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 ن

  

Mor, Namn:                                        ناوی دایک

   

 

Far, Namn: ناوی باوک                                                  

 

 

Mor, Personnr:                 ژمارەی ناسنامەی دایک    

   

Far, Personnr:                            ژمارەی ناسنامەی باوک

    

 

Etnicitet mor:                                  نەتەوەی دایک

   

Etnicitet far:                                            نەتەوی باوک

   

 
 نە
(nej) 

 بەڵێ
(ja) 

 ژمارە تکایە وەاڵمی هەموو پرسیارەکان بدەرەوە 

)سپێرم( دووگیان بوویت؟  ەوەئایا لە رێگەی وەرگرتنی هێلکە یان تۆمئاوی پیاو    ١  

  ٢ ئایا باوکی منداڵەکە یان تۆ منداڵی بەخۆوەگیراون؟  

  ٣ ئایا تۆ یان باوکی منداڵەکە پێکەوە خزمن؟  

  ٤ ئایا لە ماوەی دووگیانیەکەتدا جگە لە حەبی ئاسن و ڤیتامین دەرمانی ترت بەکار هێناوە و یان هێشتا بەکار دەهێنیت؟  

یکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە انێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت، خوشکوبراکانتان، باوکودئایا لە   
ی ئیرسی هەیە؟ ینەخۆش  

٥  

ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت، خوشکوبراکانتان، باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە   
بەرگری لەش یانخود نەخۆشی خۆێنبەربوون هەیە؟ی یی کەمخوێنی، الوازینەخۆش  

٦  

ی ینەخۆشئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت، خوشکوبراکانتان، باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا   
هەیە؟ئێسکپووکی ئیرسی   

٧  

باوکودایکتان یان لەنێو کەسوکارتاندا هیچ جۆرە ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت، خوشکوبراکانتان،   
؟ هەیە (دالەشە نێو)واتە گرفتی هەڵسووران، سووتان و بەکارهێنانی مادە لە  "مێتابۆلیزمی"ی ئیرسی ینەخۆش  

٨  

کەسوکارتاندا هیچ جۆرە ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت، خوشکوبراکانتان، باوکودایکتان یانخود لەنێو   
؟ێت هەیەببووهەدەرمانکردن بە  ی تتر کە پێوێس دژواریسەخت و ی یرپەنجە یان نەخۆشیی  شینەخۆش  

٩  

ئیچ "ئایا لە نێو ئێوە واتە تۆ، باوکی منداڵەکەت یان خوشکوبرای منداڵەکە نەخۆشی هێپاتیت )ئاوسانی جگەر( یان   
)ڤایرۆسی نەخۆشی ئەیدز( هەبووە؟ "ئای ڤی  

١٠  

دا لێتیان گرتووە  نێگەتیڤ بوون؟یسیفلیس کە لە کاتی دووگیانو  "ئیچ ئای ڤی"ئایا تێستەکانی، هێپاتیت،     ١١  

رت نكچەكوپەمانگی رابردوودا  لە دەرەوی سوید خاڵت کوتاوە یان لەشت کون کردوە یان ئە ٦ئایا لە ماوەی   
خۆشیی ندێ نەشدا هەتی لەلێكی تایبەرزی لە جێگاگەقاندنی دهە كە بە چەیینیشێوازێکی چ چەرکوپەنئەکوەرگرتووە )

كێرت(؟ر دهسەپێ چاره  

١٢  

مانگی رابردوودا سێکست کڕیوە یان فرۆشتووتە؟ ١٢ماوەی ئایا لە     ١٣  

بە دەرزی لە خۆت داوە؟ )نارکۆتیکا( رتای بێهۆشکاددەجگە لە نەخۆشخانەدا هەتا ئێستا مئایا     ١٤  

یات هەبووە؟ڕی  مەالیساڵی رابردوودا نەخۆش ٣ئایا لە ماوەی     ١٥  

ی دیکەت هەبووە؟یگەرمەسێری ینەخۆش ەئایا هەتا ئێستا هیچ جۆر    ١٦ 

ی  سیلت  هەبووە؟یساڵی رابردوودا نەخۆش ٣ئایا لە ماوەی      ١٧ 

ا ژیاون؟پولە دەرەوەی ئەور زیاتر ساڵ ٥ئایا تۆ یان باوکی منداڵەکە  لە     ١٨  

  ١٩ ئایا لە چەند مانگی رابردوودا گەشتی دەرەوەی سکاندیناڤیات کردوە؟  

؟ەهەبوو "کرویتزفەلت یاکۆبی"کەسوکاری تۆ یان باوکی مناڵەکە نەخۆشی ئایا هیچکەس لە     ٢٠  

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

ی رۆماتیزمیت هەبووە؟یئایا هەتا ئێستا نەخۆش    ٢٢  

ی لەشت بەکار هێناوە؟یرابرددودا دەرمان بۆ مەبەستی ئاستەنگکردنی بەرگرمانگی  ١٢ئایا لە ماوەی     ٢٣  

اکسین کراویت؟ڤمانگی رابردوودا  ١٢ئایا لە ماوەی     ٣٤  

یان هەوبوونی سەخت و دژوارت هەبووە کە پێویستی بە  ییئایا لە ماوەی دووگیانیەکەتدا هیچ جۆرێک نەخۆش  
 چاودێری و چارەسەری دوکتۆر هەبووبێت؟

٢٥  

ئاسایی بوون؟ لێت گیراونی و تێستی ئاوی مناڵدان کە لە ماوەی دووگیانیەکتدا فئایا پشکنینەکانی سۆنۆگرا    ٢٦  

 

داوەتەو:وا گەواهی ئەدەم کە وەاڵمی هەموو پرسیارەکانم بە راستی   

 رێکەوت___________________________________

 ئیمزای دایک:_______________________________________________________________

 

 

 

ژماری بەشی نەخۆشخانە   

 
Enhetsnummer plats för etikett: 
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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_________________________________________________________________________ 

 
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 < 90 g/L)                                                 Sign:………………….. 

 

 
 
Kompletterande uppgifter till följesedel: 
Klinisk undersökning av barnet 

Inga avvikelser     Noterade avvikelser      
Vid avvikelser bifoga FV2 och ev. journalanteckning för bedömning av medicinskt ansvarig läkare                                Sign:………………….. 
 
 

Barnets 
personnr. Barnnr. Flicka Pojke 

Grav. 
vecka 

Tid 
förlossning 

Tid 
klampning 

Tid 
insamling 

In 
utero 

Ex 
utero Sign. 

 
 

    
        + 

     
 

Vaginal * 
Planerad  
sectio 

Akut  
sectio 

Agpar 
poäng 

pH 
normalt 

Ev. plasma 
utspädn. 

Bifogat 
journalant 

Moder vikt/ 
datum  

Vaginal* 

Stående  

Rygg        

Sida         

Sign. 

 
 

      

Ja  Nej  

 

Ja  Nej  

 

Ja  Nej  
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 روونکردنەوەی پرسیارەکان سەبارت بە باری تەندروستی
بەنی ناوکی مندالەکەتان.سوپاستان دەکەین بۆ بەخشینی خوێنی   

کەڵکی ئەو کەسەی کە لە داهاتوودا ە بۆ خوێنە کە ئەیبەخشن بێزیانبزانین ئەو ئامانجی سەرەکی ئەم پرسیارانە ئەویە کە 
بەم هۆیەوە لێرەدا روونکردنەوەی زیاتر سەبارەت بە پرسیارەکان ئەدەین. .لێوەردەگریت  

 

 نەتەوە/رەچەڵەک دەکەین؟لەبەر چی پرسیار لەبارەی 
خانەکانی بنچینەیی خۆێن ئەو خانەیانەن کە خوێنی نوێ بەرهەم دەهێنن.  ئەم خانەیانە لە مۆخی ئێسک و لە 

خۆێنی بەنی ناوکدا هەن.  لەڕێگەی پێدانی خانەکانی بنچینەیی خۆێنی نوێەوە بە کەسێکی نەخۆش، دەتوانرێت 

م شتکە کار بکات، پێویستە بەخشێنەر و وەرگرەکە، هەر دووکیان خوێنی نوێی ساغ بەرهەم بێت.  بۆ ئەوەی ئە

: جۆرە نیشانەیەکە لەسەر خانەکانی جەستەوە کە یارمەتی سیستەمی HLAیان هەبێت. -HLAهەمان جۆری 

کە زیاتر باون، لە ناوچەیک بۆ  HLAبەرگریی لەش دەدات کە خانەی بێگانە بناسێتەوە.  کامە لە جۆرەکانی 

ەی دونیا جیاوازە، جا بۆیە رەچەڵەکی کەسەکە زانیاری گرنگ سەبارەت بە ئەوەی کە ئاخۆ ناوچەیەکی دیک

 خانەکانی بنچینەی خۆێن بۆ کام وەرگر لەبارە، پێشکەش دەکات. 
 

 : بەخۆوەرگرتنی منداڵ و بەخشینی ئەندامی جەستە2و  1پرسیاری 

ن ئەگەر خۆت منداڵی بە دایەن بیت، رەنگە ئاگات لە ئەگەر دووگیانیەکەت  لەرێگەی بەخشینی هێلکە یان سپێرمەوەیە یا

نەخۆشییەکانی  نێو بنەماڵەتدا نەبێت.  بەگوێری ئەو زانیارییەی کە هەتە، واڵمی پرسیارەکان بدەوە. بۆ بەخشینی 

هێلکە/سپێرم/ ئاولەمە )کۆرپەلەی زۆر بچووک( پێویستە هێلکە/سپێرمەکە لە بەخشێنەرێکی واڵتانی یەکێتی ئەوروپا/ 

( بێت. هەروەهاش ئێمە پێویستە بزانین کە کامە بانکی هێلکە یان EESواڵتانی ناوچەی هاوکاریی ئابووری ئەوروپاوە )

سپێرمت بەکار هێناوە بۆ ئەوەی بزانین کلینیکەکە لەالیەن دامودەزگای دەوڵەتیی بواری تەندروستی و چاودێری 

هەروەهاش لەکاتی پێویستدا بزانین کە چە رێسایەک  سەبارەت بە تەندروستیی پزیشکیەوە مۆڵەتەتیان هەیە یان نا و 

 بەخشەرەکە لەو بانکەدا پەیڕەوی دەکرێت.

 

مایەتی لەنێوان دایکوباوکداز: خ٣پرسیاری   
یکیان خزمی نزیکن زیادە. جا بەو هۆیەوە ئەگەر ای ئیرسی لە نێو ئەو مندااڵنە کە باوکودینەخۆش تووشبوون بە مەترسی

اوکودایکی منداڵەکە ئامۆزا بن ئێمە خۆێنەکە وەرناگرین.ب  

 

دەرمان: ٤پرسیاری   

هەبێت لەسەر منداڵەکە. خراپیهەندێک جار بەکارهێنانی دەرمان لەکاتی دووگیانیدا ئەتوانێت کاریگەری   
 

نەخۆشی ئیرسی لەنێو کەسوکاردا: ٨تا  ٥پرسیاری   

لە رێگەی خوێنی بەنی  بەدی دەکرێت هەدنێکیان دەتواننلەنێو کەسوکاردا  یکە کەئیرسی ەبەگویرەی جۆری نەخۆشیی

بەرگری لەش یانخود بەتایبەت ئەو نەخۆشیانە کە کاریگەریان لەسەر خۆێن، نەوە بۆ کەسی تر. ێگوازربناوکەوە 

 نیەال ەل ەماد ینانێکارهەسووتان و ب سووران،ەڵه یگرفت ەوات ) "یزمیلۆتابێم" یان نەخۆشیینەخۆشی خۆێنبەربوون 

.هەیە (ەوەشەل  

 
:نکە بۆ بەخشینی خۆێن پەسەند ناکرێ نئەم لیستەی خوارەوە نموونەی ئەو نەخۆشیانە  

 

  : "ی ئیرسیکانئانیمیا"کەمخۆێنی زگماکی: 

 (thalassemia major, sicklecellsanemi, Blackfan-Diamonds anemi) 
 

ی ئیرسی کەمی یسپییەکانی خۆین یان پەڵەکانی خۆێن:  نەخۆشی خرۆکە یکەمی زگماکی ینەخۆش

  ( Kostmanns sjukdom, Schwachman-Diamonds syndrom) .خۆێن"گرانولیسوتەکانی"
 

لە خۆێندا:  "ترۆمبۆسیت"ی ئیرسی کەمی ینەخۆش  

 (X-kromosombunden trombocytopeni, Wiskott-Aldrichs syndrom, Glanzmanns syndrom) 
 

:بە شێوازی دژوار ی بەرگری لەشیی بەرگری لەش: نەخۆشیی تێکەاڵوەی الوازیی زگماکی الوازینەخۆش  
 (SCID), Wiskott-Aldrichs syndrom, Omenns syndrom, hyper-IgM-syndrom, Brutons 
agammaglobulinemi (x-kromosombunden agammaglobulinemi, DiGeorge (22q11-

deletionssyndromet, CHARGE), ataxia-telangiektasia,  گرانومۆالتوس"ی درێژخایەنی ینەخۆش" (CGD) , 
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hemophagocytos ( "خۆمانە"  familjär (FHL), Chediak-Higashis syndrom, Griscellis syndrom typ 
2, XLP (x- linked lymphoproliferative syndrome)). 

 

:ئێسکپووکینەخۆشی ئیرسی    
Osteopetros  

 
:نەخۆشییە زگماکییەکانی خوێنبەربوون   

 (hemofili ، von Willebrands sjukdom) 
 

خۆێن لە دەماردا: یتووشبوون بە گرێزووی ئیرسی ئاماڵی یهەبوونی نەخۆش  
(Protein S-brist, Protein C-brist, Antitrombin-brist samt APC-resistens) 

 

 نێوگرفتی هەڵسووران، سووتان و بەکارهێنانی مادە لە نەخۆشییەکانی  )واتە"ەکانیمێتابۆلیزمی"ی ئیرسی ینەخۆش

ەشەدا:ل   Gaucher, Niemann-Pick, Mucopolysaccharidoser, Fabry, Wolman, Krabbe 

 

ا: نەخۆشی سەخت و دژوار لە نێو کەسوکاری نزیکد٩پرسیاری   

لەسەر منداڵەکە هەیە و  خراپیانکاریگەری  دەرمانکردنییانو هەروەها  ندژوارەکاهەندێک لە نەخۆشییە گران و 

کەسوکاری نزیکدا.نێو لە  نب نەخۆشی ئیرسیهەبوونی یە نیشانەی ەهەروەهاش لەوان  
 

لەسەر مەتریسی  یانکاریگەرمانەوەی دەرەوەی واڵت  کە هات یان ، بەسەری: نەخۆشی٢١تا  ١٨پرسیاری 

.هەیەلە رێگەی خۆێنی بەنی ناوکەوە  یەکانیە پەتایگواستنەوەی نەخۆشی  

.ەنی لە رێگای خۆێنی بەنی ناوکەوە زیاد دەکیهەندێ هەلسووکەوت مەترسی گواستنەوەی نەخۆش  

 

:خوارەوەیە یاسای سویدیئەم ئەم پرسیاناکە کە پێویستە لێتانی بکەین بە پێی   

SOFS 2009:30  
 

 

ە کە هەندێک جار ئیرسییە.یینەخۆشیێکی پەتایی مێشک "یاکۆبس  کرۆیسفێلت "نەخۆشیی   

 

، "ئیچ ئای ڤی"سیفلیس،  نەخۆشییەکانی بۆ نموونە ؛باون زۆرێک لە نەخۆشییە پەتاییەکان زۆرتر لە دەرەوەی سکاندیناڤیا

 وسیلە راستیدا ڤایر کە یشهێپاتیت، مەالڕیا و نەخۆشییەکانتی تری گەرمەسێری. هەروەها هەندیک لە ڤاکسینەکان

.بۆ کەسی تر گوازرێنەوەبا ندرێگەی چاندئەتوانن لە  الوازن  بەاڵم  نزیندوو   
 

ی لە کاتی دووگیانیدای: نەخۆش٢٦تا  ٢٢پرسیاری   

بێتە هۆی بئەتوانێت  یینەخۆش لە کاتی دووگیانیدا و هەروەها چارەسەرکردنی وكراڕوان نەچاوه یئاڵۆزبوونی و ینەخۆش

ئەمە  و مەترسیدار بێت بۆ تەندروستی ئەو کەسەی وەری دەگرێ. لەبار نەبێتئەوە کە ئەو خوێنەی کە ئەیبەخشی 

انەی کە لە کەس ئەو و هەروەها  ڵستن  بە ئەنتیبایۆتیک، هەبەر بی کەنە ئەو باکتێریا ئەگەر هاتوو هەڵگرییبەتایبەت 

. هەروەها نەخۆشییە کوتوپڕ و ئاڵۆزەکانی کاتی دووگیانی و تووشی هەوبوون ئەبن دووگیانی یان منداڵبووندا کاتی

ئەتوانن ببنە هۆی ئەوە کە خۆێنی بەنی ناوک بۆ  بە سەقەت منداڵەکەونی ودەرچو  "ژەهراویبوونی دووگیانی"ی ینەخۆش

. بەخشین گونجاو نەبێت  
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