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 مدیریت د شرکت تولیدوونکی درملو د (Lonafarnib) لونافارنیب د (،BioPharmaceuticals Eiger) فارمسیوتیکلس بایو ایګر 

 د برابر شرایطو په څو تر دی دا مقصد پروګرام السرسي د شوی مدیریت همدې د سپانسروي. (MAP) پروګرام السرسي شوي

 ګډوډیو ژینیتکي یا (Progeria or HGPS Syndrome, Progeria Gilford-nHutchinso) کسان اخته ناروغۍ په زړوالي ژر

 ته درملنې خپلې سره کارولو په درملو (Lonafarnib) لونافارنیب د (PL Laminopathy, Progeroid) یا ناروغان لرونکي

 لونافارنیب کې ډلبندیو الندې په ته ناروغانو PL او HGPS برابر شرایطو په به پروګرام شوی مدیریت السرسي د ومومي. السرسی

(Lonafarnib) :ورکړي 

 اخیستي؛ وي نه (Lonafarnib) لونافارنیب دې تر وړاندې چې کومو کسان هغه (1

 کاروي؛ نه یې مهال وس ا خو وي، اخیستي (Lonafarnib) لونافارنیب دې تر وړاندې چې کومو کسان هغه (2

 درماني همدې د او اخلي ګټه توګه په ازمېیښت درماني د څخه (rnibLonafa) لونافارنیب له چې کوم کسان هغه (3

 ماشوم تاسې/ستاسې چیرته که ورکوي. ادامه ته درمنلې (Lonafarnib) لونافارنیب د سره رسیدو ته پای په ازمېیښت

 وي کې رخهب په څېړنې د ماشوم تاسې/ستاسې او وي الندې ازمېښت تر کې روغتون په ماشومانو د بوسټون د اوسمهال

 دوره ازمېیښتې مو چې کله څو تر لری فرصت دې د تاسې نو کاروي، درمل (Everolimus) اولیموس ایور د هلته او

 چیرته که کړئ. السه تر (Lonafarnib) لونافارنیب الرې له پروګرام السرسي د شوی مدیریت د ورسیږي، ته پای

 اوسمهال تاسې او وي الندې ازمېیښت تر څېړنو پراختیایي د روغتون د ماشومانو د بوسټون د ماشوم تاسې/ستاسې

 ولېږدول ته پروګرام السرسي د شوی مدیریت به ماشوم تاسې/ستاسې نو کاروئ، (Lonafarnib) لونافارنیب یوازې

 .واوسي خوندي توګه پسې پرله او ثابته اغیزه درملو د مو څو تر شي سره تر توګه دقیقه خورا په به لېږد ستاسې شي.

 د لپاره ناروغانو لرونکي ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي ژر د مهال اوس (Lonafarnib) لونافارنیب 

 نړیوالې کومې د (Lonafarnib) لونافارنیب وخته، تر لیکلو د مطلب همدې د کېږي. پیژندل توګه په درمان څېړونکې یوه

 د او ورشئ ته درملتون ایز سیمه کوم چې کولئ نشئ تاسې وینا، بله په دی. نه شوی قبول خوا له ادارې تنظیمي سوداګریزې

 وپیرئ. ترې درمل همدا مخې له نسخې د ډاکتر د ماشوم خپل د هم یا او ځان خپل

 داسې په چې کوم لپاره ناروغانو لرونکي ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي ژر هغو د برابر شرایطو په 

 ده، مجاز پکې ورکړه پروګرام السرسي د شوی مدیریت د (Lonafarnib) لونافارنیب د چې چیرې کوي ژوند کې هېواد یوه

 ماشومانو د بوسټون د هم اوسه تر ال ماشوم تاسې/ستاسې چې دا مګر ولري، السرسی ته درمل یاد چې شي کوالی دوی هلته

 پروګرام السرسي د شوی مدیریت لونافارنیب د کوي. ګډون ورکوي، (Lonafarnib) لونافارنیب چې چیرې کې روغتون په

 د ناروغانولپاره لرونکي ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي ژر د څو تر وي فعال پورې وخته هغه تر به

 د نو راغی، بدلون مکو اړه دې په چیرته که واوسي. وړ السرسي د کې هېواد په ستاسې درمل (Lonafarnib) لونافارنیب

 شي. کړل خبر اړه په یې به وال ګډون ټول پروګرام السرسي د شوی مدیریت

 لري. سره ځانه له ضمیمې B او A د او ځوابونه او پوښتنې لړ یو پاڼې وروستۍ

  



 ځوابونه او پوښتنې

 ده؟ شی څه (MAP) پروګرام السرسي د شوی مدیریت  .1

 ډول هغه څو تر ورکوي وړتیا دا ته ناروغ ګواښوونکې ژوند برابر شرایطو په پروګرام السرسي د شوی مدیریت 
 خوا له ادارې تنظیمې سوداګریزې د پلور د کې هېواد په هغوی د پورې اوسه تر ال چې کوم ولري السرسی ته درملو
  شوي. ورکړل وي نه اجازه ورته

 وګرځم؟ وړ پام د لپاره پروګرام السرسي شوي مدیریت د (Lonafarnib) فارنیبلونا د څو تر وکړم باید څه زه .2

 لونافارنیب د څو تر غواړي چې کوم ناروغان هغه ټول (Lonafarnib) په پروګرام السرسي د شوی مدیریت د 

 وړ اړتیا د پروګرام همدې د چې وي چمتو ته دې هم هغه او ولري ډاکتر ایز سیمه یو باید وکړي ګډون کې پروګرام
 کړي. پوره شرایط

 لونافارنیب چې دا (Lonafarnib) شي پوه دې پر ډاکتر ناروغ هر د څو تر ده اړینه ډېره دا نو دی، درمل څېړنیز یو 

 ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي ژر د (Lonafarnib) لونافارنیب شي وکوالی څرنګه چې

 لونافارنیب د دوی چې کله شي ورکړل معلومات مهم هله به ته ډاکترانو عالجم کړي. تجویز ناروغانوته لرونکي
(Lonafarnib) وکړي. لیکنه نوم کې پروګرام په پروګرام السرسي د شوی مدیریت 

 فارمسیوتیکل بایو ایګر د (BioPHarmaceuticals Eiger) کلینجن نوم، کمپنۍ متجربې یوې د (Clinigen) په نه 

 شوی مدیریت ماشوم ستاسې/تاسې چې وکړي مرسته سره ډاکتر ایز سیمه له ستاسې څو تر واړيغ سره اخیستنې ګټې
  .لري الندې څارنې تر توګه پسې پرله په پروګرام دا هم به کلینجن .ولیږدوي ته پروګرام السرسي د
 ایز سیمه د باید لیکنه نوم د .کړي ثبت سره کلینجن له ماشوم ستاسې/تاسې او ځان خپل چې لري مسوولیت ډاکتر 

 کوالی نشي ناروغان/کورنۍ .کېږي سره تر الرې له نیولو اړیکې د سره کلینجن له کار دا .شي سره تر خوا له ډاکتر
 .کړي ثبت ځانونه خپل چې

 لونافارنیب څو تر لري، معلومات مناسب اړین ټول کلینجن چې کوي السه تر ډاډ ډاکتر معالح (Lonafarnib) په 

 کړي. مصرف هسر توګه مناسبه
 کوالی سره تر معیار پروګرام د ناروغ چې کړ السه تر یې ډاډ او وکړه لیکنه نوم سره بریالیتوب په ډاکتر چې کله 

 کوي. غوښتنه ورکړې د (Lonafarnib) لونافارنیب د ته ماشوم څخه کلینجن له ډاکتر معالج بیا نو شي،

 لونافارنیب وروسته (Lonafarnib) تر وړاندې کېږي. لېږل ته درملتون روغتون/کلینیک د یا دفتر ډاکتر ایز سیمه د 

 د وړاندې اوونۍ ۶ باید ډاکتر معالج هغه د ورسیږي، ته پای درمل (Lonafarnib) لونافارنیب ناروغ د چې دې

 په مخ (Lonafarnib) لونافارنیب ناروغ د چیرته که وکړي. غوښتنه درملو نورو د (Lonafarnib) لونافارنیب

 به ته نوموړي نو کړي، نه و غوښتنه هغو د وړاندې میاشت یوه نه خالصیدو د هغو د ډاکتر معالج او وي دوخالصی
 هر درملو د (Lonafarnib) لونافارنیب د وکړي. غوښتنه درملو د ته ناروغ خپل څو تر شي ولیږل برېښنالیک یو

 شوی مدیریت د نو راشي، بدلون کوم اړه دې په چیرته که لري. سره ځانه له درمل میاشتو څلورو د )کڅوړه( شیپمنټ
 شي. کړل خبر ترې به وال ګډون ټول پروګرام السرسي د
 ورکوي. ته ماشوم تاسې/ستاسې درمل همدا ډاکتر بیا وروسته 

 پروګرام السرسي د شوی مدیریت هم هېوادونه ټولs د شي. ورکړل ته وګړو خپلو یې څو تر ورکوي نه اجازه ته A 
 وضعیت پروګرام السرسي د شوی مدیریت د (Lonafarnib) لونافارنیب د هغوی د او هېوادونو د کې ضمیمه په

 هم بیا وي، نه نوم یې کې لړلیک دې په او کوي ژوند پکې ماشوم تاسې/ستاسې چې هېواد هغه چیرته که دی. شامل
 وکړئ مهرباني کې، حاالتو ډول دې په وسي.وا وړ السرسي د پروګرام السرسي د شوی مدیریت هلته چې شته امکان

 یا او ووهئ زنګ شمېره 978-535-2594 په ته (Foundation Research Progeria) بنسټ څېړنې د پروجریا د

 د شي کوالی ډاکتر معالج هم یا او info@progeriaresearch.org پریږدئ برېښنالیک ورته پته الندې په هم

 یا او ووهي زنګ شمېره 44 )0( 1932 824123+ په ته (Team Access dicineMe) ټیم السرسي طبي د کلینجن

 .medicineaccess@clinigengroup.com پریږدي ورته برېښنالیک خپل پته الندې په هم

 ده؟ اړتیا ته شرایطو کومو لپاره ګډون د کې پروګرام السرسي شوي مدیریت د .3

 الندني او وی میاشتنی ١٢ لږه تر لږ باید ماشوم تاسې/ستاسې لپاره، ګډون د کې پروګرام السرسي د شوی مدیریت په

 وي: کړي پوره یې معیارونه ټول



 پیژندنه یا ناروغانوتشخیص لرونکي ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي ژر د .1

 بډوګي او رځېګ ماشوم د ستاسې/ستاسې ایا چې شي السه تر ډاډ څو تر کول سره تر معایناتو د وینې د .2

 نه. که او کړي جذب سره توګه ښه په (Lonafarnib) لونافارنیب چې شي کوالی

 چې ولري، ناروغۍ طبي جدي ډول بل کوم یا انتاني کنټرولیدونکې نه ډول کوم باید نه ماشوم تاسې/ستاسې .3

 کې رامپروګ په پروګرام السرسي د شوی مدیریت د چې کړای ونشئ تاسې چې وګرځي المل دې د ښایې دا

 وکړئ. ګډون

 وي. منفي مو معاینه امېندوارتوب د باید نو وي عمر په زېږونې ماشوم د چې ماشوم تاسې/ستاسې چیرته که .4

 نه و خواړه او درمل ځینې باید نو کاروي، درمل (Lonafarnib) لونافارنیب د ماشوم تاسې/ستاسې چې کله  .5

 نورو او (Lonafarnib) لونافارنیب د وکړي. همشور سره تاسې له ډاکتر ستاسې به اړه دې په کاروي.

 احتیاط د ته تاسې مهال په کارولو د CYP3A مهاروونکو یا کوونکو القاه پیاوړو او موادو CYP3A حساسو

 خپل له کړي. بدل میتابولیزم (Lonafarnib) لونافارنیب د شي کوالی درمل ډول دا کېږي. سپارښتنه کولو

 کوي. پوره معیارونه الندني چې کوم وکړئ مشوره ړها په درملو هغو د سره ډاکتر

a.  ځینې کاروئ. یې تاسې چې کوم ووایاست اړه په درملو طبي او درملو هغو ټولو د ته ډاکتر خپل 

 دې په وي. شامل کې ډله په مهاروونکو یا کوونکو القاه د CYP3A د ښایې بوټي طبي او درمل

 چې خلک هغه کړي. بدل میتابولیزم (farnibLona) لونافارنیب د شي کېدای هغوی چې معنی

 او جوس انګورو )د خوړو هغو او درملو بوټو، طبي د باید کاروي، (Lonafarnib) لونافارنیب

  مهاروي. یا القاه CYP3A چې کوم واخلي، الس څخه کارولو له مالټو(

 باید ډاکتر معالج دي. شامل موارد استثناء غیر او استثاء ټول پروګرام السرسي د شوی مدیریت د کې ضمیمه په B د

 ګوري. معیارونه دواړه ستاسې

 (Lonafarnib) لونافارنیب په وخت څومره باید توګه په برخې یوې د پروګرام د السرسي شوي مدیریت د ناروغ یو .4

 شي؟ تداوي سره

 ایګر (Eiger) لونافارنیب به (Lonafarnib) تر ورکړي ادامه پورې وخته هغه تر ته السرسي الرې له کلنیجن د ته 

 هېواد په ستاسې (Lonafarnib) لونافارنیب څو تر چې دا هم یا او پریږدئ درملنه دا چې ونیسئ تصمیم دا تاسې څو

 وړ السرسي د کې هېواد په ستاسې (Lonafarnib) لونافارنیب چې کله وګرځي. وړ السرسي د او تصویب کې

 کړئ. السه تر هغه مخې له نسخې د ډاکتر جمعال خپل د چې شئ وکوالی به تاسې نو وګرځي،

 تر (Lonafarnib) لونافارنیب څخه هغه له څو تر ورشم ته ډاکتر خپل ځله څو زه باید کې درشل په پروګرام دې د .5

 کړم؟ السه

 لونافارنیب څخه ډاکتر معالج خپل له ځل یو کې میاشتو څلورو هرو په باید پالونکی ستاسې یا تاسې (Lonafarnib) 

  کړي. السه تر

 لونافارنیب چې شم کوالی څرنګه نو شوه، بریالۍ لیکنه نوم کې پروګرام السرسي د شوی مدیریت په مو چې کله .6

(Lonafarnib) کړم؟ السه تر بیرته 

 لونافارنیب د ته تاسې شوی، ورکړل ورته خوا له کلینجن د چې کوم الرې له سیستم انالین د به ډاکتر معالج 

(Lonafarnib) لونافارنیب وکړي. غوښتنه درملو (Lonafarnib) یې بیا او شي ولیږل ته ډاکتر ستاسې به 

  کړي. السه تر څخه دفتر له هغه د شي کوالی پالونکی تاسې/ستاسې



 کوي؟ لیکنه نوم کې پروګرام السرسي د شوی مدیریت په څرنګه ډاکتر زما .7

 44 )0 (1932  په ته کلینجن خاطر په لیکنې نوم د کې پروګرام السرسي د شوی مدیریت په به ډاکتر معالج ستاسې+

 لېږلو برېښنالیک د ته پتې medicineaccess@clinigengroup.com هم یا او وهلو زنګ شمېرې 824123

 د شوی مدیریت د تاسې شي کوالی چې دی کس یوازینی ډاکتر معالج ستاسې شي. کوالی لیکنه نوم الرې له

 السرسي د شوی مدیریت په سره کلینجن له باید نه پالونکي یا ناروغان کړي. ثبت کې سیستم په پروګرام السرسي

 سي.ونی اړیکه اړه په لیکنې نوم د کې پروګرام

 د زه که چې دا یا او وغواړو مرسته چا له اړه په معلوماتو اړوند عوارضو جانبي د (Lonafarnib) لونافارنیب د .8

 وپوښتم؟ یې چا له نو ولرم پوښتنې کومې اړه په (Lonafarnib) لونافارنیب

 نو درلوده، تنهپوښ ډول هر ډاکتر ستاسې چیرته که کړي. مدیریت عوارض جانبي ستاسې به ډاکتر معالج ستاسې 

 ونیسي اړیکه الرې له برېښنالیک د سره څانګې له چارو طبي د ایګر د چې شي کوالی

ProgeriaMA@eigerbio.com کې برېښنالیک په معلومات اړیکو د خپل چې کېږي پوښتنه څخه ډاکتر له ستاسې 

 نه و ځواب الرې له برېښنالیک د ته پوښتنې چیرته که چې ورکوي وړتیا دا ته (Eiger) ایګر کار دا ورکړي. ورته

  ووهي. زنګ ورته نو شي، ویل

 شي؟ ونیول اړیکه سره چا له باید کې، صورت په پیښې مخالفې جدي یوې د .9

 لونافارنیب د سم سره شرایطو د ادارې روغتیایي ایزې سیمه خپلې د ډاکتر او ناروغ (Lonafarnib) اړوند کارونې د 

 لري. غاړه پر مسوولیت ورکولو خبر د اړه په پیښو مخالفو جدي ټولو د

 نویال (Novella) اړه په خوندیتوب د خدماتو د لپاره پروګرام السرسي د شوی مدیریت د چې کوم دی شرکت هغه 

 د باید اړه په (SAEs Events, Adverse Serious) پیښو مخالفو جدي د ترتیب، همدې په کوي. وړاندې رپوټونه

 کلینیپورټ د چې کوم شي، ورکړل خبر سره اخیستنې ګټې په نه فارم د ورکوونې رپوټ د (SAE Novella) د نوویال

(Cliniport) نویال مخامخ چې شي کوالی ډاکتران همداشان دي. وړ السرسي د کې سیستم په (Novella) د ته 

 کې سیستم په (Cliniport) کلینیپورټ د چې کوم ووهي، زنګ سره نېګټ په نه ډایرکټري له شمېرو تلیفون نړیوال

 دي. شامل

 کړو نه ور خبر ته کلینجن باید اړه په پیښو خالف ډول هېڅ د.  

 چا له نو ولرم، پوښتنې اضافي اړه په پروګرام د کنترول شوي مدیریت د (Lonafarnib) لونافارنیب د زه چیرته که .10

 وپوښتم؟ اړه په باید یې څخه

 چې کوالی نشي ډاکتر ماشوم د ستاسې/ستاسې چې کله وکړي. پوښتنې څخه ډاکترانو خپلو له تل باید پالونکي یا ناروغان 

 په ته (Team Access Medicine) ټیم السرسي طبي د کلینجن د شي کوالی ډاکتر بیا نو ووایي، ځواب ته پوښتنې

 وکړي برېښنالیک ته پتې الندې هم یا او ووهي زنګ +44 )0 (1932 824123

medicineaccess@clinigengroup.com ایګر چې شي کوالی هم ډاکتر (Eiger) برېښنالیک پته الندې په ته 

 دې د ونیسي. اړیکه سره (Clinigen) کلینجین له باید نه پالونکي یا روغاننا ProgeriaMA@eigerbio.com ولیږي

 په سره (Foundation Research Progeria) بنسټ له څېړنې د پروجیریا د یوازې باید پالونکي او ناروغان ځای، پر

  ولیږي. برېښنالیک ته info@progeriaresearch.org پتې الندې هم یا او ونیسي اړیکه شمېره 2594-535-978
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 ضمیمه A د

 وضعیت پروګرام السرسي شوي مدیریت د هېواد د

 سره بنسټ څېړنیز له پروجیریا د وکړئ مهرباني بیا نو وي، نه کې فهرستونو دغو په هېواد وړ خوښې د ستاسې چېرته که

 ولیږئ. برېښنالیک ته info@progeriaresearch.org هم یا او ونیسئ اړیکه شمېره 978-535-2594 په

 په جون د کال 2019 د پکې پروګرام سرسيال د شوی مدیریت (Lonafarnib) لونافارنیب چې چېرې هېوادونه هغه

 شوی فعال کې میاشت
 قزاقستان هو  ایاالتونه متحده امریکا د هو

 مکسیکو هو  الجزایز هو

 نامیبیا هو  ارجنټاین هو

 عمان هو  اسټرالیا هو

 پاکستان هو  بنګلدېش هو

 پرتګال هو  برازیل هو

 روسیه هو  کاناډا هو

 صربستان هو  چین هو

 افریقا سویلي هو  کولمبیا هو

 کوریا سویلي هو  ډنمارک هو

 هسپانیه هو  جمهوریت ډومېنیک د هو

 سویډن هو  فرانسه هو

 اوکراین هو  هند هو

 انګلستان هو  اندونیزیا هو

    اسراییل هو
 

 * شي فعاله پکې به خدمات پروګرام السرسي د شوی مدیریت (Lonafarnib) لونافارنیب د چې چېرې هېوادونه هغه
 فلیپین  بلجیم

 پولند  مصر

 عربستان سعودي  جرمني

 ټایوان  عراق

 ترکیه  ایټالیا

   جاپان
 الندني یوه له ماشوم تاسې/ستاسې چیرته که دی. نه معلوم وخت دقیق کېدو فعاله د پروګرام السرسي د شوی مدیریت د کې هېوادونو الندنیو په*

 وکړي، ګډون کې پروګرام په پروګرام السرسي د شوی مدیریت (Lonafarnib) لونافارنیب د چې غواړي ماشوم تاسې/ستاسې او وي څخه هېواد

 ونیسئ. اړیکه سره بنسټ څېړنیز له پروجیریا د وکړئ مهرباني نو

 

 دی** نه وړ السرسي د پکې پروګرام السرسي د شوی مدیریت (Lonafarnib) لونافارنیب چې چېرې هېوادونه هغه
 تاجکستان  هوندوراس

 تانزانیا  لیبیا

 توګو  نیپال

   غزه - فلسطین
   سریالنکا
   سورینام

 ژر د ته (Lonafarnib) لونافارنیب چې غواړي او وي څخه هېواد الندني یوه له ماشوم تاسې/ستاسې چیرته که وي. نه لړلیک بشپړ یو ښایې دا**

 بنسټ څېړنیز له پروجیریا د وکړئ مهرباني بیا نو ولري، السرسی ناروغانولپاره لرونکي ګډوډیو ژینیتکي د او کسان اخته ناروغۍ په ژړوالي

 ونیسئ. اړیکه سره



 ضمیمه B د

 معیار شاملیدو نه او شاملیدو د

 ډاکتر له ماشوم د خپل/ستاسې له چې شئ وکوالی څو تر یاست تاسې خپله په یې موخه اساسا   او لري ژبه طبي برخه دا

 وکړئ. خبرې اړه په یې سره

 معیار شاملیدو د

 کړي. پوره شرایط ګډون د کې پروګرام همدې په څو تر کړي پوره معیارونه شاملیدو د الندني ټول باید ناروغان

 لکه مخې له فینوتایپ عام یوه )د تشخیص کلینیکي المینوپاتي پروجیورید یا HGPS د خوا له ډاکتر تکړه یوه د .1

 د ده(. شوې توضیح یې مخې له 2008 همکارانو، او میریدیت او 2015 همکارانو، او ګورډون د چې څرنګه

 ده. نه ضروري مګر کېږي، ورکول ترجیح ته تصدیق معاینانو ژینیتیکي

 وي لوړ نۍمیاشت 12 تر عمر ناروغ د چیرته که .2

 د هم یا او وي فعال اندازه کافي په مخې، له تعریف د SGOT (AST) او ALT SGPT)( د باید بډوګي ناروغانو د .3

 وي کوچنی ترې یا او برابر سره حالت نورمال له سم سره عمر د ناروغ

  شي واخیستل وړاندې پیلیدو تر پروګرام هر د باید السلیک رضایت د پالونکو یا والدینو د .4

 

 معیار استثنا د

 شي: برخې بې څخه پروګرام دې له به هغوی ولري، څخه معیارونو الندنیو له یو چې ناروغان هغه

 القاه پیاوړي یا متوسط CYP3A حساس یا CYP3A4 د چې کوم وخوري خواړه یا درمل داسې باید نه ناروغان .1

  دی(. موجود لړلیک موادو ډول دې )د ولري مادي مهاروونکې یا کوونکې

 لري. عوارض جانبي چې ماده فرعي (gp-P) ډول یو واخلي، (Digoxin) دیګوکسین باید نه ناروغان .2

  ولري. ناروغۍ انتاني کېدونکې کنټرول نه کوم باید نه ناروغان .3

  ولري. اختالل ښکاره کوم بډوګو د باید نه ناروغان .4

 همدې په هغوی انده له ډاکتر معالج د هغوی د چې لري نه و شرایط طبي اړوند فعال کوم داسې باید ناروغان .5
 وګرځوي. را څخه ګډون ډاډمن له کې پروګرام

 لري. نه و حساسیت ډول هېڅ وړاندې پر موادو شویو اضافه د کې فورمول په باید ناروغان .6

 تصمیم کېدو امېندواره د باید هم نه او وي نه ورکوونکې شیدې او امېندواره باید ناروغان شامل کې تیراپي په .7
 ولري.

 


