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ايپېزياټومي )د فرج پراخه کول( او د فرج شاوخوا پرې  
 کول 

.ځینې وختونه ډاکټر یا قابله اړه وي چې د زیږون پرمهال باید د فرج )مخصوص اندام( او مقعد تر مینځ ساحه پرې 

 کړي دې ته ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( ویل کېږي.  

 ایپېزیاټومي )د فرج څیرل( مخصوص اندام )فرج( یوڅه پراخه کوي، ترڅو ماشوم د همدې الري په اسانه راووځي. 

ي وختونه د ماشوم د راوتلو سره د ښځي عیجان )د فرج او مقعد ترمنځ( ساحه ماتېږي. د ځینو مېرمنو د لنګون پر ځین

مهال ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( د شدید څیري کېدو مخنیوي کوې یا په هغه صورت کې چې اړتیا وي ماشوم باید  

 ۔ژر پیدا شي نو د ماشوم په چټک را ایستلو کېمرسته کوي

که ستاسو ډاکټر یا قابله فکر کوي چې تاسو د لنګون پر مهال ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( ته اړتیا لرئ، نو په دې  

هکله به هغوی ستاسو سره خبري وکړي. په عمومي توګه په انګلستان کې ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( نه ترسره 

 کېږي. 

قابلې يا عمومي ډاکټر سره   په هغه صورت کې د خپلي  مشوره: غيرعاجله

وږغېږئ که تاسو ايپېزياټومي )د فرج پراخه کول( يا مو د فرج شاوخوا ساحه  

 څيرل شوې وي او د الندينيو حاالتو سره مخ شوئ: 

 که مو د څېرل شوي ځای بخۍ )درزونه( ډېر درد کوي •

 که بدبویه افرازات راوځي  •

تاسو کوالی شئ دا ځای په هنداره کې  -که د پرې شوي ځای شاوخوا پوستکی پاړسوب وکړي او سور شي  •

 وګورئ 

 له پورتنیو نښو څخه هره یوه دا مانا لري چې تاسو یو ډول عفونت لرئ. 

مېرمني چې په طبعي طریقه )د مهبل له الري( یې ماشوم زېږولی وي، د یو ډول پرېکېدو،   ۹ښځو کې  ۱۰په هرو 

 چړیکي او ایپېزیاټومي څخه کړېږي. 

په الندي حاالتو کې د (     NICEد ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( د عملیې  ترسره د روغتیا او پاملرنې ملي اداره) 

 ي: اکیدو وړاندیز کو

 ماشوم د اکسیجن د کمښت سره مخ وي )نفستنګي یې کېږي( او اړتیا ولري چې ژر باید پیدا شي، یا •

 فورپس یا ویکیوم )وینټوس( ته اړتیا ده، یا  •

 د مقعد خواته د بدن د څېرې کېدو خطر وي •

 رسره کېږي. پېښه یې د ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( له الري ت ۱څخه  ۷په انګلیستان کې د زېږون د هرو 

که تاسو ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( یا د زېږون پر مهال د فرج شاوخوا څیري شوې وي، نو د ټپ د جوړېدلو لپاره  

عموما ګنډلو ته اړتیا لرئ. د زخم د ګنډلو لپاره داسي تارونه استفاده کېږي چې وروسته خپله له منځه ځي او تاسو 

 کولو لپاره یې روغتون ته والړ شئ مجبور نه یاست چې د سپخولو یا لیري
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 ولي تاسو ايپېزياټومي )د فرج پراخه کول( ته اړتيا لرئ 

که ستاسو ماشوم د جنین تکلیفي په حالت کې وي، چې د زېږون وړاندي یې د زړه د ضربان کچه ډېره چټکه یا ورو  

 خه کول( سپارښتنه کیدای شيوي، په دې صورت کې د ماشوم د ژر پېدا کېدو لپاره د ایپېزیاټومي )د فرج پرا

دا په دې مانا ده چې ستاسو ماشوم کېدای شي په کافي اندازه اکسیجن نه شي اخیستالی او باید ژر تر ژره را و ایستل 

  مخنیوی وشي.  د ماشوم د مړینيشي ترڅو د زیږون پر مهال د خطراتو او 

د ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( یو بل دلیل دا هم دی چې ستاسو مهبل )د ماشوم وتلو الر( باید د ځینو سامان آالتو لکه  

 د مهبل پراخونکي آلو په مرسته پراخه شي ترڅو د ماشوم په راوتلو کې مرسته وکړي.

 دا عملیه په الندي حاالتو کې هم اړینه وي:

شوم سرچپه وي، یاني ستاسو ماشوم د کښتي لخوا چې لومړی یې پښې راوځي په هغه صورت کې چې ستاسو ما •

 پیدا کېږي 

په هغه صورت کې چې تاسو د څو ساعتونو لپاره د ماشوم د زیږېدلو هڅه کوئ خو د ډېر فشار وروسته نور   •

 ستړي شوي یاست 

په هغه صورت کې چې تاسو روغتیایی حالت د اندېښنې وړ وي، مثال د زړه ناروغي ولرئ او سپارښتنه وشي   •

چې زیږون )لنګون( څومره چې ژر کېدای شي باید ترسره شي، ترڅو د نورو روغتیایي خطرونو مخه ونیول  

 شي

ار په ذریعه ترسره شي، ایپېزیاټومي  څیړنې دا ښیي چې په ځینو زیږونونو کې، په ځانګړې توګه هغه زېږون چې د فش

)د فرج پراخه کول( کېدای شي د هغه څېرېدو مخه ونیسي چې د مقعد پرعضالتو اغیزه کوي ممکن د اوښکو مخه 

 ونیسي )د دریمې درجې اوښکو(.

 ايپېزياټومي )د فرج پراخه کول( څنګه ترسره کېږي 

ه. بدن ته نیمه نشه )انستیاتیک( ورکول کېږي چې د مهبل  ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( عموما یوه عادي پروسه د

)مخصوص اندام( شاوخوا ساحه بې هوښه یا بې حسه کړي ترڅو تاسو هیڅ درد احساس نه کړئ که وار له مخې ستاسو 

په مال )شا( کې د بېهوښۍ ستن لګول شوې وي، کېدای شي د مهبل شاوخوا څیرلو وړاندي لږ نوره پېچکارۍ ور زیاته 

 شي.

که امکان ولري، ډاکټر یا قابله به د مهبل )مخصوص اندام( د شاتنۍ برخي څخه کښته خوا په اوږدو باندي یوې خواته 

 پرې کړي. د زېږون وروسته به دا زخم په داسي تارونو وګنډل شي چې وروسته خپله سپخېږي.

 د ايپېزياټومي )د فرج پراخه کول( پروسې څخه رغېدل 

پراخه کول( زخم معموال د ماشوم د زېږېدلو وروسته په یوه ساعت کې بېرته رغېږي. زخم کېدای  د ایپېزیاټومي )د فرج 

 شي په لومړیو کې ډېره وینه وکړی، خو دا باید په فشار یا د ګنډلو له الري ودرول شي.  

برې وکړئ چې د میاشت کې بېرته روغ شي. له خپلې قابلې یا نسایي ډاکټر سره په دې اړه خ ۱ګنډل شوی ځای باید په 

 درملنې په موده کې باید له کومو فعالیتونو څخه ډډه وکړئ.

 د درد سره مقابله کول. 

https://www.nhs.uk/conditions/stillbirth/
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 د ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( وروسته معموال دردونه وي. 

.د درد ارامونکي درمل لکه پرسټامول کوالی شي د درد په کمولو کې مرسته وکړي او تاسو کوالی شئ چې ماشوم ته د 

 شیدو ورکولو پر مهال هم پرسټامول استفاده کړئ. خپلو 

.ویل کېږي چې مور ماشوم ته د خپلو شیدو ورکولو پرمهال ابروفین هم استفاده کوالی شي، خو لومړی باید په دې اړه د 

 خپل ډاکټر سره خبري وکړئ. 

ول شي. که تاسو ډاډه نه اسپرین نه توصیه کېږي، ځکه کېدای شي دا د مور د شیدو له الرې ستاسو ماشوم ته ولیږد

 یاست چې د درد ارامولو لپاره کوم ډول درمل واخلئ، ستاسو قابله به په دې برخه کې مشوره درکړي.

دا ډېره اړینه ده چې د شدیدو دردونو ارامولو لپاره باید د ډاکټر د نسخې مطابق توصیه شوي درمل واخیستل شي، لکه 

 کوډیین. 

خې مطابق توصیه شوي درمل کېدای شي په خوندي شکل ستاسو پر شیدو اغېز  په هرصورت، یواځي د ډاکټر د نس

 وکړي. په دې اړه ستاسو عمومي ډاکټر یا قابله مشوره درکوالی شي.

 درد آرامولو لپاره الندي الري چاري ترسره کړئ:

خپل بدن پر  د یخي کڅوړه یا د یخي ټوټې چې په یو ټوکر کې پوښل شوي وي پر زخم کښېږدئ. په مستقیم ډول د •

 پوستکي )پوټکي( د یخي ایښودلو څخه ډډه وکړئ ځکه دا کېدای شي زیان رامنځ ته کړي

دقیقو   ۱۰تازه هوا ته د ټپ یا ګنډل شوی ځای خالصول د ټپ په رغېدلو کې مرسته کوي. په ورځ کې یو یا دوه ځلې د 

 اچول هم د دردونو په کمولو کې مرسته کوالی شي. لپاره خپلي الندنۍ جامې ایستل او پر خپل کټ باندي پر یو اټوال 

اوونیو پوري نه ډېرېږي. که مو دردونه تر دغه   ۳تر   ۲د ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( وروسته عموما دردونه له 

 مودې زیات شي، د خپل ډاکټر، قابلې او یا هم بل روغتیایي متخصص سره په دې اړه خبري وکړئ.

 تشناب ته تګ 

هغه شاوخوا ساحه پاکه وساتئ، ترڅو عفوني یا په مکروب ګړ نه شي. تشناب ته له تګ وروسته، د خپل فرج  زخم او د

 )مخصوص اندام( شاوخوا ساحه باندي ګرمې اوبه واچوئ ترڅو ووینځل شي. 

 وي. د مهبل )مخصوص اندام( پر شاوخوا د ګرمو اوبو تویول د پېشاب کولو پر مهال د تکلیف په کمولو کې مرسته ک

پېشاب کولو پرمهال ډې پرځای چې پر کموټ مستقیم کښېنئ په داسي شکل ورباندی کښېنئ زنګنونه مو جګ وي، دا به 

 ستاسي سره د دردونو په کمولو کې مرسته وکړي. 

.کله چې تاسي ابراز )غټ پېشاب( کوئ نو ښه به داوي چې یو پاک بالښت پر زخم کښېږدی او په آرامه باندی پرځان  

 اولئ. په دې سره به ستاسو پر زخم فشار او زور نه راځي.فشار ر

کله چې خپل مقعد )شاتنۍ برخه( پاکوئ، نو په نرمۍ سره یې د مخ له طرف څخه د شا و خوا ته پاکوئ. په دې سره به 

 په مقعد کې موجودي باکتریاوي پرې نه ږدي چې مهبل او د هغه شاوخوا انساجو ته سرایت وکړي.
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ر )دروند پېشاب( پرمهال ځانګړي دردونه لرئ، نو د جالب )یو ډول ماده چې کولمې نرموي( استعمال  که تاسو د ابزا

کېدای شي ګټور وي. دا ډول درمل عموما د قبضیت د درملني لپاره کارول کېږي چې ابزار نرم کړي او په اسانه له بدن  

 څخه خارج شي.

 پلې قابلې یا ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. د قبض د درملنې په اړه د نورو مالوماتو لپاره له خ

 د جنسي اړيکو پر مهال درد 

 په دې اړه هیڅ قوانین نشته چې وښیي تاسو باید د زېږون وروسته څه وخت جنسي اړیکي پیل کړئ.

د اوالد د زېږون څخه څو اوونۍ وروسته ځیني مېرمني د درد او ستړیا احساس کوی، دا زېږون که یې د ایپېزیاټومي )د  

پراخه کول( له الري کړی وي یا نه. په دې اړه بېړه مه کوئ. که د جنسي اړیکو پر مهال د درد احساس کوئ،  فرج

 خوند نه شئ ترې اخیستالی. 

که ستاسو ماشوم د د ایپېزیاټومي یا د فرج د څیرلو له الري پیدا شوی وی، نو په لومړیو څو میاشتو کې به د جنسي  

 ئ.اړیکو پر مهال د درد احساس کو

که دخول )د آلې ڼه ایستل( دردناک وي، نو ووایاست. که تاسو ځان داسي وښایاست چې هر څه سم دي خو په اصل کې  

داسي نه وي، نو جنسي اړیکه ډې پر ځای چې خوند ترې واخیستل شي په یو ناورین به بدله شي او دا کار نه ستا او نه 

  هم ستا د ملګري سره مرسته کوالی شي.

د مثال په توګه، د دوه اړخیزي استمناء   -شئ چې د تناسلي آلې دخول ته ور نږدې شئ خو دخول ونه شي  تاسو کوالی

 له الري ځان انزال کړئ. 

درد کله ناکله د مهبل )فرج/ د ښځي مخصوص اندام( د وچوالي سره هم تړاو لري. تاسو کوالی شئ د مرستې لپاره د 

 غه څخه استفاده وکړئ.درملتونونو څخه اوبلن غوړ واخلئ او له ه

هغه سریښناکه مادې چې غوړ پکې وي مه کاروئ لکه واسلین یا لوشن، ځکه دا مهبل )مخصوص اندام( تڼاکي کوي او  

 کېدای شي پافرام )هغه پرده چه نس او لړمون سره بېلوې( زیانمن کړي.

ی که تاسو ماشوم ته خپلي شېدې هم اونۍ وروسته امیندواره شئ، حت ۳تاسو کوالی شئ د ماشوم له زیږون څخه یواځي 

 ورکوئ او ستاسو میاشتنۍ ناروغي پیل شوې هم نه وي.

ماشوم د زېږون وروسته )که تاسو نه غواړئ چې بیا امیندواره شئ( نو د لومړۍ جنسي اړیکي په شمول د هرځل جنسي 

 اړیکي نیولو پر مهال د امیندوارۍ د مخنیوي الري چاري په کار واچوئ.

ه چې ستاسو ماشوم په روغتون کې وي( یا د زېږون څخه وروسته معایناتو پر مهال ستاسو لپاره ښه فرصت عموما )کل

 دی چې د امیندوارۍ د مخنیوي پر الروچارو بحث وکړئ.

تاسو کوالی شئ د یو عمومي ډاکټر، قابلې یا روغتیا پال سره په دې اړه خبرې وکړئ او هم کوالی شئ چې هر وخت د 

 لینیک ته مراجعه وکړئ.امیندوارۍ ک

تاسو ته نږدې د جنسي روغتیایي خدماتو په اړه د نورو مالوماتو لپاره د خپلې قابلې، روغتیا پالونکي یا ډاکټر څخه 

 پوښتنه وکړئ.
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 )عفونت( مکروبي کېدل 

 پر زخم یا د هغه پر شاوخوا ټولي هغه نښي نښانې چې د مکروبي کېدو څرکونه پکې وي، وګورئ لکه: 

 سور، پوړسیدلی پوستکی  •

 د زخم څخه د نوانو )زیړو اوبو( یا مایع موادو راوتل •

 دوامداره درد  •

 غیر معمولي بوی •

د فرج )تناسلې آلې( او مقعد شاوخوا د عضالتو پیاوړتیا د حوصلې )تر نو الندي ساحه( تمرینونه کوالی شي په د زخم 

 نساجو باندي فشارکم کړي.  په جوړولو کې مرسته وکړي او پر زخم او د هغه شاوخوا ا

 تمرينونه 

د فرج )تناسلې آلې( او مقعد شاوخوا د عضالتو پیاوړتیا د حوصلې )تر نو الندي ساحه( تمرینونه کوالی شي په د زخم 

 په جوړولو کې مرسته وکړي او پر زخم او د هغه شاوخوا انساجو باندي فشار کم کړي. 

ې د مهبل او معقد شاوخوا اندامونو باندی فشار شامل دی چې تشناب ته د د حوصلې )تر نو الندی ساحه( په تمرینونو ک

 هر ځلي تګ مخه نیسي او له بدن څخه د باد د وتلو مخنیوی کوي.

د حوصلې )تر نو الندی ساحه( د یوه قابله کوالی شي تاسو ته دا تشریح کړي چې دا تمرینونه څنګه ترسره کړئ. 

 ماتو لپاره د خپلي قابلې یا ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. تمرینونو په هکله د ال زیاتو مالو 

 د زخم انساج )خارش( 

د ځینو میرمنو د بدن هغه برخه چې د ایپېزیاټومي )د فرج پراخه کول( عملیه ورباندي اجراء شوې یا یې د زېږون پر 

تکلیفوي، نو د خپل ډاکټر سره په مهال مهبل څیري شوی وي ډیر، شدید خارش کوی. که ستاسو د زخم خارش تاسو په 

 اړیکه کې شئ.

 د مهبل څيرلو مخنيوی

یوه قابله کوالی شي ستاسو سره مرسته وکړي چې د زیږون پرمهال چې کله چې د ماشوم سر را ښکاره شي، د مهبل د  

  څیرلو مخه ونیسي.

قابله به له تاسو څخه وغواړي چې پوري وهل )د نس خوا ته فشار کول( ودروئ او یو څو لنډې لنډي ساه ګاني د خولې 

 له الري وباسئ.

دا د دې لپاره ده چې ستاسو د ماشوم سر ورو او په نرمۍ سره راڅرګند شي، د عجان )د مهبل شاوخوا( پوستکي او  

 سره پراخ شي. عضالتو ته وخت ورکوي چې له څیرلو پرته

د عجان )مهبل شاوخوا( پوستکي معموال ښه پراخېږي، خو کیدای شي څیري شي، په ځانګړې توګه په هغه میرمنو کې  

  چې د لومړي ځل لپاره زیږون کوي.

د امیندوارۍ په وروستیو څو اونیو کې د عجان )مهبل شاوخوا( مالش یا مساج کول کوالی شي د زیږون پرمهال د 

 )د فرج د څیرلو( احتمال کم کړي.  ایپېزیاټومي
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ګوتو د داخلولو او  ۲یا  ۱د مساج ډول او موښل د څیړنېزو مطالعاتو له مخې توپیر لري. ډیری مساجونه په فرج کې د 

 کښته خواته د فشار ورکولو له الري کېږي یا د عجان خواته کښېکښل شي.

 ه ورځ تکراروي. ډیره ګټه یې په هغو میرمنو کې راڅرګندېږي چې دا مساج هر

NHS  ې څخه معلومات ویب
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