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የቀዶጥገና ዕለት በ7.00ሰዓት፥የመሃፀን ሕክምና ክፍል (ሐኪሙን በፊት ያገኘሽበት ቦታ)
ፕላን 0፥ሂስ ቢ (plan 0, Hiss B) ድረስ በመሄድ ገንዝብ መክፈያው ዘንድ
ትመዘገቢያለሽ። ገንዝብ መክፈያው የሚከፈተው በ7.00 ስለሆነ፥ ኣቭዴልኒንግ 72፥
ፕላን 2፥ ሂስ ኤ ዘንድ ሂጂ (avdelning 72 på plan 2, Hiss A)።
ከቀዶ ጥገና በኋላ:
 ብልትሽ አካባቢ በውሃ ብቻ ታጠቢ፥ ሳሙና አትጠቀሚ
 ወሲባዊ ግንኙነት ለ4 ሳምታት ያህል ወይም የዳነ መሆኑ እስኪሰማሽ አታድርጊ፥
 ከቀዶጥገናው በኋላ ባሉት ቀናት ህመም ሊሰማሽ ይችላል። ህመሙን ለማስታገስ አልቬዶን መውሰድ
ትችያለሽ። ቤትሽ ይዘሽ የምትሄጅው ህመም የሚያስታግስ ማደንዘዣ ቅባት ይሰጥሻል። እሱን ደጋግመሽ
መጠቀም ትችያላሽ።
 ሽንት በሸናሽ ቁጥር ብልትሽን ብትታጠቢ ጥሩ ነው
 ብልትሽ አካባቢ የሚሰማሽ ህመም በየቀኑ እየተሻለ ይሄዳል
 ለ3 ሳምታት ያህል የስፖርት እንቅስቃሴ አታድርጊ
 አስፈላጊ ከሆነ ለአንድ ሳምንት ጊዜ የሐኪም ፈቃድ ሊሰጥሽ ይችላል

የሴቶች መገረዝ ምንድን ነው?
ሴቶች ሲገረዙ የብልታቸው ውጫዊ አካል በሙሉ ወይም በከፊል ይገፈፋል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ችግሮች
ይከተላሉ። ችግሮቹ እንደየ አገራረዙ ይላያያሉ። ፈርዖናዊ በሚባለው የአገራረዝ ዓይነት የብልት ከንፈሮች ስለሚሰፉ ወደ
ውስጣዊ የብልት ክፍል የሚዘልቀው ቀዳዳ ይጠብባል።
ወደ ውስጣዊ የብልት ክፍል የሚዘልቀው ቀዳዳ ሲጠብብ የሚያስከትለው ችግር፥






ወሲባዊ ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ ያምማል፥ ወይም አንዳንዴ ጭራሹን ግንኙነት ማድረግ አስቸጋሪ
ይሆናል።
መሽናት ያስቸግራል።
የወር አበባ ወቀት ችግር ይኖራል።
የወሊድ ችግር ያስከትላል፥እንዲሁም በወሊድ ጊዜ የሚደረግ ምርመራን ያወሳስባል።

ቀዶ ጥገና:
ወደ ውስጣዊ የብልት ክፍል የሚዘልቀው ቀዳዳ ከጠበበ በመክፈት ቀዶ ጥገና ልናክመው እንችላለን። ይህ ሕክምና
የብልት መክፈት ቀዶ ጥገና “ ዴፊቡሌሪንግ” (defibulering) ይባላል።
ሐኪሙ ወደ ውስጣዊ የብልት ክፍል የሚዘልቀውን ቀዳዳ ያጠበበስፌት በመቅደድ የተጣበቁትን ከንፈሮች ካላቀቀ በኋላ
መልሶ ሁለቱን ጫፎች በየበኩላቸው በክር ይሰፋቸዋል።የሚሰፋበት ምክንያት ቶሎ እንዲድን፥ ህመሙእንዲቀንስና
ከንፈሮቹ መልሰው እንዳይጣበቁ ነው። ስፌቱ ለ3 ሳምንታት ያህል ይቆይና ከዚያ በኋላ ራሱ ይጠፋል።
ቀዶ ጥግናው በሚደረግበት ጊዜ እንድትተኚ ስለሚደረግ ህመም አይሰማሽም። እርጉዝ ከሆንሽ በጀርባ የሚሰጥ
ማደንዘዣ ይሰጥሻል።
ከቀዶ ጥገናው በፊት:
-

ከቀዶ ጥገናው በፊት፥ ማታ፥ ገላሽንና ፀጉርሽን በሆነ ሳሙናና ሻምፖ ትታጠቢያለሽ። የቀዶ ጥገናው ዕለት
ጠዋት እንደገና ገላሽን ብቻ ትታጠቢያለሽ። ፀጉርሽን መታጠብ አያስፈልግሽም። መኳኳል የለብሽም።
ጌጣጌጥና ጉትቻሽን ታወጫለሽ። ውድ የሆኑ እቃዎችንም እቤትሽ አስቀምጪ።
ከ02.00 ሰዓት በኋላ ምግብ መብላት፥ የወተት ምርት ወይም ጁውስ መጠጣት የለብሽም። ውሃ የቀዶ ጥገናው
ዕለትንጋትድረስ ማለትም እስከ 06.00 ሰዓት መጠጣት ትችያለሽ። ማጨስ፥ ትንባሆ መቃም፥ ማስቲካ ማኘክ
ወይም ከረሜላ መብላት የለብሽም።

የታካሚዎች መረጃ ከመክፈት ቀዶ ጥግና በፊትና በኋላ
_____________________________________________
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