروغ 

روان ناروغۍ پیدا کېږي. روان او ټولنیز عوامل لکه د نږدې کس له السه ورکول او یا په کورنۍ کې 

 ي.د تاوتریخوايل موجودیت هم د روان ناروغیو المل کېږ

په   لکه  راوړي  منځته  ناروغۍ  روان  چې  شته،  ډولونه  مختلف  تاوتریخوايل  د  کې  ټولنه  افغان  په 

کورنیو کې وهل ټکول، سوځول، د کېمیاوي موادو شیندل، په کم عمر کې جربي ودونه، د یو شخص 

نور چې  داسې  او  محرومول  انتخابه  یا  له خپل حق  یادول،  نومونو  بدو  په  کول،    ګواښل، ښکنځلې 

 روان ناروغۍ منځته راوړي. 

  



 

 

17 

 د رواين ناروغیو مخنیوی 

 شو؟( )څه باید وکړو چې په رواين ناروغیو اخته نه 

 د روان ناروغیو په هکله د ټولنې د غړو د پوهاوي د کچې لوړوالی. –

د روان ناروغیو پر وخت پېژندنه او د هغې درملنه ډېره اغېزمنه ده، نو که چېرې هغه نښې لرئ   –

 مو ترې یادونه وکړه، ژر تر ژره یو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.  چې مخکې 

دېوان  نو  لرئ،  ستونزې  الندې  که  توګه  ځانګړې  وکړئ:په  مراجعه  لپاره  درملنې  د  ته  کلینیک  بیګي 

 د زړه تنګوالی  –

 په خوب کې ستونزې   –

 سستي او کسالت  –

 اخیستلله ژونده خوند نه  –

 ډېر ژر په غوسه کېدل او ژر جنګ کول   –

 والیګوشه ګیر او ځانته  –

 له ټولنې او خلکو څخه وېره لرل –

 شک او بد ګامن درلودل  –

 غیبي غږونه اورېدل  –

 جنيس ستونزې –

 په یادولو او حافظه کې ستونزې  –

 د ځانوژنې فکر درلودل –

 له ځان رسه خربې کول  –

)ډېرې  په خربو کولو کې ستونزې درلودل   –

 خربې او غټې خربې کول(

 په قضاوت کولو کې ستونزه   –

 په نورو خلکو د دښمن ګومان کول   –

 د نظافت خیال نه ساتل –

 د خیايل شیانو لیدل  –

 کورنی تاوتریخوالی –

 

 د رواين ناروغانو د اسرتاحت او هوسا ژوند کولو لپاره رواين روغتیایي الرښوونې 

 قدم وهل.  –

 په طبیعي منظره کې وخت تېرول.  –

 له یو ښه او رښتیني ملګري څخه مشوره اخیستل.  –

 د ځان لپاره یو ښه کاري چاپېریال جوړول. –
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 لیکنې کول.  –

 ښه مزه لرونکې قهوه یا چای څښل.  –

 له کورنیو حیواناتو رسه وخت تېرول.  –

 کول.په خپل باغ یا باغچه کې کار   –

 د ښه او اړین کتاب لوستل.  –

 د جسمي او نورو ناروغیو په وخت درملنه.  –

د روان ناروغیو په درملنه کې روان مشوره، درمل او شغل یا مسلک ته د روان ناروغ هڅول دي، ځینې  

 ان ناروغۍ درملو او روان مشورې دواړو ته اړتیا لري. روان ناروغۍ یوازې روان مشورې او ځینې رو 

 الندې خواړه د یاددښت )حافظې( په پیاوړي کولو کې ډېره مرسته کوي: 

 چغندر )لبلبو(  –

 د هډوکو ښوروا )شوربا(  –

 د کوپرې او زیتون غوړي   –

 د هګۍ زېړ  –

 د ماهي غوښه  –

 چهارمغز   –

 پورته کول. له سبزیو څخه ګټه  –

بیګي کلینیک د عقيل او عصبي ناروغیو متخصص ډاکرت نصیب احمد مسعود د شنبې، د دېوان 

 بجو پورې ستاسو په چوپړ کې دی.  ۴بجې څخه تر  ۱یک شنبې، سه شنبې په ورځو کې له 
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 اورتوپيدي 

)سه    ځ ور   وه ی  ې هفته کپه  په واسطه    اکرتډمتخصص    وکو ډبا تجربه د ه  وید    ه ګانڅ  دي یاورتورپ  د

  .ده ې ک ړپه چوپ  وادوالوېشنبه( د ه

د مال درد، د پښو درد، د    او نور دردونه لکه   ولرئ ه ستونزه  ، جوړښتونه، بندوني هډوکې   تاسسکه  

  ديرتوپیو دیوان بیګي کلینیک د اد  ولرئ،    ېستونز   ېاو داسې نور   ونه السونو درد، روماتیزم، کرس 

حل  په م ستونزېت د بدن د عضالتو سیس تاسو رسه د غیر جراحي میتود په کارولو سمتخصص به 

 کولو کې مرسته وکړي.  

ورښودل   ته  ناروغانو  توګه  وړیا  په  مترینات  او  ورزش  ترڅنګه  تداوي  او  تشخیص  ښه  د  برسیره 

 .کیږي
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 شعبه واکسین

دېوان  داشت کلینیک  با  مجهز شعبه    بیګی  تخنیکی    و   ی مسلک واکسیناتوران    واکسین  آالت  سامان 

بعد از ظهر به هموطنان   ۴ صبح الی  ۸ از ساعت همه روزه از  روز شنبه الی پنجشنبه خدمات ذیل را 

 کند: رایگان ارایه می طور  ه عزیز ب 

واکسین    ۹ق  تطبی – نوع 

 ؛ن ئو به طریقه مص

از    قبلچک منودن تب   –

 ؛تطبیق واکسین

و  زن  و   و  دقتعیین   –

درهمچنان   آن    ثبت 

 ؛دوسیه

و  – واکسین  دوره    ثبت 

نارمل   عوارض جانبی 

 ؛دیتابس آن در

 . ارایه پیامهای اساسی به مراجعین –

 

  نصئو نوع واکسین به طریقه م ۹ق تطبی

طریقه  از    ی ا بهرتین  جلوگیری 

و  کشنده  و   امراض  مرگ    کاهش 

و   ر د مخصوصاً    میر    اطفال 

می   ، خامنها  واکسین  باشد.  اخذ 

می  دوز  ما  اخذ  با  توانیم 

و واکسین  خود  مختلف    های 

امراض    خانواده خود  مقابل  در  را 
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 . ساری وقایه منایم   کشنده و   ، مختلف 

ذیل    های    معیار و  توسط واکسیناتوران مسلکی با در نظرداشت اصول    ن ئو طریقه مص   به ها  زرق واکسین 

 : گیرد صورت می 

 )یکبار مرصف( برای هر زرق؛   ADاستفاده رسنج   –

واکسین برای   – پود   که   ی های حل کردن  اند  به شکل  و ر  از یک رسنج  بار  یکبار   هر  مرصف    سوزن 

 ګیرد.استفاده صورت می 

آماده   – مناسب  در یک سطح  زرق  یا پطنوس   ، شده وسایل  میز  و   مانند  از خون  پاک  افرازات    که 

 . باشد 

  اًصادف ت وسایل ماحول(   های رسنج به یک سطح غیر معقم )دست و که یکی از قسمت در صورتی  –

 ګیرد. صورت می سوزن جدید استفاده    از رسنج و   رسنج را باطل منوده و   متاس مناید سوزن و 

 شود.می کش یکبار مرصف استفاده مراجعین از دست متام  برای   –

 های استفاده شده در سوزن  و هامتام رسنج –

 Safety box))  شود.انداخته می 

 چک منودن تب اطفال

به   که  اطفال  کلینیک  تب 

واکسین دېوان  جهت  بیګی 

می  و مراجعه  چک  منایند 

می  در مشاهد  شود، 

داشت  کهصورتی  تب  ه  طفل 

داخله  باشد داکرت  به  را  وی   ،

  و مناییم  می ریفر  کلینیک  

عمل  آن  مشوره  مطابق 

بلند باشد واکسین برای  هرګاه  .کنیم می  سبب   چون واکسین  ،شودتطبیق منی   طفل  تب طفل 

دهیم  به طفل وقت می   بعداً شود.  می   اطفالت نزد  جاباعث اختال تب شدید    ، گرددتشدید تب می 

مراجع  و آن  هزمان  مراجعین    ار بعدی  برای  روزانه  اوقات  تقسیم  هم واکسین  در کارت  و  در کتاب 

 . کنیم می  درج
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 ها اطفال وخانم دروزن  و قدن یتعی

در نخست   ؛ندکناخذ واکسین مراجعه می   جهتبیگی  وان یبه کلینیک د  ی کههاخانم   اطفال و

،  صفحه ،  جلد ،  شامره متاس دوسیه،    منرب ،  سن ،  نام پدر ،  )نام منوده  راجسرت ثبت  کتاب    نام آنرا در

تاریخ    با   های زرق شده را واکسین   ، زن منوده و   و   قد   بعداً   ، منایم می درج  دوسیه  ر  آدرس( آنرا د ،  جنسیت 

به  که اهمیت   منو طفل را   و   د بتوانیم رش   تا   منایم. دوسیه ثبت می  در   تاریخ مراجعه بعدی آن   تطبیق و 

 مراجعه بعدی ارزیابی کرده بتوانیم.   در ،  دارد   ی سزای 
 

  ترشیح پنج پیام اساسی و صحی در مورد اهمیت واکسین به مراجعین از طرف کلینیک 

 بیګیدیوان

واکسین – منودن  و معرفی   ها 

 ؛مراجعیناهمیت آن به 

و – بعدی  واکسیناسیون    محل 

 نگهداری کارت واکسین

که  – معمولی  جانبی  عوارض 

 ؛ ممکن به میان آید

 ؛تداوی عوارض جانبی  –

یک  واکسین  تعداد – که  های 

دارد رضورت  تعداد    ، طفل  یا 

 را که یک خانم رضورت دارد. ( TDتیتانوس )دوزهای واکسین 

 اهمیت آن به مراجعین  ها ومعرفی منودن واکسین

به مراجعین که عبارت اند از ) نوع    ۹منودن  و زرق  معرفی   ( سینه  P.C.V) ،  ( پولیو O.P.Vواکسین 

،  سل یا توبرکلوز   یا   ( B.C.G) ،  ( رسخکان Measles) ،  اسهال   ( Rota) ،  زرق شونده   پولیو   ( I.P.V) ،  بغل 

 (Penta )   پنجگانه ی زردی سیاه ی   ( Hbs) ،  ا  می  تیتانوس یا   ( Td) ،  ا  اهمیت    گیرد صورت  از  به  آ و  نها 

بدن در    تا ها سبب تنبه سیستم دفاعی بدن گردیده  . اخذ دوزهای این واکسین شود مراجعین بیان می 

 ساری معافیت تولید کند.   مقابل امراض مختلف کشنده و 
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 توضیح منودن عوارض جانبی نارمل واکسین  

دیوان  کلینیک  مراجعین از طرف  به  نیز  آن  مراقبت  و  وقایه  مورد عوارض جانبی، شیوه  در  بیګی 

می  داده  الزم  شود.  هدایات 

حالل  زرقیات  جمله  از  واکسین 

زرق    که برای زرق شونده و،  بوده

کدام   رشعی  نگاه  از  کننده 

ندارد تطبیق  و    مامنعت 

جانبی واکسین عوارض  کدام  ها 

دارا  را  نارمل  ولی  ،  باشدمنی   غیر 

خفیف تب  آن  نارمل  ، عوارض 

حالت  ، این یک  باشد. قابل تشویش نیستندبه در محل زرق می   سختی و،  گی پندیده،  می ار آ نا

 دد. گر بعد از دو الی سه روز دوباره به حالت قبلی خود بر می است که نارمل واکسین 

 هاحفظ و نگهداری واکسین

بیگی،   دیوان  کلینیک  نگهداری  در  و  حفظ 

فزیک  خواص  با  متناسب  ها    و ی  واکسین 

و  تغییر    کیمیاوی  برابر عوامل  در  مقاومت آنها 

زنجیر    ای دهندە  سیستم  رعایت  با  و  کیفیت 

رسد و سایر معیارات وضع شده با استفاده از  

وسایل مصئون و مطمنئ تحت نظر مسئولین  

  ګیرد. می   صورت    ه فنی مربوط 

واکسین  توجه! دیوان همچنان  کلینیک  طرف  از  ذیل  مناسب های  قیمت  به  و  خریداری  بیګی 

 ګردد:اجراء می 

 قیمت مجموعی دوره واکسین شامره

 افغانی  ۳۰۰ سه دوره زردی سیاه ۱

 افغانی  ۴۰۰۰ پنج دوره سګ دیوانه ۲
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 البراتوار

،  ۲، مایکرولب، آیکروما  CBC ماشینونه یې دا دي: دغه څانګه په پرمختللو ماشینونو سمبال او مهم  

میکروسکوپ، سنټرفیوژ، واټربات، رولر مېکرس او شکر مېکرس، چې د دغه ماشین آالتو په واسطه هر ډول  

هیامتولوژي، سیرولو  لکه  تررسه  معاینات  معاینات  ویرولوژي  او  باکرتیالوژي  پرازیتولوژي،  بیوشیمي،  ژي، 

 .کېږي 

د   زیاتوالی،   او    واسطه ټول هیامتولوژي معاینات لکه د وینې میکروب، د وینې کموالی ماشین په   CBC د 

 .او فولیک اسیدو کموالی تررسه کېږي    B12 اوسپنې کموالی، د ویټامین 

د   غوړ،  ځیګر  د  غوړ،  وینې  د  شکر،  لکه  معاینات  بیوشمي  ټول  واسطه  په  ماشین  مایکرولب  د 

 .ونو او د هډوکو د کلسیم معاینات تررسه کېږيپانقراس انزایمونه، د ځیګر د انزایم

، د درېیو میاشتو  (PSA)، د پروستات معاینه  (D3)ماشین په واسطه د هډوکو ویټامین     (I CHROMA II)د 

شکر   د  (HbA1c)مخکینی   ،T3, T4, TSH  ،Testosterone  ،FSH, LH, Prolactin      نورو د  معاینات 

 کلینیکونو په نسبت په ارزانه بیه تررسه کېږي. 
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محرقه، انسان  محرقه،  حیوان  لکه  معاینات  د   سیرولوژي  ګروپ،  وینې  د  روماتیزوم  توبرکلوز، 

وایرسونو تشخیص چې د جنین   (CMV, HSV, Robulla, Toxo, IgG- IgM)معدې میکروب او د  

نسایي  د  همدارنګه  او  کېږي  تررسه   د سقط سبب  معاینات  البراتواري  ټول  اړوند  ناروغیو  والدي 

 .کېږي

د وینې د کموايل، د وینې د زیاتوايل معاینات او د رضورت پرمهال د وینې ورکړه او اخیستل هم تررسه کېدلی  

يش. همدارنګه د تور زېړي فعال او غیرفعال شکل او د وینې د ګروپ تعینول هم امکان لري، چې له والدت  

ید یوه حامله ښځه یې تررسه کړي. ځینې ډېر خاص معاینات لکه د توبرکلوز لپاره د بلغم معاینه او یا په  مخکې با 

وینه کې د میکروبونو معلومول که د ډاکرت لخوا توصیه يش، نو سمپل یې په کلینیک کې اخیستل کېږي او  

په یو مجهز روغتون کې تررسه  مجهز البراتوار ته  استول کیږي. باید وویل يش، چې ټول هغه معاینات چې  

 .کېږي، په دیوان بیګي کلینیک کې هم د مډرنو وسایلو په واسطه په ښه کیفیت او مناسب قېمت تررسه کېږي 

د دیوان بیګي کلینیک د البراتوار څانګه د مسلکي البرانت په واسطه کوالی شئ الندې واکسینونه هم  

 تطبیق کړي: 
 

 ( Hepatitis-B Vaccineد تور زېړي واکسین ) -1

 100واکسین په   Hepatitis-B)اوس تاسو کوالی شئ چې په دیوان بیګي کلینیک کې د تور زېړي )

 افغانۍ تطبیق کړئ. 

د تور زېړي ویروس د زیاتېدو په حالت کې دی، نو تاسو باید له دغه ویرويس ناروغی څخه خپل ځان او  

غړي یې په دغه ویرويس ناروغۍ اخته وي، د کورنۍ نورو  کورنۍ وژغورئ. خصوصاً هغه کورنۍ چې کوم  

 ته هم اړینه ده، چې د تور زېړي واکسین تطبیق کړي.  ټولو غړیو 

 

 واکسین  (Rabies)د لیوين سپي ویروس  -2

کورنیو حیواناتو په واسطه له  او    د لیون سپي ناروغي یوه ویرويس انتان ناروغي ده، چې د لیون سپي 

 داړلو او فزیکي متاس وروسته چې دغه ویروس په الړو کې ولري، روغو کسانو ته لېږدوي.  
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 .هفتو وروسته (  ۸-۳: د داړل شوې ناحیې درد له ) ې نښان   ې نښ 

 غلیظه او چسپناکه مایع بهېدل.  ې له الر  ې د خول −

 بی اشتهایي او کانګې −

 رس چرخي او رسدردي  −

 ستون درد د  −

په وروستۍ مرحله کې فلج کېدل او په دې وخت کې ناروغ د اوبو څښلو او حتی د اوبو   −

 لیدلو څخه هم ډاریږي.

که چېرته ستاسو په بدن کې د ليون سپي له داړلو وروسته پورتنۍ نښې نښانې راښکاره يش، نو  

 کړئ. کوالی شئ چې د واکسین تطبیق په موخه دیوان بیګي کلینیک ته مراجعه و 

 

 په البراتوار څانګه کې الندې اړین معاینات هم تررسه کیږي:  

معاینه  D-Dimer د   -1  

-Dمعاینه تررسه کړئ. ډي ډایمر)   D-Dimerبیګي کلینیک کې د   اوس تاسو کوالی شئ، چې په دیوان 

Dimer  د پروتین ټوټه ده، چې د وینې د لخته شویو ټوټو له پارچه کېدو څخه السته راځي. نوموړې معاینه )

د کرونا ویروس ناروغانو لپاره ډیره مهمه ده، چې نفس تنګي ولري او په دغه ناروغانو کې د وینې لخته  

م پر ميل لېرت( ده. که چېرې  نانوګرا   )پنځه سوه   ng/ml  ۵۰۰کېدلو اندازه راښیي. د ډي ډایمر نارمل اندازه  

 له دغه اندازې څخه لوړه يش، نو د ناروغ د وینې د لخته کېدو زیاتوالی راښیي. 
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 هورمون معاینه Prolactin)د پروالکتین ) -۲

دغه معاینه په   .هورمون معاینه هم تررسه کېږي  Prolactin)پروالکتین )  په دیوان بیګي کلینیک کې د 

ښځینه او نارینه کې تررسه کېدای يش، خو په ښځینه کې ډېره مهمه معاینه ده. پروالکتین یو هورمون  

لري،   تولیدولو کې مرکزي رول  په  د شېدو  افرازېږي.  برخې څخه  قدامې  نخامیه غدې  د  دی، چې 

 ي. زیاتې دندې دغه هورمون ته نسبت ورکړل شوې د   ۳۰۰همدارنګه په وجود کې تر  

 د البراتواري ازمایښتونو نرخپاڼه

Laboratory Price List 

No Test Price No Test Price 

Haematology Serology Blood Examination 

1 CBC 250 3 HBS Ag 100 

2 WBC 50 4 HCV Ab 100 

3 RBC 50 5 HAV 500 

4 Platelet Count 50 6 HIV 100 

5 HCT 50 7 Syphilis 100 

6 ESR (1-2) 100 8 Typhidot IgM, IgG 150 

7 Reticulocyte count 200 9 TB Rapid test 150 

8 Bleeding time 50 10 ASO 100 

9 Coagulation time 50 11 H. Pylori Ab 150 

10 Prothrombin time 300 12 RA- Factor 100 

11 I.N.R. 300 13 CRP 100 

12 Malaria 100 14 Br. Abortus 50 

13 direct Coomb’s test 300 15 Br.Melitensis 50 

14 indirect Coomb’s test 300 16 HBS Vaccine 100 
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Serology Blood Examination 15 Toxoplasmosis 150 

1 Pregnancy test 50 16 Blood Group 50 

2 MP strip 100 17 HBV   Profile 500 

Biochemistry    

1 FBS 50 11 Albumin 150 

2 R.B.S 50 12 T. Bilirubin 100 

3 Hb A1C 500 13 D. Bilirubin 100 

4 Cholesterol 100 14 In. Bilirubin 100 

5 Triglyceride 100 15 Amylase 400 

6 L.D.L. 100 16 Urea 100 

7 H.D.L.  100 17 B.U.N 100 

8 S.G.O.T 100 18 Creatinine 100 

9 S.G.P.T 100 19 Uric Acid 150 

10 ALP 100 20 Protein 150 

   21 Calcium 100 

Microscopy Examination    

1 Stool/RE 50 3 Urine /RE 50 

2 Stool H-Pylori Ag 250 4 Semen analysis 200 

Other test    

1 Grade 1 check-up 1 1000 6 T3, T4, TSH 1050 

2 Grade 2 check-up 2 1500 7 LH FSH, Prolactin 500 

3 Phlebotomy  200 8 Testosterone 500 

4 Blood transfusion 500 9 Progesterone 500 

5 Cross match 150 10 Rabies Vaccine  Total 3500 
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 هڅانګنگ ېد نرسي کلینیک بیګد دېوان

دې  د   کلینیک  ي بیګوان د 

په   ،څانګه  نرسېنگ چې 

پرمختللو وسایلو سمبال ده، 

ډاکرتانو او   ي کد مجربو مسل

وړل   الخو   نرسانو پرمخ 

 .  يږکې

ناروغانو  څانګه کې    په دغې 

تررسه    ېالندته   خدمتونه 

 ږي:کې

 .ږيرسته رسې انو تر سپارښتنې الندېډاکرت  وناروغانو درملنه د متخصصبېړنیو  ټولود  –

 .ولچکاري او سريوم تطبيقېپ ،ولد کن د مجرب نرس لخوا –

جراحي پروسیجرونه تررسه   ۍکوچن  باندې د  وسامان آالتطبي    وو او پاکمجهز  د جراحي په –

 .کول

 . يستلوکوک او  د زخمونو ګنډل سامان آالتو باندې ومجهز  و اوپاک ،ویتعقيم شو په –

 .یستلواچول او  پیپ(ې مثانکتیرت ) فويل –

  .اخيستل( ECG)زړه ګراف   د باندېماشین  او سټنډرډ هفیتکیبا په –

اکسیجن  باندې ناروغانو ته  بالونونو )ډبو(    د اکسيجن پهاو    ماشينونو  ډور په سټنډ  کسيجند ا –

 . کولور 

 ماشین درلودل.  (د تنفيس درملو د تطبیق لپاره)نیبوالیزر  د مجهز –

 . شتون  ودرملد ناروغانو لپاره  بېړنیود  کې  بېړنۍ خونهپه  –
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د ټولو رساپا ناروغانو د حیايت عالیمو کتل او د اړوند ناروغ په دوسیه کې    مانيتور ماشني باندې په   –

 . درج کول 

  انو او نرسانو ډاکرت   ( نارینه او ښځینه )   ؛ دوه جال د    په بېړنۍ خونه کې د نارینه او ښځینه  ناروغانو لپاره  –

 . لخوا خدمتونه تررسه کېږي 

 پروسیجرونه جراحي کوچني 

 سنتول یا ختنه

 ي د معیار  ماشومانو سنتولد  لخوا ډاکرت  متخصص د يعمومي جراح کلینیک کې ي بیګ وان په دې

د   .يږکېرسه  ر ت  باندې  آالتو  سامان و  مجهز   و او پاک  ویتعقيم شو  نیولو رسه په  کې   پاممیتودونو په  

په صورت   د    کې اړتیا 

ورته   لخوا  ډاکرت 

الزم او    ې نسخه 

ورکول    ې نو الرښو 

پانسامن    .يږکې د 

د   ته  ناروغ  لپاره 

ن  ې ځلبیا ټه ېراتګ 

 . کېږي ښودل

 

 ګنډل( او ويستلزخم د کوک وهل )

نو ګنډل( او د کوک ویستل په خونددي طریقده او بیګي کلینیک کې کوک وهل )د زخمو په دېوان 

 تررسه کېږي.یو سامان آالتو باندې تعقیم شو په
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ناروغ ته د زخم د ساحې د ساتلو په موخه الزمې  

الرښددوونې هددم ورکددول کېددږي. ژور زخموندده چددې 

ډول ګنډل  ي شدیده وینه بهېدنه ولري، په مسلک

 .او  پانسامن کېږي

روغتیددايي  ، نددوروندداروغد اړتیددا پدده صددورت کددې  

 لېږل کېږي.د درملنې په موخه مرکزونو ته 

   اخيستل (ECG) د زړه ګراف

د زړه    چې ي،  ږکېناروغانو لپاره اړینه معاینه ګڼل    ېشکر   او  فشار،  زړه ګراف د زیات عمر لرونکود  

الیکرتوالیتونو د  بدن  د  ناروغیو،  پوتاشیم، سودیم، مګنیزیم )  د  زیاتوايل  (کلسیم،    او   کموايل  ،د 

تشخیص   په  ناروغیو  لوبو   کې نورو  رول  لوی  شيخورا  کوالی  تاسو  برق  ،ئ .  زړه  د   ي د    ګراف 

کې    ي بیګوان دې کلینیک  لخوا  په  نرس  ښځینه  او  نارینه  مجرب  بیه  د  ارزانه  کپه  .  ئړ تررسه 

ناروغ د زړهونوم  ګه د ناروغ په غوښتنه دهمدارن متخصص ډاکرت ته د الزمو    داخلې   ګراف د  ړي 

 . يږکېورښودل ورکولو په موخه   مشورو
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 زرقیات 

دیوان  لوړې بیګي  په  په  کې  مسلکي   کلینیک  او 

درملو طریقې رسه   د  له الرې  د رګ  د کنول وهل، 

غوښ د  او  رسته  تطبیق  تطبیق  درملو  د  الرې  له  ې 

  ږي.رسې

 

   او د ناروغ په دوسیه کې لیکل د ټولو رساپا ناروغانو د حیايت عالیمو کتل

 ږي: تررسه کېورته ، نو الندې خدمتونه  راځي بیګي کلینیک ته هر ناروغ چې دېوان 

 د وینې فشار کتل   –

 د قد اندازه کول   –

 د اکسیجن معلومول  آلې باندې رتپلز اوکيس م د ناروغ په وینه کې په –

 د ناروغ د وزن معلومول –

 کتل او الزمه مشوره ورکول   )قد او وزن تر منځ نسبت(    BMIد   –

 کول   ریفر انوته د ناروغانو ډاکرت  واړوند –

   ه کې د ناروغ ثبتولڅانک په نګېد نرس

  ۍ مهربان ېر ېپه ډ لومړی ،وکړيته ناروغ مراجعه  څانګې نګ ېنرسبیګي کلینیک کله چې د دېوان 

او    عمر  پالر نوم،  ، د ورته نوم   کې په دوسیه    او    کېږيدوسیه اچول  ناروغ  ته  ،  يږېروغبړ ک  وررسه

  کتل کېږي  درجه  د حرارت  کتل او   وزن   کول،   اندازه  قدد ناروغ د    همدارنګه    .کېږي  لآدرس لیک

  .کېږيراجسرت  کې تم سسی ي کپه الکرتونی وروسته او
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 نګ څانګې نرخپاڼهېد نرس

 بیه خدمت ره ېشم

 وړیا  مشوره /فشار کتل 1

 ۍ نا افغ ۱۰۰ (ECG) د زړه برقي ګراف 2

 افغانۍ  ۵۵۰ ختنه یا  ولسنت ۳

 افغانۍ 1۰۰ )يف کوک( کوک وهل ۴

 افغانۍ  ۱۵۰ ويستل  کوک ۵

 افغانۍ 2۰ چکاريپېد رګ  ۶

 افغانۍ ۳۰ کنول وهل ۷

 افغانۍ 2۰ د عضلې پيچکاري ۸

 افغانۍ ۵۰ د سريوم تطبيق  ۹

 افغانۍ ۵۰ پانسامن  ی کوړو  1۰

 افغانۍ 1۰۰ اچول   )مثانې پیپ(   فويل کتيرت  11

 افغانۍ ۵۰ يستل وفويل کتيرت  12

 ۍ افغان ۱۵۰ ساعت( يفد اکسيجن ورکول) 1۳

 ۍ افغان1۰۰ پانسامنمتوسط  1۴

د    څخه  بجو  ۸  له سهار    د  ،تر پنجشنبې   نه  شنبې   هره ورځ له   د نرسېنګ څانګې کاري وختونه:

 . پورې بجو ۷ ماښام تر
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 خوارځواکي څه ده او څنګه منځ ته راځي؟

خوارځواکي د هغو ناروغیو او نښو نښانو ټولګې ته ویل کېږي، چې په وجود کې د خوراکي توکو 

له  له کمښت   انرژي  زموږ وجود خپله  ویلی شو، چې  په ساده ډول  پیدا کېږي.  ته  انسان  څخه 

توکو څخه السته  خوراکي 

وجود   چې  کله  نو  راوړي، 

توکي  خوراکي  مناسب  ته 

انسان  رسېږي  ونه 

 خوارځواکی کېږي.

د راپورونو له مخې ملګري  

و   چې  وایي،  ملتونه 

په  خوارځواکي  او  چکايل 

شاوخوا   کې  افغانستان 

او    دوه ماشومان  میلیونه 

( میلیون  (  ۵۰۰،۰۰۰نیم 

یا   صندوق  مالتړ  د  ماشومانو  د  ملتونو  ملګرو  د  دي.  کړې  مخ  رسه  خطر  له  میندې  امېندواره 

مه نېټه خپور شو ویيل،    ۳۱یونیسف په خپل وروستي کلني راپور کې، چې د غویي د میاشتې په  

 لت کې دی. چې په افغانستان کې ال هم د تغذیې وضعیت په خطرناک حا

د   طبیعي   د دغې ادارې په وینا روان تاوتریخوالی، اسايس خدمتونو ته نه الرسسی او د  اغېز  پېښو 

ټولنې زیامننتیا ال ډېره کړې ده او د سختې خوارځواکۍ کچه یې لوړه کړې ده. دغه سازمان ویيل؛  

کموالی په ماشومانو کې د  چې په وروستیو کلنو کې د باران کم اورښت د خوړو او د څښاک وړ اوبو  

 خوارځواکۍ د ډېرېدلو المل شوی دی. 

د یاد بنسټ د اټکل له مخې په کلني ډول دوه میلیونه، تر پینځو کلونو کم عمره ماشومان او شاوخوا 

سلنه    ۷۵زره امېندواره او شیدې ورکوونکې میندې له سختې خوارځواکۍ اغېزمنې شوې دي؛    ۸۴۵

په   ماشومان  تر  و   ۲۲خوارځواکه  لري.  لومړيتوب  دي، چې  کې  ماشومان،   ۵الیتونو  عمره  کم  کلنو 
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بلل شوي دي.   منونکې  زیان  ډېر  ټولنې  د  په دې برخه کې  مېرمنې  ورکوونکې  او شیدې  امېندواره 

 سلنه کېږي، په شدیدې )حاد( خوارځواکۍ اخته دي.   ۲۹زره ماشومان، چې    ۶۰۰شاوخوا  

خوندي  د  خوراک  د  چې  کړې،  زیاته  بنسټ  د  یاد  ماشومانو  د  وړاندې  پر  ناروغیو  د  نشتوالی  توب 

زیامننېدلو المل کېدای يش، آن پخوانۍ ناروغي بیا راګرځوي. د دوی په خربه دا ستونزه کوالی يش،  

 د ماشومانو په راتلونکي او د دوی په بدن او ذهني وده باندې ناوړه اغېزه وکړي. 

 خوارځواکي په ماشومانو څه اغېزه کوي؟ 

نو کې د لویانو په پرتله خوارځواکي ډېره تر سرتګو کېږي، ځکه چې د ماشومانو د وجود  په ماشوما  -

 مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. 

 خوارځواکي د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم دماغ ته هم زیان رسوي.  -

 په خوارځواکۍ باندې اخته ماشومانو، د وجود نور غړي هم وده نه کوي.  -

 ارخواکۍ اخته ماشومانو دماغ له ودې پاتې کېږي، چې بیا وروسته د عصبي ستونزو المل ګرځي. په خو  -

 د ماشومانو خوارځواکي خطرناکه ده، ځکه چې د هغوی د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ژر ناروغېږي.  -

ورته پیدا کېږي،  په خوارځواکۍ اخته ماشومان د نورو ستونزو تر څنګ ډېر ډنګر او د پړسوب ستونزه   -

 دغه ډول خوارځواکي ماشومان له ذهني او عصبي ستونزو رسه هم مخ کوي. 

 د خوارځواکه ماشومانو لپاره د مور د شیدو ګټې 

د مور شیدې د پروتین، قند، ویټامینونو او مرنايل موادو لرونکې دي، چې په تغذیه کې مهم  -

 رول لري. 

په   - مور  د  چې  ماشومان  هغه 

کېږي تغذیه  وجود  شیدو  د   ،

له   او  لوړ  یې  مقاومت 

پاتې  خوارځواکۍ څخه خوندي 

 کېدای يش. 

که چېرې ماشوم ته د مور شیدو تر  

ورکړل  هم  خواړه  ګټور  نور  څنګ 

نو ماشوم به القوي او غښتلی  يش، 
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 يش.

  ۶میندې کوالی يش، چې ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کلنو پوره خپلې شیدې ورکړي او له   -

نور ګټور خواړه هم ورکړي، چې په دې ډول یې ماشوم له  میاشتو   وروسته د شیدو تر څنګ 

 خوارځواکۍ څخه ژغورل کېږي. 

 بیګي کلینیک د خوارځواکۍ څانګه د دېوان

زېږدیز کال په اپرېل میاشت کې پیل   ۲۰۱۹بیګي په کلینیک کې د  د خوارځواکۍ پروګرام د دېوان 

اوس  چې  دی،  شوی 

نې د یادو  هم دوام لري. 

دغه  د  چې  ده،  وړ 

رسه  پیلېدلو  په  پروګرام 

تر اوسه پورې په سلګونه 

د  ماشومان  او  میندې 

روغتیا خاوندان شوي او 

د  پروګرام  نوموړی 

د  ناروغانو  خوارځواکه 

ګرځېدلی  المل  رضایت 

 دی.

له   یې  وزن  مېرمنې شاملېږي، چې  ورکوونکې  او شیدې  امېندواره  هغه  کې  پروګرام  دې    ۴۵په 

سانتي مرتو څخه کم وي او همدارنګه هغه ماشومان چې   ۲۳کم او د بازو قطر یې له    کېلوګرامه

د جدول پر اساس قد او وزن یې کتل    WHOکلنۍ پورې وي، د    ۲میاشتو نه تر    ۶عمر یې له  

د   بیا  نو  يش،  وپېژندل  مستحق  او  خوارځواکه  ماشوم  اساس  پر  جدول  دې  د  چې  کله  کېږي. 

 واکۍ په پروګرام کې راجسرت  او د خوارځواکۍ مواد ورکول کېږي. بیګي کلینیک د خوارځدېوان 

دېوان  بې د  کې  برخو  ځانګړو  دوه  په  پروګرام  خوارځواکۍ  د  کلینیک  ته  بیګي  هېوادوالو  وزلو 

 خدمتونه وړاندې کوي: 

 وزلو او خوارځواکو ماشومانو ته د خوارکي توکو وېش؛بې  -



 

 

37 

 امېندوارو مېرمنو ته د خوارځواکۍ خوراکي توکو وېش. خوارځواکه شیدو ورکوونکو میندو او   -

 د خوارځواکۍ د خوراکي توکو او درملو د وېش پروسه 

مسوولین   هغه  کورنۍ  د 

پالر) و  يش    (مور  نه  چې 

خوارځواکه  خپلو  کوالی، 

شیدو   او  ماشومانو 

او   میندو  ورکوونکو 

په  ته  مېرمنو  امېندوارو 

کمزوري   د  کې  بازار 

خواړ  امله  له  او  اقتصاد  ه 

د   کړي،  برابر  درمل  الزم 

کلینیک دېوان  بیګي 

خوارځواکۍ څانګې ته د راتګ او د الزمې څېړنې ارزونې وروسته د خوارځواکۍ په پروګرام کې 

د   ته  میندو  ورکوونکو  شیدې  او  مېرمنو  امېندواره  ماشومانو،  خوارځواکه  مستحقو  شاملېږي. 

 وېشل کېږي: خوارځواکۍ مواد چې په الندې ډول دي، په وړیا ډول

خوارځواکه شیدو ورکوونکو میندو او امېندواره مېرمنو ته غوړي، بوره، لوبیا، نخود، اوړه، مالګه   .۱

 ۍ گول PREGnol Multivitaminاو 

 خوارځواکه ماشومانو ته دوه ډوله شیدې او ویټامینونه لکه: .۲

- NIDO Forti Grow  شیدې 

- Sunny Baby  شیدې 

 Dاو  Aویټامین  -

او    نوټ:  میندو  شویو  راجسرت  کې  پروګرام  په  خوارځواکۍ  د  ځل  یو  میاشت  هره  درمل  او  مواد  دا 

بیګي او لرو پرتو سیمو ماشومانو ته وېشل کېږي، چې د دغو وړیا خدمتونو له پروسې څخه د دېوان 

 وزله خلک بشپړ معلومات لري او د خدمتونو یاده لړۍ دوام لري. بې 
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 Telemedicine ميديسن  تېلی

ور   ئ کول  ږمو نن  تشخ  ږزمو  ځشو  ناروغانو  د    یصد  درملنه  الر   یډیسنم  تلې او  اروپا  ېله   یي د 

 . ړووک ېتر نظارت الند ینومتخصص

چې    ېپد  ټول  ږمو  ې چ  ځایه هغه    له هېوادوال  ه  ګران   ږ زموپوهیږو  طبي   ې ک  ېوادپه  الزمو  د 

 یتوضع ې ، د دکویه سفر لپاره بهر ت ې د درملن  ګښتمايل ل ی نشتوايل له امله په لو  یساتو دتاس

کول اساس  درک  په  دو  تل  ینیککل  یگی ب  یوان اوس  الر   یډیسنم  ې د    په   ناروغانو  هغو  د  ېله 

  الرې   له   انرتنیت   د  دوسیه  مکمله   هغوي   د   رايش،   پاتې   ډاکرتان   زموږ  چې   کې   تداوۍ  او  تشخیص

 تشخیص د بیا ډاکرتان  دغه. کېږي مشوره بیا رسه هغوی د او کېږي لېږل ته ډاکرتانو کې  اروپا په

 همدې  په  او  رالېږي  ته  ډاکرتانو  کلینیک  بیګی   دیوان   د  وړاندیز  او  نظر  خپل  هکله  په  تداوی  او

 کېږي.  درملنه ناروغانو  د زموږ اساس
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 Trainingترېننګ 

خوښۍ رسه د دیدوان بیګدی   هر ېپه ډ

کلینیک کې د ترینیګوندو لدړۍ د په  

چددې د  ،ر وخددت څخدده رواندده دهېددډ

ځانګړي متخصصینو لخوا چدې ښده 

تجروبده دي او پده دولتدي   تکړه او بدا

روغتونونو کدې دنددې لدري د دیدوان 

کلینیک صحي پرسونل ته پده   یبیګ

مختلیفدددو څدددانګو کدددې ترنینګونددده 

د پرسدددونل د  دا ترېنندددګ  .ورکدددوي

او په زړه پدورې   بېتجر   ،ظرفیت ارتقا

 ت تاثیر لري او په راتلونکې کې هم ټول صحي پرسونل در مثبېډ  ، همدا شانمعلوماتو څخه برخمن کیږي

 دې لړۍ د دوام غوښتونکي دي. 
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