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 د کورنۍ الرښوود

ه په دیوان بیګي کلینیک کې د امیندوارۍ تر مینځ د واټن د مراعات کولو اړونده مجربې ښځینه ډاکرتې لخوا مشور 

ې کورکول کیږي ځکه چې د زیږون تر مینځ د واټن د ساتلو په نتیجه کې ماشومان په ښه ډول تغذیه کیږي او په پایله 

ی لالکو و مور شی ترڅو په مراعات پوری لږ تر لږه درې کاله  ټندا وقفه یا وا راځياو ماشومان مینځ ته کورنی سامله 

وي شندوارۍ او یا شیدو ورکولو په مهال ضایع یام په  چې  دمواخوراکی يش چې د ویټامینونو، مرنالونو د اوسپنې او 

ی کپه دیوان بیګی کلینیک  کړي.غوښتنې پور مالی  زې او اقتصادي ی، ماشومانو ټولندي بیا تر السه کړي او د کورنۍ

 ده وقفه یا د واټن ورکولو مشوری په وړیا توګه ورکول کیږی .

 

 - کارول کیږی واو په پنڅو طریق-

 

  

 د واټن ورکولو پیچکارۍ

د مهلتی  د واټن ورکولو پیچکارۍ د حمل نه د مخنوي لپاره بې خطره او ډېرې اغیزمنې دي. هغه میندې چې

میندو ته د پیچکاری څخه وروسته کیدای شی څلورو میاشتو په موده کې بیا حمل واخيل.شاید د  پیچکاری نه کاروی

 و ځینی میندو تهګل ګل وینه بهیدنه پیدا شی یایی میاشتنی عادت خراب یا هم ورک شی نو دا حالتونه نورمال دی ا

 ون لری.یا دریو میاشتو لپاره شتپیچکاری  د دوو یا چاغی شی .دا  کیدای شی رس درد

 

 لوپ )سامان(

پاره د حمل لپ )سامان( کولی يش د لسو کلونو زمن دی لو یپاره بې خطره او اغل وي یمل د مخنلوپ )سامان( د ح

حمل واخيل په هر وخت کې کیدای  څخه ټېیرې میندې وغواړي چې مخکې له دې نیوکړي خو که چ مخنیویڅخه 

د لوپ استفادې څخه وروسته د میرمنې میاشتنی عادت کیدای شی اوږد  یا وینه  .یيش لوپ )سامان( لرې کړ 

ل نده  میندې کوالی شی د شیدو ورکولو پر مهانو ده اندیښنی وړ  ه شی یا شاید یو څه درد پیدا کړیبهیدنه یی زیات

 هم د لوپ یا سامان څخه استفاده وکری .

     

 د واټن ورکولو ګولۍ 
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یوه دانه په خپل وخت معموال د خوب نه مخکې شپی زمنې دي د یوي لپاره اغیګولۍ د حمل نه د مخن د واټن ورکولو

دا مهلتی ګولی په څو لومړیو میاشتو کې ځینو میندو ته رسدردی ، بی حوصلې، وینه بهیدنه ، دمعدې وخوړل يش. 

 درد  او لږ څه چاغی ورته پیدا شی .

  ته بې خطره دي د هر عمر میندې کولی يش د د واټن ورکولو ګولۍ وخوري.د واټن ورکولو ګولۍ نږدې ټول میندو 

 

 پوښ )کاندوم(

 د پوښ کارول هیڅ زیان نه لري.

 که پوښ په معمول ډول وکارول يش، حمل ته د واټن ورکولو په خاطر تر یوې اندازې اغیزمن دی.

 کارول يې ساده دي.

باید حفظ او  د جنيس عمل د الرې څخه انتقالیږي مخنیوی کوي. امریو څخه چېیپوښ د اېدز په ګډون د هغو ټولو ب

 الصحه مراعات کړی .

 

 

 شیدو ورکولو په واسطه د حمل څخه مخنیوی. د وازيی  

رمنې میاشتنی یپه دې رشط چې د مد مور د شیدو ورکول په لومړیو شپږو میاشتو کې د حمل نه مخنیوی کوي، 

 ماشوم ته یواځې خپلې شیدې ورکړي او اضايف خواړه ورنکړي.دلی او مور ینه وي راګرځرته یعادت ب

نو  که مور وغواړي چې د یوې اوږدې مودې لپاره حمل وانخيل یا مور پرته د خپلو شیدو ماشوم ته اضافه خواړه ورکوي،

 کارۍ یاپدې صورت کې باید په لومړیو شپږو میاشتو کې د شیدو ورکولو تر څنګ د یوې بلې الرې )د واټن ورکولو پیچ

 .لږ څه شیدې کمې کړیمهلتی ګولی کوالی شی  چی ده مور نو ده  هم ګټه واخيل.څخه لوپ( 

  

 

 ترتیب کونکې : نازنین وردک                                                  تحت نظر : داکرت فرشته ظاهری
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