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د اضافی معلوماتو د السته راوړنی لپاره الندنی وبپاڼی ته
مراجعه وکړی:
www.csgnn.nl
کچیری تاسو امیدو اره ووسئ او خوښه مو نوی چې د امیدوارئ موده پای ته
ورسوئ بیا د کورتاژ یا د ماشوم د لیری کولو امکان شته.
زمونږ په کلینک کې دا درملنه (عملیات) د هغه وخت څخه چې ستاسو د
وروستنی زنانه ناروغتیا لمړۍ ورځ پیل کیږی تر  ۱۵ونیو پوری ممکنه ده.
کچیری تر  ۱۶ورځو پوری ستاسو د زنانه مریضی تیری وی بیا تاسو د
مستحق ددې ګڼل کیږئ چې د وخت د تېریدلو د قانو په چوکاټ کې پرته له
دې چې تاسو د فکر کولو وخت درکړل شی ماشوم لیری شی.
دا درملنه کیدای شی چې  ۱۲ورخې وروسته له هغه څخه وشی چې زنانه
ناروغتیا نوی مخته شوی.

کچیری ستاسو د د زنانه ناروغتیا د نه راتګ څخه د  ۱۶ورځو څخه ډیره
موده تیره شی بیا د امیدوارۍ د ختمولو د قانون په چوکاټ کې تاسو باید ۵
ورځې د فکر کولو لپاره وخت درکړل شی .دا موده دهغه وخت څخه پیل
کیږی کله چې تاسو د لمړی ځل لپاره د ډاکټر سره مو خبری کړی دی او ورته
مو د امیدوارئ د ختمولو موضوع یاده کړی ده او تر هغه ورځ پوری چې
درملنه پیل کیږی.
تاسو کوالی شئ چې د دا ډول مرکې او معرفی لیک د السته راوړلو لپاره د
خپل کورنی ډاکټر او یا کلنیک سره د مرکې وخت وټاکئ.
کیدای شی چې سم د السه وروسته له هغه څخه چې د کورنی ډاکټر یا موږ
سره مو اړیکی ټینګې کړې د ماشوم د لیری کولو لپاره وخت وټاکل شی.

کچیری ستاسو د ماشوم د لیری کولو لپاره وخت ټاکل شوی وی او پدې منځ
کې تاسو ته خونریزی پیدا شی ،بیا په هغه حالت کې ژر تر ژره مونږ سره
اړیکی ونیسی ترڅو تاسو ته الزمه مشوره درکړل شی.

1.

کلنیک د ورخې لخوا د  ۹بجو څخه تر ( ۱۵درې بجې د ماسپښین) پوری
خالص دی .پرته له دې وخت څخه تاسو کوالی شئ چې د کورنی ډاکټرانو
دنوکری والۍ مرکز سره اړیکی ونیسئ.

د شهرت د محرم ساتلو اصل
ستاسو د درملنی په هکله په کلینک کې ستاسو کورنی ډاکتر او بیمې ته په
اطالع نه ورکول کیږی.
تاسو ته ستاسو د درملنی په هکله یو لیک درکول کیږی .تاسو کوالی شئ
چې خپله دا لیک ډاکټر یا کورنی ډاکتر ته مو ړرکړی.

وروستنی کنترول

الزمه ګڼل کیږی چې وروسته له  ۴ونیو څخه وکتل شی چې آیا
درملنه بریالې وه او که نه.
دا کنترول کیدای شی چی د کورنی ډاکټر لخوا او زموږ د ډاکټرانو
لخوا سر ته ورسیږی.
هر کله باید د امیدوارۍ آزموینه سرته ورسیږی ترڅو ولیدل شی
چې آیا د امیدوارۍ اورمونونه موجود دی او که نه.
 ۳ونۍ ورسته د امیدوارۍ څخه د امیدوارۍ آزموینه ډیره ګټه
نلری .ځکه چې هغه مهال د امیدوارۍ اورمونونه اکثراً ال شتون
نلری.

د ست ونزو د رامنځته کیدلو په مهال مونږ داسی مشوره درکو چې زموږ
کلینک او یا خپل کورنی ډاکټر سره اړیکی ونیسئ .دا ډول ستونځی کیدای
شی وروسته له ډیری مودی له درملنی څخه منځ ته راشی .هغه مهال هم
الزمه ګڼل کیږی چې د مرستی د السته راوړلو تقاضا وکړی.

په پای کې باید یادونه وشی چې کچیری تاسو شکایت ولرئ ،مونږ حاضر یو
چې په ډیره عالقه ستاسو شکایت واورو .تاسو کوالی شئ چې خپل شکایت په
کتبی توگه د کلینک کمسیون ته ولیږئ .د پتې د موندلو لپاره د انتظار د کوټې
لوحه وگورئ.

لګښت
کچیری تاسو په هالند کې ووسیږئ بیا د امیدوارۍ د پای ورکولو
موضوع پرته له لګښت څخه ده .دا لګښت د  AWBZلخوا ورکول
کیږی.
کچیری تاسو په هالند کې ژوند ونکړئ بیا کوالی شئ چې د لګښت
په هکله د کلینک څخه معلومات السته راوړئ.

خونریزی او د ګېډې درد
وروسته له هغه چې امیدوارئۍ ته پای ورکول کیږی د خونریزی د رامخته کیدلو او نه
کیدل فرق کوی .د خونریزی کچه د عادی زنانه تکلیف څخه ډیر وی او موده یې اوږده
ده .کله خو هیڅ خونریزی نه مخته کیږی او یا هم د څو ورځو لپاره خړې شانته خیرې
راځی.
د درملنې څخه وروسته د ګېډې درد داسی ده لکه چې د زنانه ناروغتیا په مهال عادی
درد پیښ شی .دا درد کله نا کله ډیر زیات وی .تاسو کوالی شئ د درد زد ګولیو څخه
کار واخلئ پاراسیتامول ،ابوبروفن).
د لمړی ځل لپاره زنان ناروغتیا کیدای شی چې  ۴څخه الی  ۶ونۍ وروسته له درملنې
څخه مخته شی.

انتبیوتیک

وروسته له درملنې څخه د احنیاط لپاره معموالً د انتبیوتیک ګولۍ ورکول کیږی .ترڅو
پدې توګه د التهاب ناروغتیاو څخه مخنیوی وشی.

هغه کار چې باید هغه سرته ونه رسوئ
وروسته د رودلو د کورتاژ د درملنی څخه باید تر یوې ونۍ پوری د تمپون څخه کار
وانخلئ.
همداشان د مهبل له طریقه جنسی اړیکو مه تینګوئ .د المبو او په تپ کې د المبیدلو
څخه مخنیوی وکړئ .کوالی شئ چې معمولی والمبئ.

د امیدوارۍ څخه مخنیوی

کچیری تاسو غواړۍ چې د امیدوارۍ ضد ګولیو څخه کار واخلئ بیا کوالی شئ چې
درودلو د کورتاژ د درملنې په ورځ ددې دارو کارول پیل کړی.

د امیدوارۍ تکلیفونه

د زړه بد والی ،د تیو یو ډول کلک والی به وروسته له څو ورځو ښه شی.
پدې پام وکړئ چې کیدای شی چې د اورمونی بدلونونو له وجهه تاسو ته یو په
یو یو ډول بی عالقه توب ،بی ثباتی او ستومان تیا پیدا شی.

انعراف

مونږ تاسو ته دا وایو چې په الندنیو حاالتو کې کلینیک یا کورنی ډاکټر ته
مراجعه وکړئ:
• کله چې د ترشح یا خیرې د راتګ اندازه ډیره وی او د نس درد د
هغه درده څخه چې د زنانه ناروغتیا په مهال وی ډیره زیاته وی.
• کله چې ستاسو تبه د  ۳۸،۵درجې څخه ډیره وی.

هغه څه چې تاسو هغه باید کلنیک ته راوړی
•
•
•
•

د بیمې معتبره سند او یا داسی یو سند چې د هغې څخه دا جوته
شی چې تاسو په هالنډ کې ژوند کوئ .د بیلګې په توګه د
ښاروالئ د نفوسو د احوالو د ثبت پاڼه.
که امکان ولری د کورنی ډاکټر لیک.
که امکان ولری ستاسو د وینی د ګروپ په هکله معلومات.
کچیری تاسو غواړئ چې کورتاژ دی سر ته ورسیږی :یو دانه د
خوب کمیس ،یو دانه اوږد ټی شرت ،نیکر ،کاغذی دستمال چې
د زنانه ناروغتیا په مهال کارول کیږی (تمپون نوی) ،د مخ
دستمال ،کیسه ،څو جوړه جورابی او اضافی نیکر له ځانه سره
راوړئ.
کچیری ستاسو خوښه وی کوالی شئ چې د خوراک شی له ځانه
راوړئ.

کچیری تاسی وغواړی چې د مرستی لپاره څوک له ځانه سره راولی امکان لری.
ددې لپاره چې د نور ښځو محرمتیا وساتل شی ،د استراحت په کوټې کې نړر
نارینه حق نلری چې ووسیږی.
د درملنې څحه وروسته
کورته تلل
تاسو ته دا مشوره نه درکول کیږی چې تاسو خپله موټر یا بایسکل وچلوی او
کورته الړ شئ .مونږ داسی مشوره درکو چې د درملنی په ورځ او تر څو ورځې
وروسته آرام وکړئ او په لمړۍ ونۍ کې داسی درانه کارونه سرته مه رسوئ کوم
چې په تاسو باندی ډیر فشار راولی.

درملنه
د رودلو کورتاژ د طریقې په مرسته رحم تش کیږی .دا پدې توګه کیږی چې د
مهبل (زنانه ځای) له الری یو نری شانته پایپ رحم منځ ته ننه ویستل کیږی .تاسو
ته عمومی بیهوشی نه درکول کیږی مګر سیمیزه بیهوشی درکول کیږی.
ټوله درملنه کیدای شی چې  ۱۰دقیقې وخت ونیسی ،چې پدې کې کیداشی چې په
وروستنیو  ۲دقیقو کې تاسو ډیر شدیده درد ولرئ.
دا درد اکثرا ً وروسته له درملنې خه ختمیږی .تاسو تقریبا ً نیمه گینټه د استراحت په
کوټې کې تر نظر الندی ساتل کیږئ.

تاسی کوالی شئ چې د درملنې د جزئیات په هکله د کلینک څخه اضافی معلومات
السته راوړئ او همداشان تاسو کوالی شی چې د تنترنټ پاڼی ته مراجعه وکړئ.

مخکنۍ مرکه

وروسته له ښه راغالست او نوم لیکنې څخه ډاکټر او یا نرسه تاسو سره
مرکه کوی .ددې مرکې په ترڅ کې تاسو خپل تصمیم څرګنده کړی.
تاسو ته ممکنه درملنې د طریقې په هکله معلومات درکول کیږی.
تاسو کوالی شی چې ددې مرکې په ترڅ کې خپلې ټولې پوښتنې وړاندی
کړی او وروسته خپل تصمیم ونیسئ چې آیا غواړئ او کچیری غواړئ
د کومې طریقې څخه کار واخستل شی.

د امیدوارۍ څخه د مخنیولو کومه طریق چې ستاسو خوښه ده دهغې په
هکله به په نژدې راتلونکی کې خبری وشی.
دا امکان لری چې لوپ وروسته له کورتاژه څخه سم دالسه کښې ښودالی
شی.
ددې لپاره چې د امیدوارۍ دقیقه موده معلومه شي ،الزمه ده چې ډاکټر د
اولتراسونډ آزموینه سر ته ورسوی .دا آزموینه چې داخلی آزموینه ده د مهبل
له الری سرته رسیږی.
کچیری د امیدواری څه اثر ښه نه لیدل کیده بیا درملنه  ۲-۱ونۍ شاته اچول
کیږی.
کچیری ستاسو درملنه زمونږ په کلنیک کی ممکنه نوی او یا تاسو داسی
تصمیم ونیسۍ چې امیدوارۍ ته پای ورنکړۍ او کچیری تاسو پوره اطمینان
ونلری ،پداسی حاالتو کې مونږ تاسو ته الزمه الرښودنه کو ترڅو مرسته
السته راوړئ.

