 ۷۴ – ۴۰کلن یې؟
زموږ د این ایچ ایس د مفتو روغتیایي
معایناتو په هکله لټون وکړه
ان که ته دا احساس کوې چي ته بېخي روغ رمټ
یې ،بیا هم که ته تر څلوېښتو پورته یې نو کېدی شي
چي د زړه ناروغئ ،سکتې ،پوښتورګو ناروغئ،
شکرې یا دماغي زوال له خطر سره مخامخ یې.
د این اېچ اېس مفت روغتیایي معاینات کوالی شي له
تاسره د دغو خطرونو په راکمولو کي مرسته وکړي
او ستا د روغ پاتې کېدلو تضمین وکړي.
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د ا ین ایچ ایس
ر و غتیا یي
معا ینه

له تاسي

سره مرسته په مخنیوي کي د

شکرې
د زړه د ناروغئ
د پوښتورګي د ناروغئ
سکتې یا دماغي زوال

د انګلستان د صحت عامه لخوا تیار شوی
Public Health England

ستاسي د روغتیا د ښېګړې لپاره په ګډه کار
هر چا ته د زړه ناروغي ،سکته ،شکره ،پوښتورګي ناروغي ،او یو نه یو ډول دماغي زوال ورپېښېدلو
خطر شته ښه خبر دا دی چي د دغې پېښو اکثر مخنیوی کېدای شي – ان که ستاسي په کورنئ کي یې
سابقه هم موجوده وي د این اېچ اېس مفت معاینات وکوئ نو تاسي به د راتلونکي لپاره په بهتره توګه چمتو
اوسئ چي خپلې روغتیا ساتلو او ښګړې لپاره ګامونه اوچت کړئ

زه ولي د اېن اېچ اېس روغتیایي معایناتو ته اړتیا لرم؟
موږ پوهیږو چي ستاسي د زړه د ناروغئ،
سکتې ۲ ،ډول شکره ،پوښتورګو ناروغئ،
او دماغي زوال خطر له عمر سره زیاتیږي.
ځینه داسي څیزونه شته چي تاسي به له ال
زیات خطر سره مخامخ کړي.
هغه دا دي:
د وزن زیاتېدل
په بدني توګه غیرفعال اوسېدل
د رغنده خوراک نه خوړل
سګرټ څښکل
زیات شراب چیښل
د وینې جګ فشار
د کولیسټرولو زیاتوب
دا سړو او مېرمنو دواړو ته ورپېښېدالی شي،
او کله چي یو درپېښ شو نو په راتلونکي کې
د بل یوه خطر درپېښېدو نور زیاتېدالی شي.
په مغزو کې یو بند شوی رګ یا وینه
سکته رامنځته کوالی شي.
د زړه یو بندشوی رګ کوالی شي
د زړه تکان یا د ستوني ټپ (انجینا)
رامنځته کړي.
د وینې جګ فشار یا شکرې له سوبه کېدای
شي پوښتورګي زیانمن شي ،د پوښتورګو
اوږده ناروغي پیدا شي او ستاسي د زړنه د
تکان خطر ال زیات شي.

په بدني توګه غیرفعال اوسېدل او چاغېدل
۲ډول شکره رامنځته کوالی شي.
که یې تشخیص یا چاره و نه کړشي نو
۲ډول شکره د زړه د ناروغئ ،پوښتورګو
ناروغئ او سکتې په ګډون ستاسي روغتیا
له نورو ستونزو سره مخامخوالی شي.

ایا داسی څه شته چي تاسي یې په
هکله پرېشان یئ؟
د این ایچ ایس روغتیایي معاینات کوالی
شي چي د ځینو حالتونو په پېښېدلو کې کمی
راولي او دا د زیاتو خلکو لپاره ګټور دي.
مګر ،دا ستاسي خپله خوښه ده چي د این ایچ
ایس مفت روغتیایي معاینات غوره کوئ یا
نه .کېدای شي ځینې خلک د معایناتو په هکله
او د دوی د ژوند پرتګالره باندې د کېدونکې
اغېزې په هکله اندېښنه ولري .که تاسي
کومې اندېښنې لرئ نو تاسي معایناتو ته د
راتګ پرمهال بحث ورباندي کوالی شئ.

ان که تاسي روغ رمټ احساس کوئ بیا هم دا یو ګټور کار دی چي
تاسي د این اېچ اېس روغتیایي معاینات همدا اوس وکړئ .بیا به
موږ له تاسي سره په ګډه کوالی شو چي په راتلونکي کي د داسي
روغتیا ستونزو د پېښېدلو امکانات کم کړو.

په معایناتو کې څه پېښېږي؟

له معایناتو وروسته څه کیږي؟

دا معاینات د دې لپاره ترسره کیږي چي
ستاسي د زړه ناروغي ،د ۲ډول شکرې،
پوښتورګو ناروغي ،او سکتې پېښېدلو خطر
ارزونه وکړي.

موږ پر دې خبرې وکوو چي تاسي
څنګه خطر کموالی شئ او روغ جوړ
اوسېدالی شئ.

دا معاینات به نیږدې  ۳۰ – ۲۰دقیقو
پورې وخت واخلي.
له تاسي به ځینې ساده پوښتنې وپوښتل
شي .د مثال په توګه ،ستاسي د کورنئ د
سابقې په باره کې او ستاسي د هغو خویونو
په باره کې چي ستاسي روغتیا له خطر
سره مخامخ کوالی شي.
موږ به ستاسي قد ،وزن ،عمر ،جنس ،او
توکم ولیکو.
موږ به ستاسي د وینې فشار او کولېسټرولو
معاینات وکړو.

تاسي ته به د معایناتو پایلې دروښودل شي
او درته و به ویل شي چي دا څه مانا لري.
کېدای شي چي ځینو کسانو ته وویل شي
چي پر کومه بله نېټه دي د پایلو ترالسه
کولو لپاره راشي.
تاسي ته به ځاني مشوره درکول شي چي
څنګه خپل خطر راکم کړئ او یوه رغنده
ژوند توګه وساتئ .
د ځینو هغو کسانو چي د وینې فشار یې
ختلی وي به د وینې معایناتو له الرې
پوښتورګي معاینات شي.
د ځینو کسانو لپاره کېدای شي د ویني یو
ځل بیا معاینات ضروري شي چي  ۲ډول
شکره یې معلومه کړل شي .ستاسي مسلکي
درمانګر به د دې جوګه وي چي تاسي ته
نور ډېر څه هم دروښیي.
کېدای شي درملنه یا دارو درته درکړل شي
چي ستاسي روغتیا وساتل شي.

هغه پوښتنې چي تاسي یې درلودای شئ
ولي زه معایناتو ته اړتیا لرم؟
ماته خو خپل ځان روغ رمټ
رامعلومیږي!

د اېن اېچ اېس معاینات د بالقوه خطرونو
په ژر معلومولو کې مرسته کوي .له داسي
معایناتو او د مسلکي درمانګر له مشورې
پسته تاسي د یوه رغنده ژوند امکان غښتلی
کوئ

مګر ایا دا حاالت ستاسي په
کاله کې نشته؟

که تاسي په خپل کاله کې د زړه د ناروغئ،
سکتې۲ ،ډول شکرې یا د پوښتورګو د
ناروغئ سابقه لرئ نو بیا خو کېدای شي
چي تاسي له زیات خطر سره مخامخ یئ .که
اوس الس په کار شئ نو دا به له تاسي سره
د داسي حاالتو د پېښېدلو په مخنیوي کې
مرسته وکړي.

زه پوهېږم چي زه غلط کوم.
ډاکټر له ما سره څنګه مرسته
کوالی شي؟

که تاسي مرستې ته اړتیا لرئ نو موږ به له
تاسي سره په رغنده خوراک ،رغنده وزن،
نور فعالېدلو ،شراب کمولو ،یا سګرټ
پرېښودلو کې په ګډه کار وکړو.
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زما ارزونه راښیي چي ما ته
‘ټیټ خطر’ راپېښ دی ،ایا
مانا یې دا ده چي ماته به دا
عوارض نه را پېښیږي؟

دا ویل ناممکن دي چي یو چا ته به له دغو
حاالتو څخه یو ورپېښیږي یا به نه .مګر سر
له اوسه الس په کار کېدل له تاسي سره د
بالقوه خطر په کمولو کې مرسته کوالی شي.

ایا هرڅوک به دا
معاینات کوي؟

دا معاینات د یوې ملي برنامې برخه دي چي
د داسي روغتیایي ستونزو مخنیوی وکوي.
هر هغه څوک چي عمر یې د  ۴۰او ۷۴
ترمنځ وي او چي داسي عوارض پکې نه وي
موندل شوي ،به هر پینځه کاله پسته یو ځل
داسي معایناتو ترسره کولو لپاره رابلل کیږي.
که چیري تاسي د عمر له دغې ټاکل شوې
دایرې څخه بهر یئ او د خپلې روغتیا په باره
کې اندېښمن یئ ،نو پکار ده چي خپل جي پي
سره تماس ونیسئ.
تاسي نور معلومات موندالی شئ پر
www.nhs.uk/nhshealthcheck

