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Far, Personnr:

ناوی دایک

Mor, Namn:

ژمارەی ناسنامەی دایک

Mor, Personnr:

نەتەوەی دایک

Etnicitet mor:

بەڵێ
)(ja

تکایە وەاڵمی هەموو پرسیارەکان بدەرەوە
ئایا لە رێگەی وەرگرتنی هێلکە یان تۆمئاوی پیاوەوە (سپێرم) دووگیان بوویت؟
ئایا باوکی منداڵەکە یان تۆ منداڵی بەخۆوەگیراون؟
ئایا تۆ یان باوکی منداڵەکە پێکەوە خزمن؟
ئایا لە ماوەی دووگیانیەکەتدا جگە لە حەبی ئاسن و ڤیتامین دەرمانی ترت بەکار هێناوە و یان هێشتا بەکار دەهێنیت؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت ،خوشکوبراکانتان ،باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە
نەخۆشیی ئیرسی هەیە؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت ،خوشکوبراکانتان ،باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە
نەخۆشیی کەمخوێنی ،الوازیی بەرگری لەش یانخود نەخۆشی خۆێنبەربوون هەیە؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت ،خوشکوبراکانتان ،باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا نەخۆشیی
ئیرسی ئێسکپووکی هەیە؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت ،خوشکوبراکانتان ،باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە
نەخۆشیی ئیرسی "مێتابۆلیزمی" (واتە گرفتی هەڵسووران ،سووتان و بەکارهێنانی مادە لە نێو لەشەدا) هەیە ؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت ،خوشکوبراکانتان ،باوکودایکتان یانخود لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە
نەخۆشیی شیرپەنجە یان نەخۆشیی سەخت و دژواری تر کە پێوێستی بە دەرمانکردن هەبووبێت هەیە؟
ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ ،باوکی منداڵەکەت یان خوشکوبرای منداڵەکە نەخۆشی هێپاتیت (ئاوسانی جگەر) یان "ئیچ
ئای ڤی" (ڤایرۆسی نەخۆشی ئەیدز) هەبووە؟
ئایا تێستەکانی ،هێپاتیت" ،ئیچ ئای ڤی" و سیفلیس کە لە کاتی دووگیانیدا لێتیان گرتووە نێگەتیڤ بوون؟

١٢

ئایا لە ماوەی  ٦مانگی رابردوودا لە دەرەوی سوید خاڵت کوتاوە یان لەشت کون کردوە یان ئەكوپەنكچەرت
وەرگرتووە (ئەکوپەنکچەر شێوازێکی چینییە كە بە چەقاندنی دهرزی لە جێگاگەلێكی تایبەتی لەشدا هەندێ نەخۆشیی
پێ چارهسەر دهكێرت)؟
ئایا لە ماوەی  ١٢مانگی رابردوودا سێکست کڕیوە یان فرۆشتووتە؟
ئایا جگە لە نەخۆشخانەدا هەتا ئێستا ماددەی بێهۆشکارت (نارکۆتیکا) بە دەرزی لە خۆت داوە؟

١٥

ئایا لە ماوەی  ٣ساڵی رابردوودا نەخۆشیی مەالڕیات هەبووە؟

١٦

ئایا هەتا ئێستا هیچ جۆرە نەخۆشیی گەرمەسێریی دیکەت هەبووە؟

١٧

ئایا لە ماوەی  ٣ساڵی رابردوودا نەخۆشیی سیلت هەبووە؟

١٨
١٩

ئایا تۆ یان باوکی منداڵەکە لە  ٥ساڵ زیاتر لە دەرەوەی ئەوروپا ژیاون؟
ئایا لە چەند مانگی رابردوودا گەشتی دەرەوەی سکاندیناڤیات کردوە؟

٢٠

ئایا هیچکەس لە کەسوکاری تۆ یان باوکی مناڵەکە نەخۆشی "کرویتزفەلت یاکۆبی" هەبووە؟

٢١

ئایا هەتا ئێستا خوێنت گواستوەتەوە یان ئەندامێکی لەش یان خانەی لەشت چاندووە؟

٢٢
٢٣
٣٤
٢٥

ئایا هەتا ئێستا نەخۆشیی رۆماتیزمیت هەبووە؟
ئایا لە ماوەی  ١٢مانگی رابرددودا دەرمان بۆ مەبەستی ئاستەنگکردنی بەرگریی لەشت بەکار هێناوە؟
ئایا لە ماوەی  ١٢مانگی رابردوودا ڤاکسین کراویت؟
ئایا لە ماوەی دووگیانیەکەتدا هیچ جۆرێک نەخۆشیی یان هەوبوونی سەخت و دژوارت هەبووە کە پێویستی بە
چاودێری و چارەسەری دوکتۆر هەبووبێت؟
ئایا پشکنینەکانی سۆنۆگرافی و تێستی ئاوی مناڵدان کە لە ماوەی دووگیانیەکتدا لێت گیراون ئاسایی بوون؟
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وا گەواهی ئەدەم کە وەاڵمی هەموو پرسیارەکانم بە راستی داوەتەو:
رێکەوت___________________________________
ئیمزای دایک_______________________________________________________________:
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Nedanstående fylls i av barnmorska anställd av Nationella navelsträngsblodbanken
Komplettering till frågor på hälsodeklarationen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Namn på den som frågat/tagit emot svaren:______________________________________________
Namnteckning_________________________________________________________________________
Namn och namnteckning på ev tolk (ej familjemedlem):________________________________________
ID kontroll utförd: Godkänt leg  annat  ange:________________________ Sign:_______________
Godkännare av tillvaratagandet (enl.SOSFS 2009:30)
Datum:________________ Namnteckning:________________________________ Titel:_____________

Övrigt
Normal graviditet enligt mödravårdsjournal 
Vid avvikelser angående mors sjukhistoria, graviditet och förlossning,
Bifoga MHV1,2,3 och ev. journalanteckning för bedömning av medicinskt ansvarig

Mor Hb g/L……….( Ej godkänt Hb för donation < 105 g/L)

Sign:…………………..

Kompletterande uppgifter till följesedel:
Klinisk undersökning av barnet
Inga avvikelser  Noterade avvikelser 
Sign:…………………..

Vid avvikelser bifoga FV2 och ev. journalanteckning för bedömning av medicinskt ansvarig läkare

Barnets
personnr.

Vaginal *

Barnnr.

Planerad
sectio
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روونکردنەوەی پرسیارەکان سەبارت بە باری تەندروستی
سوپاستان دەکەین بۆ بەخشینی خوێنی بەنی ناوکی مندالەکەتان.
ئامانجی سەرەکی ئەم پرسیارانە ئەویە کە بزانین ئەو خوێنە کە ئەیبەخشن بێزیانە بۆ ئەو کەسەی کە لە داهاتوودا کەڵکی
لێوەردەگریت .بەم هۆیەوە لێرەدا روونکردنەوەی زیاتر سەبارەت بە پرسیارەکان ئەدەین.

پرسیاری  ١و  :٢بەخشینی هێلکە یان سپێرم (تۆمئاوی پیاو) و منداڵی بەخۆوگیراو
ئەگەر لە رێگەی وەرگرتنی هێلکە یان تۆمئاوی پیاو (سپێرم) دووگیان بوویت یان باوکی منداڵەکە یان تۆ منداڵی بەخۆوەگیراون
لەوانەیە زانیاریتان لەسەر نەخۆشیەکانی نێو کەسوکارتان نەبێت .ئینجا ئەو کاتە بەگوێرەی ئەوەی دەیزانیت وەاڵمی پرسیارەکان
بدەوە .بۆ ئەوەی کە لە کاتی پێویست دا بتوانین زانیاری سەبارەت بە یاسا و رێبازەکانی ئەو بانکەی کە هێلکە یان سپێرمتان
لێوەرگرتووە بەدەستمان بگات پێویستە ناوەی بانکەکە بزانین.

پرسیاری  :٣خزمایەتی لەنێوان دایکوباوکدا
مەترسی تووشبوون بە نەخۆشیی ئیرسی لە نێو ئەو مندااڵنە کە باوکودایکیان خزمی نزیکن زیادە .جا بەو هۆیەوە ئەگەر
باوکودایکی منداڵەکە ئامۆزا بن ئێمە خۆێنەکە وەرناگرین.

پرسیاری  :٤دەرمان
هەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان لەکاتی دووگیانیدا ئەتوانێت کاریگەری خراپی هەبێت لەسەر منداڵەکە.
پرسیاری  ٥تا  :٨نەخۆشی ئیرسی لەنێو کەسوکاردا
بەگویرەی جۆری نەخۆشییە ئیرسییکە کە لەنێو کەسوکاردا بەدی دەکرێت هەدنێکیان دەتوانن لە رێگەی خوێنی بەنی
ناوکەوە بگوازرێنەوە بۆ کەسی تر .بەتایبەت ئەو نەخۆشیانە کە کاریگەریان لەسەر خۆێن ،بەرگری لەش یانخود
نەخۆشی خۆێنبەربوون یان نەخۆشیی "مێتابۆلیزمی" ( واتە گرفتی هەڵسووران ،سووتان و بەکارهێنانی مادە لە الیەن
لەشەوە) هەیە.
ئەم لیستەی خوارەوە نموونەی ئەو نەخۆشیانەن کە بۆ بەخشینی خۆێن پەسەند ناکرێن:
کەمخۆێنی زگماکی" :ئانیمیاکانی ئیرسی":
)(thalassemia major, sicklecellsanemi, Blackfan-Diamonds anemi
نەخۆشیی زگماکی کەمیی خرۆکە سپییەکانی خۆین یان پەڵەکانی خۆێن :نەخۆشیی ئیرسی کەمی
) "(Kostmanns sjukdom, Schwachman-Diamonds syndromگرانولیسوتەکانی"خۆێن.
نەخۆشیی ئیرسی کەمی "ترۆمبۆسیت" لە خۆێندا:
)(X-kromosombunden trombocytopeni, Wiskott-Aldrichs syndrom, Glanzmanns syndrom
نەخۆشیی زگماکی الوازیی بەرگری لەش :نەخۆشیی تێکەاڵوەی الوازیی بەرگری لەش بە شێوازی دژوار:
(SCID), Wiskott-Aldrichs syndrom, Omenns syndrom, hyper-IgM-syndrom, Brutons
agammaglobulinemi (x-kromosombunden agammaglobulinemi, DiGeorge (22q11 (CGD) ,نەخۆشیی درێژخایەنی "گرانومۆالتوس" deletionssyndromet, CHARGE), ataxia-telangiektasia,
" familjär (FHL), Chediak-Higashis syndrom, Griscellis syndrom typخۆمانە"( hemophagocytos
2, XLP (x- linked lymphoproliferative syndrome)).
نەخۆشی ئیرسی ئێسکپووکی:
Osteopetros
نەخۆشییە زگماکییەکانی خوێنبەربوون :
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)(hemofili ، von Willebrands sjukdom
هەبوونی نەخۆشیی ئیرسی ئاماڵی زووتووشبوون بە گرێی خۆێن لە دەماردا:
)(Protein S-brist, Protein C-brist, Antitrombin-brist samt APC-resistens
نەخۆشیی ئیرسی "مێتابۆلیزمییەکان"(واتە نەخۆشییەکانی گرفتی هەڵسووران ،سووتان و بەکارهێنانی مادە لە نێو
 Gaucher, Niemann-Pick, Mucopolysaccharidoser, Fabry, Wolman, Krabbeلەشەدا:
پرسیاری  :٩نەخۆشی سەخت و دژوار لە نێو کەسوکاری نزیکدا
هەندێک لە نەخۆشییە گران و دژوارەکان و هەروەها دەرمانکردنییان کاریگەری خراپیان لەسەر منداڵەکە هەیە و
هەروەهاش لەوانەیە نیشانەی هەبوونی نەخۆشی ئیرسی بن لە نێو کەسوکاری نزیکدا.
پرسیاری  ١٨تا  :٢١نەخۆشیی ،بەسەرهات یان مانەوەی دەرەوەی واڵت کە کاریگەریان لەسەر مەتریسی
گواستنەوەی نەخۆشییە پەتاییەکان لە رێگەی خۆێنی بەنی ناوکەوە هەیە.
هەندێ هەلسووکەوت مەترسی گواستنەوەی نەخۆشیی لە رێگای خۆێنی بەنی ناوکەوە زیاد دەکەن.
ئەم پرسیاناکە کە پێویستە لێتانی بکەین بە پێی ئەم یاسای سویدی خوارەوەیە:
SOFS 2009:30
نەخۆشیی " کرۆیسفێلت یاکۆبس " نەخۆشیێکی پەتایی مێشکییە کە هەندێک جار ئیرسییە.
زۆرێک لە نەخۆشییە پەتاییەکان زۆرتر لە دەرەوەی سکاندیناڤیا باون؛ بۆ نموونە نەخۆشییەکانی سیفلیس" ،ئیچ ئای ڤی"،
هێپاتیت ،مەالڕیا و نەخۆشییەکانتی تری گەرمەسێری .هەروەها هەندیک لە ڤاکسینەکانیش کە لە راستیدا ڤایروسی
زیندوون بەاڵم الوازن ئەتوانن لە رێگەی چاندندا بگوازرێنەوە بۆ کەسی تر.
پرسیاری  ٢٢تا  :٢٦نەخۆشیی لە کاتی دووگیانیدا
نەخۆشیی و ئاڵۆزبوونی چاوهڕوان نەكراو لە کاتی دووگیانیدا و هەروەها چارەسەرکردنی نەخۆشیی ئەتوانێت ببێتە هۆی
ئەوە کە ئەو خوێنەی کە ئەیبەخشی لەبار نەبێت و مەترسیدار بێت بۆ تەندروستی ئەو کەسەی وەری دەگرێ .ئەمە
بەتایبەت ئەگەر هاتوو هەڵگریی ئەو باکتێریانە بی کە بەرهەڵستن بە ئەنتیبایۆتیک ،و هەروەها ئەو کەسانەی کە لە
کاتی دووگیانی یان منداڵبووندا تووشی هەوبوون ئەبن .هەروەها نەخۆشییە کوتوپڕ و ئاڵۆزەکانی کاتی دووگیانی و
نەخۆشیی "ژەهراویبوونی دووگیانی" و دەرچوونی منداڵەکە بە سەقەت ئەتوانن ببنە هۆی ئەوە کە خۆێنی بەنی ناوک بۆ
بەخشین گونجاو نەبێت.
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