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 مرستې په هيله د زړه دناروغانو سره د
  
  

و شی  ه ليکل معلومات تر ستر ې نه تری   نو٫          کله چی می د رسنيو دالری د زړه دناروغيو په اړه   ستر
وم اوتر وسه وسه یی په غور سره که. لولم  پ م  غواړم دا ای ک  بای پاس عملياتو زړه  چی د٫ خپله هغه وعده پر

ی وه  انه سره ک ول هغه نوی انکشافات چی زما . وروسته می له  لدی نه مي موخه داده چی ددغی ناروغ په اړه 
ی    . د مرستی په هيله ورسوم  سره خپلو وطنوالوته یی د دوی ٫پالس را

ې په  پنامه Urban          دادې په ل کی د  پا ه ددی هيواد د ٢٠٠٩ - ١ - ٢٨ډنمارکی ژبې ور ار Arhus ني  
یدی چی د زړه په تنودانجينری پوهن د دوو  عملياتو پرانيستو محصالنو پالس د یوی الې د جوړولو خبر خپور ک

وره ارزول شویده       . کی د ناروغانو سره خورا 
يزه دنده یی د زړه د ) زړ ستن (  د  پيچکارۍ ته ورته اله          دانوی جوړه شوی پنامه نومول شوی او بنس

يدو کمول دی پرانيستو  سانتی متره اوږده پالستيکی نل نه ٢٠اله دیوه . عملياتو پر وخت د ناوړو اختالالتو د راپي
ه نصب ده  و ن اله وی چی د ز. جوړه چی په سر کی یی د قيف ډوله فلزی نل یوه  ۍ کی لوم ړه دا به په ن

ونو کی په  دعملياتو پرمهال ی  مناسببه وینه د ناروغ په ر داکار اوس دیوه ماشين په م . ي سرعت سره پمپ ک
ونو کی په لوړ  و دواړو کار تری نه اخلې او له الری یی وینه په ر ی چی دعملياتو په وخت د زړه او س تر سره کي

و ته رسوی    . سرعت سره پمپ او دبدن نورو غ
ونو       ی چی د زړه دعملياتو المله په مغز کی د وینې د ر     دنوې الې په کارولو سره هغه رسک یاخطر کمي

ته کوی  عملياتوسره پرانيستوزړه د  د احصایی له مخی دامهال په هرو سلو ناروغوکسانو کی چی د. بندیدل رامن
ونو ٣ - ٢ تر٫شویدی  مخامخ ریوان دی چی داپخپله  نفرو پوری یی په مغز کی د وینې د ر د بندیدلو سره الس او 

ۍ پراخه تجربه او الزمه وړتيا لری .  دژوند دپاره یوه خطرناکه ناروغی ده   خو ددی ٫د زړه دعملياتو جراحان دا
ی چی له کبله یی په مغز کی د وینې د او سره سره بياهم عمليات کله ناکله د جدی  خطرناکو اختالالتو سره مخامخ کي

و تهر ی  نو بندیدل من ه د الې جوړونکی . را ت او او همدارن اړوند ماهران هيله من دی چی اله به یی په کم
وره تمامه شی    . مخنيوۍ کی 

ونو د بندیدو علت دادی چی اوسنې موجودی الې د  عملياتو پروخت کله چی زړه له پرانيستو          دنوموړو ر
 برخی  وړوکېډیر شدت سره پمپ کوی او داکار د وینې دیوی  دن په شریانوکی په وینه د ب٫فعاليته لویدلې وی 

ی  د ر ولي کوچندغه د وینو کلکی شوی  چي غلظت او کلکيدو سبب  ونو سره را ې بيا دمغز په وړو ر و  
ته راوړی . اورسوب کوی  ونو کی د وینو د جریان الره بنده او جدی خطر من ه په نوموړو ر    . پدی تو

ور کار اخيستالی شی  خه  که په ٫          دا اله داسی ډیزاین شویده چی اړوندجراحان په ډیره اسان سره ور  دا
اله کی داسی فلز کارول شویدی چی د تيتانيوم او نيکل یو مخلوط دی او ددغه ترکيب له مخی د الې کاری وړتيا لوړه 

 .    شویده  ل
  :د ستنې دکاری وړتيا ازمایل           

ارArhus         د  او کی کار کوی   ول دولتې روغتونونه داړوند پوهنتون سره په ت خه هم د  نژدی  او یو لدغو 
 پنامه روغتون دی چی د اروپا په کچه په نوی پرمختللې تکنالوژۍ سره سنبال او د ډیرو ماهرو Skejbyسکایبو 

ی  ياوړو روغتونوډاکترانو په درلودلوسره دپ  نوی ٫ددی دپاره چی دستنې کاری وړتيا معلومه شی .  په ډله کی را
ه د خوګ پر زړه باندی وازمایل شوه  ددی موخی دپاره . جوړه شوی اله په نوموړې روغتون کی په تجریبوی تو
تياوی یی دانسان د زړه سره خورا انک وميکې  ی چی انا ل کي  زیات ورته وال دخوګ زړه پدی خاطر مناسب 

وده چی د الې کاری وړتيا په پوره کچه لوړه ده . لری  ت و لې هم ٫ازمای ه کولو پخاطر یی نوری هلې   خو د ال
ی  ای. ترسره کي م او هغه داچی زما  کی غواړم پدی  ه اخيستلو سره خپل یو اخالقی دین هم اداک  دفرصت نه په 

 پدی خاطر ٫د ماهرو ډاکترانو په مهربانو السونو سره ترسره شوه ددوی ی دزړه بایپاس عمليات هم پدغه روغتون ک
م د روغتون داړوند پرسونل  د پوره زړه سوې او روغتياپالنې نه منندوي اوسم او ورته دالزیاتو  خپل دین 

م  تنه وک   .بریاليتوبونو غو
نې           د یادونې وړه ده چی ۍ کی هره ورځ په من ولې ن عملياتونه  پرانيستې  د زړه ٢٠٠٠ډول دوه زره  په 

خه کار اخلې ی او په ترڅ کی یی د هغو الو  دانسان زړه .   چی د وینې دپمپ کولو فشار یی لوړ دی سرته رسي
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وته پمپ کوی  ره وینه د بدن نورو غ ه لي  مهال البته دکار یا سپورت پر( داستراحت پروخت په هره دقيقه کی پن
نل دالری دا  نژدی دومره وینه ده لکه د اوبو هغه مقدار چی دیوه معمولې . ) وینې اندازه لدی زیاته ده دپمپ کيدونکې
ی په کورونو کی  خه و ی . د اوبو له شيردهن  لو په پایله کی دومره وړتيا ترالس ک نوی اله باید د النورو هلو 

ره ( پدغه کچه  ٫ دی چی بدن د بيهو او استراحت په حال کیچی دعملياتو پرمهال  ه لي وته ) پن وینه دبدن غ
و دنوموړی الې په م د الې جوړونکې وایی چی دوی پر دغي . ورسوالی شی  یدی  د وینې  موضوع باندی کارک

ی چی ه ک ي ی )ماشينو ( دامهال داوسنيوموجودو الو دپمپ کولوهغه کچه را   پواسطه په لوړ فشار سره ترسره کي
ی او دیادو شوو  ر يدو المل  ه دی چی پدی پروژه . خطرونو دراپي ه په  داهغه  يزی موخی په تو کی دیوی بنس

ې دنورو په پرتله زیاتوی  ي   . پام کی نيول شوی او د الې 
ار دانجينرې پوهن اړوندو ماهرانو د Arhus         د   Skejby روغتون د ډاکترانو سره دکلنو په موده اوږه په 
لې اوږه   ي تياوی په غورسره  یدی او د زړه په عملياتوکی یی داوسنيو الونيم   . دی کار ک

ې ډول به دهغو وطنوالو  ان ی له مخی لوستونکو ته وړاندی او هيله ده په  پا          لوړ معلومات د نوموړی ور
ی چی  ر ۍ د زړه د له بده مرغه د پاره یوه بله په زړه پوری هيله و ریوانناوړې دغی دا  ناروغ سره الس او 

  .دی 
ه پيرزوینه   !په بشپ

 پای
 
 


