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تاسو تھ دا پاڼھ درکړل شوې ده ځکھ چې ستاسو وروستي ګډ سکرینینګ وینې نتایج 
 ټیټھ کچھ لرئ.  PAPP-Aښودلې چې تاسو د 

 
لومړی، مھرباني وکړئ اندیښنھ مھ کوئ. دا پاڼھ بھ د ځینو مھمو معلوماتو او الرو چارو 

و. دا مھمھ  څخھ تیریږي چې موږ بھ ستاسو د امیندوارۍ پرمھال ستاسو سره مرستھ وکړ
ده چې پھ یاد ولرئ چې د یو څھ اضافي پاملرنې او مالتړ سره، ډیری امیندوارۍ چې د  

PAPP-A  .ټیټې کچې سره د صحي ماشومانو او میندو د زیږون المل کیږي 
 

PAPP-A څھ شی دی؟ 
PAPP-A  د حمل سره تړلې پالزما پروټینA   لپاره والړ دی، کوم چې یو پروټین دی

ھغھ ارګان چې ستاسو ماشوم تھ د ودې پھ وخت کې   -چې د پالسنټا لخوا تولید شوی  
یو لھ ھغھ ھورمونونو څخھ دی چې د    PAPP-Aاکسیجن او غذایي مواد چمتو کوي. 

 ګډ سکرینینګ ازموینې پھ لومړۍ درې میاشتنۍ کې اندازه کیږي. 

سلنھ کې موندل کیږي. څیړنھ موږ تھ    5ټولو امیندوارۍ نږدې   ټیټھ کچھ د PAPP-Aد 
ټیټھ کچھ لري، پالسینټا باید د امیندوارۍ   PAPP-Aوایی چې پھ ځینو میرمنو کې چې د 

لوړې کچې سره ډیر کار وکړي او پھ پایلھ کې، امیندوارۍ کیدای   PAPP-Aپھ پرتلھ د 
 شي د دې لخوا اغیزمن شي:

 کم وزن لرونکي ماشومان •
پھ ادرار کې د وینې فشار او پروتین لوړٻدل، چې د پریکالمپسیا پھ نامھ   •

 یادٻږي 

د دې اختالطاتو خطر لږ دی. پھ ھرصورت، کلھ چې دا ډول پایلې وموندل شي موږ د  
مور او ماشوم دواړو لپاره نږدې څارنھ وړاندیز کوو ترڅو ډاډ ترالسھ کړو چې دواړه 

اضافي څارنھ معموال د اضافي وینې فشار نظارت  د امکان تر حده خوندي ساتل کیږي. 
 او د ماشوم لپاره د اضافي ودې سکینونو پھ بڼھ راځي. 

 دا بھ زما د امیندوارۍ لپاره څھ معنی ولري؟ 
 لپاره مشورې تلیفون د اوس  بھ تاسو  کړې، ترالسھ نتایج وینې خپلې د تاسو چې اوس

  لرئ یې  تاسو چې پوښتنې کومې چې درکړي فرصت تھ  تاسو بھ دا. شئ راجستر



 

 

  پاتې د ستاسو سره  ټیم ګۍ قابلھ د ستاسو  چې درکړي وخت بھ تھ  تاسو او وکړئ پوښتنھ
 . وکړئ بحث اړه پھ پالن  پاملرنې د لپاره امیندوارۍ

اونیو سکین پھ جریان کې بھ تاسو تھ د رحم د شریان ډوپلر اندازه  -20ستاسو د معمول 
یوه اندازه ده چې موږ تھ ستاسو (مور) څخھ ستاسو ماشوم تھ  کولو وړاندیز ھم وشي. دا 

 (ستاسو پھ رحم کې) د وینې جریان پھ اړه معلومات راکوي.

سربیره پردې، تاسو تھ بھ د ودې سکینونو لړۍ وړاندیز شي ترڅو ستاسو د ماشوم وده  
  وڅاري او د امینوټیک مایع حجم (د ماشوم شاوخوا اوبھ) ارزونھ وکړي. دا اضافي

سکینونھ او اندازه کول موږ تھ مھم معلومات راکوي کوم چې زموږ سره مرستھ کولی  
 شي ستاسو او ستاسو ماشوم تھ ستاسو د امیندوارۍ پرمھال مرستھ وکړي. 

ستاسو د امیندوارۍ پھ جریان کې بھ موږ ستاسو د وینې فشار او ادرار معاینھ کولو تھ 
ھ پھ ورځني مالقاتونو کې. دا نو ھر ډول ھم دوام ورکړو چې ستاسو د زیږون څخھ دمخ
 بدلونونھ پھ لومړي پړاو کې پیژندل کیدی شي. 

 دی؟ شی څھ ګام راتلونکی
  بھ موږ لرئ، نھ  شرایط  شوي  لیست الندې او لرئ نھ حساسیت سره اسپرین د تاسو کھ

 اسپرین چې ځکھ دا. وکړو وړاندیز اخیستلو اسپرین د پرمھال امیندوارۍ د ستاسو
  دې د توضیحات وکړئ مھرباني( کړي کم خطر اختالطاتو ځینو د امیندوارۍ د ممکن
 ).وګورئ کې برخھ" واخلم؟ اسپرین باید  زه ولې" پاڼي

ملی ګرامھ اسپرین وخورئ. دا  150موږ وړاندیز کوو چې تاسو پھ ورځ کې یو ځل 
وروستھ وخورئ.  غوره ده چې خپل اسپرین پھ ورځ کې یو ځل د ماښام لھ خواړو 

دوز  150mgټابلیټونو کې راځي، نو تاسو اړتیا لرئ چې د  75mgډیری اسپرین پھ 
 جوړولو لپاره دوه ګولۍ واخلئ.

 ھغھ شرایط چې پدې معنی دي چې تاسو باید اسپرین ونھ اخلئ: 

 کھ تاسو د ساه لنډی  تاریخچھ لرئ  •
د معدې پھ استر کې   ھغھ زخمونھ چې -کھ تاسو فعال یا پخوانۍ پیپټیک زخم لرئ  •

 رامینځتھ کیږي 
 کھ چیری د وینی اختالالت لکھ ھیموفیال ولرئ  •



 

 

 کلونو څخھ کم عمر لرئ د ریی سنډروم د خطر لھ املھ  16کھ تاسو د  •
 کھ تاسو د زړه سخت ناکامي تجربھ کړې وي.  •

 زه باید کلھ د اسپرین خوړل پیل او بند کړم؟ 
اونیو پورې د اسپرین اخیستل پیل کړئ. کھ   36امیندوارۍ تر تاسو باید لھ اوس څخھ د 

اونیو څخھ مخکې درد تھ الړ شئ، مھرباني وکړئ سمدستي د اسپرین  36تاسو د 
 اخیستل بند کړئ او خپلې قابلې تھ مشوره ورکړئ 

 
 ولې باید اسپرین وخرم؟

کې   څیړنې ښودلې چې د اسپرین اخیستل کولی شي د پری ایکالمپسیا خطر کمولو
مرستھ وکړي (د امیندوارۍ یو حالت چې ستاسو پھ ادرار کې د وینی لوړ فشار او 

پروټین پکې شامل دي) پھ میرمنو کې وده کوي چې د پالسینټا رامینځتھ کیدو لھ خطر  
 سره مخ دي. 

 
د اسپرین خوړل د امیندوارۍ پھ لومړیو مرحلو کې ستاسو ماشوم تھ د وینې جریان ښھ  

ي پدې معنی چې ستاسو ماشوم کولی شي خپل بشپړ ظرفیت تھ وده  کولو کې مرستھ کو
ورکړي. نو، د اسپرین اخیستل کولی شي د کوچني ماشوم د زیږون خطر کمولو کې  

پھ ځانګړې توګھ کھ تاسو پھ تیرو امیندوارۍ کې یو کوچنی ماشوم   -مرستھ وکړي 
 لرئ.

 
وده کولو کې  ایا کوم څھ شتھ چې زه یې کولی شم زما د ماشوم سره د ښھ

 مرستھ وکړم؟ 
کھ تاسو سګرټ څکوئ، دا خورا مھمھ ده چې تاسو ودروئ. سګرټ څکول کولی شي د 
پالسنټال فعالیت اغیزه وکړي او د ماشوم وده زیانمن کړي. ستاسو قابلھ کولی شي تاسو  

 تھ د سګرټ څکولو څخھ د مرستې لپاره راجع کړي 
 

 ې کولی شم؟زه د نورو معلوماتو لپاره لھ چا سره خبر
ټیټھ کچھ لرئ ممکن د  PAPP-Aموږ پوھیږو چې د خبرونو ترالسھ کول چې تاسو د 

اندیښنې وړ وي. مھرباني وکړئ ډاډ ترالسھ کړئ چې معموال دا پدې معنی ندي چې 
ستاسو د امیندوارۍ سره بھ ستونزه وي. موږ ډاډ ورکوو چې پھ دې پاڼي کې د ذکر 
 شوي اضافي څارنې سره، ډیری امیندوارۍ د سالم ماشومانو د زیږون المل کیږي.

 



 

 

السھ کړئ چې پھ دې اړه نور ستاسو د تلیفون مشورې کې بحث  تاسو بھ دا فرصت تر
وکړئ. پھ ھرصورت، کھ تاسو غواړئ نور خبرې وکړئ تاسو باید د خپلې نومول  

 شوې قابلې سره اړیکھ ونیسئ. 
 

 نور مالومات
  زموږ وکړئ مھرباني ، اړه پھ  خدمت د کې لندن فری رائل پھ   لپاره معلوماتو نورو د

  www.royalfree.nhs.uk: وګورئ پاڼھ ویب
 

 ستاسو نظر 
کھ تاسو د دې پاڼي پھ اړه کوم نظر لرئ یا د دې لپاره د حوالې لیست لپاره، مھرباني  

  rf.communications@nhs.netوکړئ بریښنالیک وکړئ:
 

 بدیل شکلونھ
د   -دا پاڼھ پھ لوی چاپ کې ھم شتون لري. کھ تاسو دې پاڼې تھ پھ بل شکل کې اړتیا لرئ 

باني وکړئ د کارکونکي غړي  مھر -بیلګې پھ توګھ بریل، د انګلیسي یا آډیو پرتھ بلھ ژبھ 
 سره خبرې وکړئ. 
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