روغتیایی معلومات

ت د مور ا یو پال یر /رسپرست  ،د روغتیا د وړاندې کوونک یو  ،او ښوونځیو رسیه
ت  -ید یوټا د روغتیا وزار ی
د خوندی کولو معلوما ی
م خوندی کوی .په وړکتون کی
ی کولو په اړه د خوښی ی ،محرمو ریکارډونو سیست ی
ل زده کوونیک د خوند ی
د مرستی لپاره د خپ ی
د زده کوونکو لپاره د  ۱۲ټولګی د زده کوونکو لپاره به د معافیت معلوماتو ته الرسښ او داخل ښی  .ستاسو د زده کوونیک ښوونځی ته

1.

ت تاری خ د
یک د معافی ی
رسه رسیک کړی ،ستاس یو د زده کوونیک د روغتیا د پاملریی له وړاندې  USIISاجازه درکول چی ستاسو ید زده کوون ی
کوونیک او ښوونځی رسه مرسته کوی چی دا معلومه کړی چی ستاسو زده کوونیک کوم خوندی کړی او ممکن بیا همی ورته اړتیا وی .یو
ت
مور او پالر یا رسپرست کوالی ښی چی غوښتنه وکړی  ،په لیکنه کی  ،چی د هغه ماشوم ید کوریی د زده کړو د حقوق یو او د محرمی ی
ر
ریجسټیټ ته له ننوتلو څخه محروم وی )  ( FER PAقانون
.رسه سم دولتی

مټی ښار د ښوونځی ولسوالی (ای یم ښ ایس ډی )د کال سکریننګ تررسه کوی .که تاسو نه غواړئ
د لید سکرینکول – د ر
ن کړئ ،مهربایی وکړئ د ښوونځی منشی یا د ښوونځی نرس رسه اړیکه ونیشی ترڅو هغوی خټی کړی
.چی خپل ماشوم سکری ی

2.

ئ د ښوونځی مدیر ا یو /یا ید ښوونځی نرس رسه اړیکه
روغتیای سکټونه لری ،مهربایی وکړ ی
ی
اندیښت – ک یه ستاسو ماشوم
ی
د هیټ
.ونیشی ترڅو ستاسو د زده کوونکو د روغتیایی اړتیاوو په اړه بحث وکړی

3.

ب باندې جنجال ون یه
اغټمنتو ی
روټی سکولیوز سکری ی
څټونو د ښوونځی په تنظی یم کی د ر ی
ن کولو په ر
د سکولیوز چک  -وروستیو ر ر
ې کوو ،چی څنګه خپل ماشومان ید
الرښووی وړاند ی
ی
چ ،۴۰۲-۹-موږ د والدینو لپاره
کټدې ،کوډ  ۵۳ی
کړ .د یوټا قانو ی
ن ته غاړه ږ
چ مور ا یو پالر /رسپرست ید
ئ .دا خدمت ب یه نو یر ید ای یم ښ ایس ډی په سکولون یو کی تررسیه نشی ت یر څو ی
سکولیوز لپاره وګور ی
.ښوونځی نرس ته غوښتنه ونه کړی

4.

 .اصالح شویی 2
۲۲

د والدینو لپاره د اسکولیوز سکرینل
چ د روغتیا د ریاست لخوا تجویز شوی دی  ،د سکولیوز لپاره د G-9-402د یوتا کو یډ 53
قوانینو رسه د هغو معاینه کولو لپاره ی
 .خپل ماشوم د چک کول یو په اړه الرښوویی د ښوونځی د عمر ماشومانو والدینو ت یه پنځ یم ټولګی د ات یم له الرې برابریږی

کښېمعلومټی
.اسکولیوز د ستویی یا ید مال د ستویی د غاړې تاویدل دی .دا عمومیای د  ۱۰نه تر  ۱۴کالو پورې په ماشومانو
رږ
څټ ښکاری
.کیفوز ،کله کله د ګردباک په نوم ،د بره مال یو مبالغه شوی ګردش دی او کیدی ښی د یی وزله پوستیک په ر ی
د سکولیوز او کیفوز ډیری پیشی مالی یم دی او یوازې د یو طبیب لخوا روایی کتتی ته اړتیا لری .ځیتی نور کوالی ښی د ماشوم د
ت رسه وی .چپ نه درملنه شوی اسکولیوز
ب ښی او درملتی ته اړتیا لری چی د درملتی یا جراحیعملیا ی
/لویدو په وخت کی خرا ی
ب ښی  .د وخت تشخیص او درملنه د دې لپاره اړین دی چی د هغو پیچلتیاوو څخه
ن ستاسو د ماشوم د لویدو رسه خرا ی
کیفوز ممک ی
رسو فعالیت کم ښی
.مخنیوی کی مرسته وکړی چی ممکن د مال درد  ،ر
سټیا  ،د ایکرساښ تحمل کم کړی ،او په شدیدو حاالتو کی د زړه او ږ
ن کولو کړنالره ساده ده .ستاسو د ماشوم مال ته کتل په داښی حال کی چی هغه والړ دی او بیا مخ په وړاندې خمیده
د سکری ی
.کول ښی د سکولیوز یا کیفوز شتون معلوم کړی .ساده الرښوونکیانونه وصل شوی دی
ن یاست چی ستاسو ماشوم اسکولیوز یا کیفوز لری تاسو باید ید خپل لومړیی پاملریی له طبیب رسیه اړیکه ونیشی او
که تاسو شکم ی
ن کولو چمتو
خپل ماشوم وګورئ .د ښوونځی نرس کیدای ښی د مور یا رسپرست په غوښتنه ید انفرادی زد یه کوونکو لپاره ید سکری ی
.کړی
ی
سټال
که تاسو کومه پوښتنه لرئ  ،یا غواړئ چی ماشو یم مو په پرده کی ودرول ښی  ،مهربایی وکړئ د خپل ښوونځی نرس  ،پاولیټ
ن په  7400 - 264 - 801ایکسټ  5537.رسه اړیکه ونیشی ،
 .ار ای ی
 ،په درنښت

ن
دارن ډی ی
د پرسونل او زده کوونکو ید خدمتونو مدیر

د اسکولیوز معلومات
ایا یوه اوږه د بل په پرتله لوړه ده ،یا یو د اوږې ټیغ زیات دی ی؟ 1.
کله چی د هغه څنګیلی د هغی په اړخ کی په سستی رسه وځړیږی ،ایا یو د 2.
کټی؟
بل په پرتله د بدن څخه لرې ر ږ
ایا یو هیپ د بل په پرتله لوړ یا ډیر دی؟ 3.
ایا ماشوم داښی ښکاری چی یو اړخ ته کشوی ی؟ 4.
خمټه ویت ی؟ 5.
ایا تاسو یو ښکاره ر
بیا :له خپل ماشوم څخه غوښتنه وکړئ چی مخ په وړاندې خمیده ښ ،د
اوټوکټی .ایا تاسو کول
السونو په ځړېدو رسه او نخلونه د ګونډو په کچهنه
رږ
ښی په شا باندې په ریبلو یا د مال په خوا کی یو هومپ وویت؟
ډاکټ رسه
که ستاسو ځواب د دې پوښتنو هر یو "هو "وی ،تاسو باید د خپل ر ی
.اړیکه ونیشی ترڅو ستاسو موندیی تصدیق کړی
سکریننګونه په عادی توګه ستاسو د روغتیایی چمتو کوونیک لخوا د ښه ماشوم
کټی  ،او د نجونو لپاره دوه ځله په  ۱۰او ۱۲
په آزموینو کی تررسه ر ږ
کټی
 .کلنو کی  ،هلکانو ته یو ځل په  ۱۴ - ۱۳کلونو کی سپارښتنه ر ږ

اسکولیوز څه ښی دی؟ اسکولیوز د پاین په خوا ک یو طرف یاست .دا یو
انکشافی عیب دی او نه د بد پوستیک عادتونو نتیجه  ٪۸۰.د سکولیوز ر ی
قضت
د ایدیوپاتیک (نه رپټندل شوی علت )دی خو دا معلومه ده چی په ځینو کورنیو
.کی عام دی ،چی د ورایی عواملو په اړهوړاندې کوی
ایدیوپاتیک سکولیوز د ماشوم په وده کی د لږ خمیدو په توګه پیل یږی .دا
غټ مټفی پایی ښی  ،یا دا ممکن د وخت په اوږدو کی پرمختګ
ممکن لږ او ر ی
وکړی  ،کله ناکله په چټیکی رسه د هو د ودې په وخت کی  ،عمرونه له  ۱۰څخه
تر ۱۵کلونو پورې .شاوخوا  ٪۱۰خلک د سکولیوز ډیر مالیم شکل لری چی
هیڅ ډول درملتی ته به اړتیا نه لری او ډیر ځله د هیڅ چا لپاره چی د دې لپاره د
معاینه کولو لپاره نه وی تربیه شوی د پام وړ دی .شاوخوا  ٪۱به یو مټفی
حالت ولری او یو څه طتی درملتی ته اړتیا لری .په مخ پر وده مرحله کی د

پښی برخه انعطاف منونیک پایی ک ر ږټی او د پرمختګ د څرګندولو لپاره
ری
.هیڅ درد نشته
د پام وړ خمیاوی چی ناپایی دی په لویتوب کی به پرمختګ ته دوام ورکړی .چپ
رسو د
نه درملنه ،سکولیوز کول ښی ښکاره فزییک بدشکیل  ،درد  ،د زړه او ږ
.پیچلتیا المل ښی او همدارنګه کول ښی فزییک فعالیت محدود کړی
که وختی کشف ښ ،د اسکولیوز درملنه کیدای ښی مخیکی له دې چی دا یو
فزییک یا احساسایی معلولیت ښی .د سکولیوز مکررې نشی دا دی  :د اوږې یو

وتیل ټیغ ،د هیپ او د شوډر کچه ،د بازو او بدن تر منځ نا برابره
جام چی سم نه ځړیږی
ی
هیمیلی ،او
.فاصله ،نابرابره
ر
د کور د سکرین کولو ازمېښتونه د ماشوم رسه چی کمیس نه لری تررسه کیدی
ښی .د نجونو لپاره ،یو سینه بند یا د المبو جامی چی په شا کی کافی ټیټ وی
.چی د لومبار ایس یی یی (ښکته شا )وښایی سمه به وی
په داښی حال کی چی ستاسو ماشوم له تاسو څخه لرې والړ دی او د ماشوم
:مال ته وګورئ او دې پوښتنو ته ځواب ونه وایی
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