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د فورسيپس )هغه آله چې ماشوم پرې نيول کېږي( يا  
واکيوم )هغه آله چې د ماشوم سر پرې را کشېږي( له  

 الري د ماشوم زېږون

 د آلې په مرسته د ماشوم زېږون 

د آلې په مرسته زیږون )چې د آلې د زېږون په نوم هم پیژندل کیږي( هغه وخت دی کله چې د ماشوم په زېږېدلو کې د 

مرستې لپاره فورسیپس )هغه آله چې د مور په نس کې ماشوم پرې نیول کېږي( یا د وینټس سکشن کپ )یو آله چې له  

 نس څخه ماشوم پرې راکشېږي( کارول کیږي. 

وم د سرنیولو آله( او فورسپس )یو ډول آله چې ماشوم پرې راکشېږي( خوندي دي او یواځي هغه وخت وینټوس )د ماش 

کارول کیږي کله چې ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره اړین وي. په هغه مېرمنو کې چې مخکې یې طبعي )مهبلي(  

 زېږون کړی وي د آلې په مرسته زېږون پکې لږ وي.

لو آله( او فورسپس )د ماشوم د راکشولو آلې(  د وینټوس )د ماشوم د سر نيو

 له الري د ماشوم د زېږون پر مهال څه پېښېږي؟ 

ستاسو والدي ډاکټر یا قابله باید ستاسو سره د مرستې په توګه د زیږون د الملونو، د وسیلې د انتخاب او دا چې څنګه 

 لپاره ستاسو موافقه باید ترالسه شي. ترسره کیږي خبرې وکړي. مخکې له دې چې دا عملیه ترسره شي، د پروسې 

 د موافقې او درمنلي په هکله د ال زیاتو مالوماتو لپاره د خپلي قابلې یا ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ.

عموما تاسو ته نیمه نشه درکول کېږي ترڅو ستاسو خاصرې یا هم د عیجان )د مهبل او مقعد ترمنځ ساحې( بې حسه 

 تاسو ته د نشې ستن نه وي لګولې.کړي، البته که یې مخکې 

که ستاسو د زیږون په اړه ډاکټر کومه اندیښنه ولري، کېدای شي تاسو عملیات خوني ته ولیږدول شئ او د اړتیا په 

 صورت کې به سیزیرین )د فرج څیرلو( له الري زېږون ترسره شي.

ي )فرج څیري( کړل شي. بدن چې هرڅنګه څیري دا احتمال شته چې د اړتیا پر مهال د مهبل د خالصولو لپاره اپیزیاټوم

شوی یا زخم پکې جوړ شوی وي، د ځانګړي تار په واسطه بېرته ګنډل کېږي. حاالتو ته په کتو، کېدای شي ستاسو  

ماشوم وزېږي او ستاسو پر نس باني کېښودل شي او غوښتني په صورت کې ستاسو د زېږون همکار شخص کوالی  

 . شي چې د ماشوم نو پرې کړي

 وینټوس )د ماشوم د سر نيولو آله(

وینټوس )د ماشوم د سر نیولو آله( د یو نښلونکي آلې په مرسته د ماشوم سر پرې نیول کېږي. یو نرم یا سخت پالستیکي  

یا فلزي ګیالس ډوله آله د پیپ په واسطه د نښلونکي آلې سره وصل کیږي. دا ګیالس ډوله آله ستاسو د ماشوم پر سر  

 اځي.باندي فیټ ر
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د انقباض په جریان کې او ستاسو د فشار په مرسته، نسایي ډاکټر یا قابله په نرمۍ سره ستاسو د ماشوم په زیږون کې  

 مرسته کوالی شي. 

اونیو څخه په کم وخت کې زیږون  ۳۶که تاسو د مرستندویه آلې له الري زیږون ته اړتیا لرئ او تاسو د امیندوارۍ له 

م د سر نیولو آله( آلې پرځای له فورسپس )د ماشوم نیولو آلې( څخه کار اخیستل کېږي. دا کوئ، نو د وینټس )د ماشو

ځکه چې د فورسپس )د ماشوم نیولو آله( کې ستاسو د ماشوم سر ته چې د امیندوارۍ پرمهال ډېر نرم وي د زیان رسېدو 

 احتمال لږ وي.

 فورسپس )د ماشوم نيولو آله( 

ده چې د یوې لویې چمچي )کاچوغي( یا نوسي په څیر ښکاري. دا آله منحني یا کږه ده  فورسپس یو ډول نرمه فلزي آله  

ترڅو د ماشوم سر سم پکې ونیول شي. فورسپس )د ماشوم نیولو آله( په احتیاط سره ستاسو د ماشوم د سر شاوخوا ځای 

 پرځای کېږي او د الستي په واسطه د آلې دواړه سرونه سره را یوځای کېږي. 

 او ستاسو د فشار په مرسته، یو نسایي ډاکټر کوالی شي په نرمۍ سره ماشوم راوباسي. د انقباض

فورسپس )د ماشوم نیولو آلې( بېالبېل ډولونه لري. ځیني یې یواځي ددې لپاره وي چې ماشوم د زېږېدلو لپاره راسته 

هم پر یوه اړخ وي )د مور په  کړي، مثال که ستاسو ماشوم ستوني ستخ پروت وي )چې مخ یې لوړ او چپه وي( او یا

 نس کې پر یوه بغل پروت وي( . 

زه ولي وینټس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشيږي( یا هم فورسپس  

 )هغه آله چې ماشوم پرې نيول کېږي( ته اړتيا لرم؟ 

 وخت اړتیا وي چې:زېږون د آلې په مرسته ترسره کېږي او د آلې په مرسته زېږون ته هغه  ۱زیږونونو کې  ۸په هرو 

تاسو ته د یو اساسي روغتیایی حالت )لکه د وینې د لوړ فشار( له امله دا مشوره درکړل شوې وي چې د خپل   •

 ماشوم د زېږېدلو لپاره پرځان د فشار راوړلو هڅه مه کوئ. 

 ستاسو د ماشوم د زړه د ضربان په اړه اندیښنه موجوده وي  •

 يستاسو ماشوم په یو غیر عادي حالت کې و •

 ستاسو ماشوم ستړی شوی وي او داسې اندیښنې وي چې کیدای شي هغه په ستونزمن او تکلیفي حالت کې وي •

فورسپس )هغه آله چې د مور په نس   -تاسو له وخت نه مخکې ماشوم د مهبل له الري )په طبعي ډول( زېږوئ  •

ستاسو د عیجان )د مهبل کې ماشوم نیسي( کوالی شي په دې برخه کې مرسته وکړي چې ستاسو د ماشوم سر 

 شاوخوا هډوکي( څخه وساتي 

د زېږون وروسته ستاسو د ماشوم د حالت کتلو لپاره عموما د ماشومانو یو ډاکټر )د ماشومانو متخصص( موجود وي. د 

زیږون وروسته کېدای شي تاسو ته د یو سیروم له الرې انټي بیوټیک )مکروب ضد درمل( درکړل شي ترڅو ستاسو د 

 )مکروبي کېدلو( خطر کم کړي. انفیکشن

د وینټس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشيږي( او فورسپس )هغه آله چې  

 ماشوم پرې نيول کېږي( له الري د زېږون خطرات کوم دی؟ 

د ماشوم زېږولو لپاره د وینټس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشیږي( او فورسپس )هغه آله چې ماشوم پرې نیول  

 ړي خوندي طریقې دي، خو ځیني خطرونه هم لري چې باید ستاسو سره یې په اړه بحث وشي.کېږي( دوا
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 د مهبل او فرج څيرېدل 

 د مهبل او فرج څیري شوې ساحه به په داسي تار وګنډل شي چې دا تار خپله ویلي کېږي

 مي درجې مهبلي یا د فرج څيرېدل 4مي یا 3د 

دي نژدې غړی یا هم د مقعد دیوال یا غټه کولمه پرې شي، چې دې ته د   ډې احتمال ډېر دی چې د مهبل د څیرېدلو سره

 مي درجې مهبلي څیرېدل ویل کېږي.۴مي یا ۳

 دا ډول مهبلي څېرېدل داسي اغیز لري چې: 

 تنې د مهبل له الري )په طبعي ډول( ماشوم زېږوي  ۳مېرمنو کې  ۱۰۰په هرو  •

 چې ماشوم پرې نیول کېږي( په مرسته ماشوم زېږويتنې د وینټس )هغه آله  ۴مېرمنو کې  ۱۰۰په هرو  •

پوري مېرمني د فورسپس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشېږي(   ۱۲څخه تر  ۸مېرمنو کې له  ۱۰۰په هرو  •

 په مرسته ماشوم زېږوي 

 د وینې د ټوټې کيدو لوړ خطر

ې )لګن( په رګونو کې د وینې د  د هغه زېږون وروسته چې د یوې آلې په مرسته ترسره شي، ستاسو د پښو یا خاصر

ټوټې کیدو ډیر احتمال شته. نو د زېږون وروسته د امکان ترحده ستاسو حرکت او د ځان ښورول د ویني د ټوټه کېدو په 

 مخنیوي کې مرسته کوالی شي. 

ین په کېدای شي تاسو ته دا مشوره هم درکړل شي چې د ویني ټوټه کېدو ضد ځانګړي جرابې په پښو کړئ او د هیپار

 نوم ستن چې د ویني د بندېدو احتمال کموي ولګوئ. 

 د ادرار بې نظمي 

د زیږون وروسته د ادرار بې نظمي )د بولو بهېدل( معمولي دي. دا د هغه زېږون وروسته ډېره پېښېږي چې د وینټس  

په مرسته ترسره شوی  )هغه آله چې ماشوم پرې نیول کېږي( او فورسپس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشېږي( آلو 

وي. ددې پېښي د مخنیوي لپاره به له تاسو څخه وغوښتل شي چې طبعي حرکات )فیزیوټرافي( ترسره کوئ چې په دې 

 کې د خاصرې )د فرج شاوخوا برخي( تمرینونه هم شامل دي.

 د ابزار )غټ پېشاب( بې نظمي

اوځي( دا ستونزه د زېږون وروسته پېښېږي، په د ابزار )غټ پېشاب( بې نظمي )چې ابزار یا د بدن باد بې واکه ر

مي درجې اندازه مهبل یا د فرج شاوخوا څیري شوې وي. د آلې  ۴مي یا ۳ځانګړې توګه که چیري د زېږون پر مهال د 

په مرسته د زېږون خطراتو ته په کتو چې د مهبل شاوخوا ورسره څیري کېدای شي، د ابزار )غټ پېشاب( بې نظمي  

 کېږي. ډېره رامنځ ته 

 آیا ماشوم ته کوم خطر شته؟ 

  ستاسو ماشوم ته متوجې خطرونه عبارت دي له:

د وینټوس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشېږي( له امله به ستاسو د ماشوم پر سر د )غوټي( یوه نښه رامنځ   •

 ساعتونو کې بېرته ورکیږي ۴۸دا نښه معموال په  -ته شي 
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دا سربېرن زخم د آلې په   -رامنځ ته کېږي ( cephalohaematomaخم )ستاسو د ماشوم په سر کې سربېرن ز •

ماشومانو کې   100مرسته د زېږون پر مهال وینټوس )هغه آله چې د ماشوم سر پرې راکشېږي( له امله په هرو 

دا سربېرن زخم معموال د اندیښنې وړ نه دي او د   -ماشومانو پوري رامنځ ته کېږي 12څخه تر  1شاوخوا له 

 په تیریدو سره خپله ورکېږي وخت

دا نښي  -ستاسو د ماشوم پر مخ باندې د فورسپس )هغه آله چې ماشوم پرې نیول کېږي( نښې راښکاره کېږي  •

 ساعتونو کې بېرته ورکیږي ۴۸معموال په 

  ۱۰دا واړه زخمونه د آلې په مرسته د زېږون پر مهال د هرو  -ستاسو د ماشوم پر مخ یا سر واړه زخمونه  •

 کې رامنځ ته کېږي او ډېر ژر بېرته جوړېږي. ۱ماشومانو څخه په 

دې ته ژړی یا د ژړي ناروغي هم وایي او باید په څو ورځو کې   –ستاسو د ماشوم د پوستکي او سترګو ژېړوالی  •

 ورکه شي

 سمدستي وروسته

 ساعتونو پورې وباسي.  ۲۴ځینې وختونه تاسو یو کوچني پیپ ته اړتیا لرئ چې ستاسو د مثانې څخه )بولي( تر 

په هغه صورت کې چې تاسو ته د بېهوښۍ درمل درکول شوي وي، دغه پیپ ته ډېره اړتیا لرئ، ځکه تاسو په دې حالت 

  کې مثانه نه شئ احساسوالی او نه پوهېږئ چې مثانه مو ډکه شوې ده.

 لو اړوند ډېر نور مالومات لري.کې د زېږون پر مهال د مرستې رسو( RCOGد نسایی او والدي ناروغیو شاهي کالج )

healthtalk.org  ویبپاڼه کې د میرمنو ویډیوګانې او لیکلي مرکې شته چې د مهبلي زیږون اړوند د خپلو تجربو په اړه

غږېدلي دي، چې په دې کې د فورسپس )هغه آله چې ماشوم پرې نیول کېږي( او وینټوس )هغه آله چې د ماشوم سر  

 زېږون په هکله هم خبري شوي دي.  پرې راکشېږي( له الري د

NHS  ې څخه معلومات ویب
 )  )www.nhs.uk) NHSد پاڼ  
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