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د غا ښ برسول

کله تا سو باید د غا ښو په برس کولو پیل وکړی؟

• •کله چه ما شوم د  ۶میا شتوپه شاوخوا  رسیږی او ملړنۍ غا ښ وځی د ماشومانو د برس پواسطه غاښ باید پرته له کریم نه
برس شی.
• •دتنکی ماشوم غاښ برس کول آسانه طریقه داده  ،ما شوم په نا سته په ځنګانه اچول ،په ځمکه اچول ،خورس به یی ټینګ
ونیول شی او په ورو غاښ یی برس شی.

• •د غټ ما شوم د پاره په والړه – ټیټول یا ددست شوی او هنداری په وړاندی چی رس یی ټینګ ونیول شی راسأ خولی ته یی
کتل او غا ښ برس شی.

 ۰کله با ید تاسو په کریم وهلو پیل وکړي؟

• •د۱۸میا شتو په عمرکی د ما شوما نو مخصصوص کریم نه په استفادی رسه د ورځی دوه واری د غا ښونو پریمنځل.
• •ما شوما ن باید د خولی کنګال ونه خوری او بیا خوله په خالی اوبو کنګال ونکړی.

• •د کریم استعام ل په اولو وختونو کی د غاښونومتخصص پوری اړه لری چی کله ما شوم ته تجویز کوی.
• •د کریم استعام ل با ید همیشه د مرشانو په وړاندی تر رسه شی.

• ••د ځا ن د ا طـمـیان لپا ره چـــه غا ښـــونه ښه پا ک شی با ید د ما شوما نوغا ښونه
تر  ۸کلنۍ پوری د مرشانو په وړاندی برس شی.

ولی تا سو با ید خپلی غا ښونه او ورۍ روغۍ وسا يت؟

• •ما شوما ن د غا ښ د جړلیدو د مرض رسه یو ځا ی نه دي زیږیديل .چی د باکرتیا سبب ګرځی .دغه باکرتیا کیدای شی چی د
چو شک ،بوتل او قاشق له الری انتقا ل شی.
• •مرشا نوته وړا ند یز د ی چی خپـــلی غا ښونه د فلورا ید او برس کولو پواسطه روغی وسا تی.

د برس کولو تخنیکونه

بهرنی ځا یونه

• •د برس استعام ل ددایری په شکل

• •د یوی خوا نه پیل او بل خوا ته تلل.
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دنــنه پا ســنۍ غــا ښونه

• •هره یوه غا ښ برس کول او د وریو په پاکولو پا ملرنه سا تل.

دنـــنه الند نۍ غا ښونه

• •هره یوه غا ښ برس کول او پا ملرنه د وریو په پا کوالی کی.

دغا ښونومخکنۍ پاڼه اوشخوند وهل

• •په ارامه رسه د غا ښونو مخکنۍ او شخوند وهلو پاڼه پاکول او په ارامه هری خواوی پا کول.

دژبا ړنــــی خــــد مـــــتونــــــه
که تا سود پورتنی خد متونولپاره ژباړونکی ته اړیاست نولطفآ تحریری ا وتقریری ژباړونکی خد متو  TISته په  ۱۳۱۴۵۰منرب تلفن
کی اړیکی وساتی.
د نورو څو ژبو روغتایی معلوماتونو ترالسه کولو لپاره په  www.mhcs.health.nsw.gov.auویب پاڼی ته الړشی.
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