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 نھخۆشھکان بۆ  زانیاری 
 



 

 

ئھم نامیلکھیھت پێدراوە چونکھ بھم دواییھ پشکنینی خوێنی تھواوکاریت بۆکراوەو  
پڕۆتینی پالزمای پھیوەندیدار بھ دووگیانیت نزمھ کھ ناسراوە بھ   دەریخستووە کھ ئاستی

PAPP-A . 
 

یھکھم: تکایھ نیگھران مھبھ. ئھم نامیلکھیھ ھھندێک لھ زانیارییھ سھرەکییھکان و ڕێگاکانت بۆ  
ڕووندەکاتھوە کھ ئێمھ لھ ماوەی دووگیانیداچۆن پشتگیریت دەکھین. گرنگھ ئاماژە بھوە بکھین  

نی ھھندێک چاودێری و پشتگیری زیادە، زۆربھی دووگیانھکان کھ ئاستی  کھ بھ ڕەچاوکرد
، دەبێتھ ھۆی لھدایکبوونی کۆرپھ و دایکی    PAPP-Aپڕۆتینی پالزمای پھیوەندیداریان نزمھ   

 تھندروست و سھالمھت.
 

PAPP-A   ؟  چییھ پڕۆتینی پالزمای پھیوەندیدار بھ دووگیانی  یان 
PAPP-A    کورتکراوەی پڕۆتینیA   ی پالزمای پھیوەندیدار بھ دووگیانییھ، کھ پرۆتینێکھ

بھرھھمدەھێنرێت  وێ�شی  لھالیھن   ماددە    –منداڵدانھوە  و  ئۆکسجین  کھ  ئھندامھی  ئھو 
گھشھکردنیدا. لھکاتی  دەکات  دابین  کۆرپھکھت  بۆ  لھو    PAPP-A  خۆراکیھکان  یھکێکھ 

 سکرینکردنی یھکگرتوودا دەپێورێت.  پشکنینیھۆرمۆنانھی کھ لھ سێ مانگی یھکھمدا لھ 
 

نزمیی   لھسھدا    PAPP-Aئاستی  نزیکھی  دەبینرێت. دووگیانھھھموو  ی     5لھ  کاندا 
 وێ�شیان نزمھ،    PAPP-Aتوێژینھوەکان پێمان دەڵێن کھ لھ ھھندێک لھو ژنانھدا کھ ئاستی  
ئاستی   کھ  دووگیانیانھی  ئھو  چاو  لھ  بکات  کار  زیاتر  لھ    PAPP-Aدەبێت  و  بھرزە  یان 

 بێت:ئھمانھ ھھ ئھنجامدا، ڕەنگھ دووگیانیھکھ کاریگھری لھسھر
 
 ببێت کێشی کھم لھدایک بھ کۆرپھکھ 
 ناسراوە   تێکدانی دووگیانی  بھرزبوونھوەی پھستانی خوێن و پرۆتین لھ میزدا کھ بھ پێش  

 .)( ئیلھمپسیا 
 

ئێمھ  دەدۆزرێتھوە  ئھنجامانھ  جۆرە  ئھم  کاتێک  بھ�م  کھمن.  ئاڵۆزییانھ  ئھم  مھترسی 
پێشکھش دەکھین بۆ دڵنیابوون لھوەی    کھو کۆرپھ  ھکھدایک   الچاودێرییھکی وردتر بۆ ھھردوو

زیادە   دەھێڵرێنھوە. چاودێری  بھ سھالمھتی  دەتوانرێت  ئھو جێگایھی کھ  تا  کھ ھھردووکیان 
ی چاودێریکردنی زیادەی پھستانی خوێن و سکانی گھشھی زیادە بۆ کۆرپھکھ بھزۆری لھ شێوە

 ێت. ەبد
 

 ئھمھ بۆ دووگیانی من چی دەگھیھنێت؟ 



 

 

مھوعیدێکی تھلھفۆنیت بۆ دادەنرێت   ئێستا کھ ئھنجامی پشکنینی خوێنھکھت وەرگرتووە، ئێستا
لھوانھیھ ھھتبێت و کاتت بۆ ڕاوێژکاری. ئھمھش دەرفھتت پێدەدات ھھر پرسیارێک بکھیت کھ  

تیمی  لھگھڵ  دووگیانیھکھت  ماوەی  بۆ  چاودێری  پالنی  لھسھر  گفتوگۆکردن  بۆ  پێدەدات 
 مامانھکھت کھ چاودێریت دەکھن.

 
ڕۆتینی   سکانی  کاتی  منداڵدانت    ۲۰لھ  خوێنھێنھری  دۆپلھری  پێوانھکردنی  خۆتدا  ھھفتھیی 

دەکرێت.   دە  ئھمپێشکھش  پێدەدات  زانیاریمان  تۆوە پێوانھیھ  لھ  خوێن  ڕۆیشتنی  ربارەی 
 ).یھدادایکیلھ سکی کھ (دایکھکھ) بۆ کۆرپھکھت ( 

 
جگھ لھوەش، زنجیرەیھک سکانی گھشھکردنت پێشکھش دەکرێت بۆ چاودێریکردنی گھشھی 
ئھم  کۆرپھکھ).  دەوروبھری  (ئاوی  ئامنۆتیک  شلھی  قھبارەی  ھھڵسھنگاندنی  و  کۆرپھکھت 

گرن زانیاری  زیادانھ  پێوانھ  و  بۆ  سکان  بن  یارمھتیدەرمان  دەتوانن  کھ  پێدەبھخشن  گمان 
 دا.ھکھتپشتگیریکردن لھ تۆ و کۆرپھکھت لھ کاتی دووگیانی

 
لھ میزەکھت  و  خوێن  پھستانی  پشکنینی  لھ  دەبین  بھردەوام  دووگیانیتدا  کاتی  لھ    کاتی ھھروەھا 

. ئھمھش بۆ ئھوەیھ کھ ھھر گۆڕانکارییھک لھ  لھدایکبوونی کۆرپھکھت چاوپێکھوتنھ ڕۆتینییھکانی پێش  
 دەستنیشان بکرێت.   سھرەتاییھکاندا ھھبوو  قۆناغھ

 
   دێت؟ چی لھ دوای ئھوە 

ئھگھر حھساسیھتت بھ ئھسپرین نییھ و ھیچ کام لھو حاڵھتانھت نییھ کھ لھ خوارەوە ئاماژەیان 
ئھسپرین   دووگیانیدا  کاتی  لھ  دەکھین  پێشنیار  کھ  پێکراوە،  ئھوەیھ  لھبھر  ئھمھش  بخۆیت. 

(تکایھ  بکاتھوە  کھم  دووگیانی  ئاڵۆزییھکانی  لھ  ھھندێک  مھترسی  لھوانھیھ  ئھسپرین 
 وردەکارییھکانی بھشی "بۆچی ئھسپرین بخۆم؟"ی ئھم نامیلکھیھ ببینھ).

 
ئھسپرین بخۆیت. باشتر وایھ دوای   رامگلی  م۱٥۰پێشنیار دەکھین کھ ڕۆژانھ جارێک بھ گشتی  

حھبی  ژەمی   بھ  ئھسپرین  زۆربھی  بخۆیت.  ئھسپرینھکھت  جارێک  ڕۆژانھ    75ئێواران 
 میلیگرامھکھ پڕبکھیتھوە.  150میلیگرام دێت، بۆیھ پێویستھ دوو حھب بخۆیت بۆ ئھوەی ژەمی  

 
 

 نابێت ئھسپرین بخۆیت:  وا ئھو حاڵھتانھی کھ 
 
 ھھتھ. یان ھھبووە /  ( ڕەبوە) ئھگھر پێشینھی نھخۆشی تھنگھنھفھسیت 



 

 

 برینێک کھ لھسھر ناوپۆشی   –  ەبووتچاالک یان پێشتر ھھ  ( قورحھ)  ئھگھر برینی گھدەت
 . گھدە گھشھ دەکات

  ئھگھر ھھر تێکچوونێکی خوێنبھربوونت ھھبوو وەکو ھیمۆفیال 
   چھوری  ساڵھوە بوو بھھۆی مھترسی تووشبوون بھ نھخۆشی    ۱٦ئھگھر تھمھنت لھ خوار

 مێشک یان جگھر 
 بوونی توندی دڵ بوویت.ئھگھر تووشی سست 

 
 دەست بھ خواردنی ئھسپرین بکھم و وازی لێ بێنم؟  دەتوانمکھی 

ھھفتھی دووگیانی. ئھگھر پێش   ۳٦پێویستھ لھمھودوا دەست بکھیت بھ خواردنی ئھسپرین تا  
  گاداری ئاھھفتھ چوویتھ ناو منداڵبوون، تکایھ دەستبھجێ واز لھ خواردنی ئھسپرین بێنھ و  ۳٦

 مامانھکھت بکھ.
 

 ئھسپرین بخۆم؟ ئھبێت  بۆچی 
توێژینھوەکان دەریانخستووە کھ خواردنی ئھسپرین دەتوانێت یارمھتیدەر بێت بۆ کھمکردنھوەی  

لھ کاتی دووگیانیدا کھ   ھ(حاڵھتێک تێکدانی دووگیانی ناسراوە ( ئیلھمپسیا)  مھترسییھکانی پێش  
ین لھ میزەکھتدا) کھ لھ ژناندا گھشھ دەکات بریتییھ لھ ھھبوونی بھرزی پھستانی خوێن و پرۆت

 کھ مھترسییان لھسھرە بھ باشترکردنی دروستبوونی منداڵدان. 
 

قۆناغھ   لھ  کۆرپھکھت  بۆ  خوێن  ڕۆیشتنی  باشترکردنی  بۆ  یارمھتیدەرە  ئھسپرین  خواردنی 
ت.  سھرەتاییھکانی دووگیانیدا ئھمھش واتھ کۆرپھکھت دەتوانێت بھ تھواوی تواناکانی گھشھ بکا

مھترسییھکانی   کھمکردنھوەی  بۆ  بێت  یارمھتیدەر  دەتوانێت  ئھسپرین  خواردنی  کھواتھ، 
بھ تایبھت ئھگھر پێشتر لھ دووگیانییھکانی پێشوودا منداڵێکی بچووکت   –منداڵبوونی بچووک  

 ھھبووبێت.
 

یارمھتی کۆرپھکھم بدات بۆ ئھوەی بھ    و   شتێک ھھیھ کھ بتوانم بیکھم  ھیچ  ئایا
 باشی گھشھ بکات؟ 

ڕادەئھگھر   دەکێشیت،بھدەر  لھ  دەتوانێت  ئھواجگھرە  جگھرەکێشان  وازبھێنیت.  کھ  گرنگھ 
مامانھکھت  تێکبدات.  منداڵھکھ  گھشھی  و  ھھبێت  منداڵدان  کارکردنی  لھسھر  کاریگھری 

 بکات بۆ یارمھتیدان بۆ وازھێنان لھ جگھرەکێشان.تۆ ڕەوانھ دەتوانێت  
 

 بۆ زانیاری زیاتر دەتوانم لھگھڵ کێ قسھ بکھم؟ 



 

 

ھ ئھو  وەرگرتنی  کھ  تێدەگھین  ئاستیئێمھ  کھ  بھ    ھواڵھی  پھیوەندیدار  پالزمای  پڕۆتینی 
نزمھ   بێت   PAPP-A  دووگیانیت  نیگھرانی  جێگھی  دڵنیابنبۆت  ڕەنگھ  تکایھ  کھ   .    لھوە 

مانایھ   بھو  ئھمھ  دڵنیا   نایھت بھزۆری  ئێمھ  دەبێت.  دووگیانیھکھتدا دروست  لھ  کھ کێشھیھک 
نامی لھم  کھ  زیادانھی  چاودێرییھ  بھو  کھ  لھوەی  زۆربھی دەبینھوە  باسکراوە،  لکھیھدا 

 .لھدایک دەبێتتھندروست  ھکیدووگیانیھکان لھ ئھنجامدا کۆرپھی
 

بابھتھ   ئھم  باسی  زیاتر  کھ  دەکھوێت  دەست  ئھوەت  چانسی  خۆتدا  تھلھفۆنی  ڕاوێژکاری  لھ 
دیاریکراوەکھی   بکھیت. بھ�م ئھگھر دەتھوێت زیاتر قسھ بکھیت پێویستھ پھیوەندی بھ مامانھ

 یت. بکھ خۆتھوە
 

 زانیاری زیاتر 
بۆ زانیاری زیاتر لھسھر خزمھتگوزاری [ناوی خزمھتگوزاری دابنێ] لھ ڕۆیاڵ فری لھندەن،  

 www.royalfree.nhs.ukتکایھ سھردانی ماڵپھڕەکھمان بکھن: 
 

 ( فیدباک)  ڕای ئێوە
، تکایھ ئیمھیڵ اوەکانچسھرئھگھر ھھر پێشنیارێکتان ھھیھ لھسھر ئھم نامیلکھیھ یان بۆ لیستی  

 rf.communications@nhs.netبنێرن: 
 

 ) فۆرماتھکانی جێگرەوەشێوازەکانی تر ( 
نامیلکھیھ بھ نووسینی گھورەش بھردەستھ. ئھگھر پێویستت بھم نامیلکھیھ بھ فۆرماتێکی  ئھم  
تکایھ    –  دەنگ  بھ  زمانێکی تر جگھ لھ ئینگلیزی یان  یان  ،)برێلپیتی زبر(  بۆ نموونھ  –تر  

 لھگھڵ ئھندامێکی ستافھکھ قسھ بکھ.
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