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 جراحي زېږون  - عمومي کتنه
جراحي زيږون، چې سي سيکشن هم ورته ويل کېږي، هغه جراحي عمليات دي چې د مور نس يا رحم په مصنوعي  

 ډول څيرل کېږي او له همدې الري ماشوم ترې را ايستل کېږي. 

 په دې جراحي عملياتو کې عموما تر نو الندي د مخصوص اندام برابر نس څيرل کېږي.

زېږون لپاره جراحي عمليات يو له غټو عملياتو څخه دی چې ډېر خطرونه ورسره تړلي دي، نو له همدې امله دا ډول  د 

 عمليات عموما په هغه صورت کې کېږي چې ستاسو او ستاسو د ماشوم د خونديتوب لپاره بله الر نه وي.

 زېږوي. ښځه د جراحي عملياتو له الري ماشوم  ۱ښځو کې  ۴د بريتانيا په هرو 

 د ماشوم د زېږولو لپاره ولي جراحي عمليات کېږي 

د زېږون لپاره جراحي عمليات کېدای شي د يو چا د خپلي خوښي د )انتخاب( پالن له مخې وشي يا په داسي بېړنيو  

 حاالتو کې ترسره کېدای شي چې فکر کېږي په طبعي شکل د ماشوم زېږول به ډېر خطرناک وي.

 مي اونۍ څخه ترسره کېږي. ۳۹عمليات عموما د اميندوارۍ له  د زېږون پالن شوي جراحي

 زيږون جراحي عمليات په الندنيو حاالتو کې ترسره کېږي:

چې ستاسو ماشوم په رحم کې اوښتی )چپه شوی( وي )پښې يې کښته وي( او ستاسو ډاکټر يا قابله نه شي کوالی  •

هم تاسو نه غواړئ چې د فشار له الري دي ماشوم چې ستاسو پر نس د فشار له الري ماشوم راسته کړي او يا 

 راسته شي

 په هغه صورت کې چې ستاسو د رحم خوله )د ماشوم راوتلو الر( کوچنۍ يا وړه وي  •

 چې تاسو د اميندوارۍ اړوند د ويني لوړ فشار )د حمل ايکالمپسيا)تسمم(( ولرئ •

چې د اميندوارۍ په وروستيو کې  کېږي يا هم   چې تاسو ځينې انتانات ولرئ، لکه د تناسلي هيپس لومړني انتانات •

 په داسي ايچ آی وي ناروغي اخته ياست چې درملنه يې نه وي شوې

په داسي حاالتو  -په هغه صورت کې چې ستاسو ماشوم په پوره اندازه اکسيجن او غذايي مواد نه شي اخيستالی  •

 را و ايستل شيکې ځيني وختونه دې ته اړتيا وي چې بايد ماشوم په بېړنۍ توګه 

 تاسو د لنګون دردونه ونه لرئ او يا هم د مهبل څخه مو ډېره زياته وينه بهېږي •

که د زېږون د جراحي عملياتو د پالن لپاره وخت وو، نو ستاسو قابله يا ډاکټر به له تاسو سره په دې اړه وغېږي چې د  

 طبعي زېږون په پرتله د جراحي عملياتو ګټي او تاوانونه څه دی. 

 د زېږون د جراحي عملياتو غوښتنه کول 

 اره جراحي عمليات وکړي.ځيني مېرمني پرته له کوم روغتيايي سببه غواړي د زېږون لپ

که تاسو د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه د کوم روغتيايي دليل پرته د زېږون د جراحي عملياتو غوښتنه وکړئ، نو هغوی به  

 لومړی تاسو ته د طبعي زېږون په پرتله د جراحي عملياتو ګټي او تاواتونه روښانه کړي.

ايد دا فرصت درکړل شي چې د روغتيايي پاملرنې د يو مسلکي  که تاسو د زيږون په اړه انديښمن ياست، تاسو ته ب

 شخص سره خپلې انديښنې شريکي کړئ ترڅو هغه ستاسو د اميندوارۍ او زيږون.پرمهال د مرستي وړانديز وکړي. 
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که د ټولو خطرونو په اړه تر بحث وروسته او د هغه مالتړ د اورېدلو سره سره چې ستاسو سره به د اميندوارۍ او 

ن پر مهال کېږي بيا هم تاسو دا احساسوئ چې په طبعي شکل زېږون تاسو ته د منلو نه دی، کوالی شئ د جراحي زېږو

عملياتو د پالنولو وړانديز وکړئ. که ستاسو ډاکټر نه غوښتل چې تاسي عمليات کړي، دی به تاسي بل ډاکټر ته چې 

 جراحي عمليات کوالی شي ور وپېژني. 

 څه پېښېږي  د جراحي عملياتو پر مهال

 ډېری جراحي عمليات په مال کې د بېهوښه کولو له الري ترسره کېږي. 

دا په دې مانا ده چې تاسو به په هوښ کې ياست، مګر ستاسو د بدن کښتنۍ برخه به بې حسه شوې وي او تاسو به هيڅ د 

 درد احساس نه کوئ.

 د عمليات په جريان کې:

ډاکټران او نرسان به تاسو د  -و تاسو ونه وينئ چې څه روان دي ستاسو پر بدن به يو پرده وغوړول شي تر څ •

 ټول جريان څخه خبروي چې څه روان دي 

سانتيمترو پوري پرې کړل شي، ترڅو  ۲۰څخه تر  ۱۰په عادي شکل به ستاسي د نس کښتنۍ برخه او رحم به له  •

 له همدې الري ستاسو ماشوم را وايستل شي

 شي تاسو په بدن کې څه ناڅه د کشولو او راکښلو احساس کوئد جراحي عملياتو پر مهال کېدای  •

که چيري ماشوم روغ او سم وي، تاسو او ستاسو د زيږون همکاراني کوالی شئ چې ماشوم د زيږون وروسته  •

يو ماشوم چې د جنيني ستونزو له امله د بيړني جراحي عملياتو په   -سمدستي ووينئ او په غېږ کې يې ونيسئ 

 وي کېدای شي د اکسېجن اخيستلو لپاره سمدالسه د ماشومانو ډاکټر ته يووړل شي واسطه زيږيدلی

 دقيقو پورې وخت نيسي.  ۵۰څخه تر  ۴۰ټول عمليات معموال له 

ځينې وختونه، د جراحي عملياتو لپاره مېرمني ته بشپړه نشه )انستيکيا( ورکول کېږي )چې ټول بدن به مو بېهوښه وي(،  

 مهال که چيري ماشوم بېړني زېږېدلو ته اړتيا ولري.په ځانګړې توګه هغه 

دا چې د زېږون جراحي عمليات څنګه ترسره کېږي په دې هکله د نورو مالوماتو لپاره د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه 

 پوښتني وکړئ. 

 د جراحي عملياتو څخه رغېدل 

 جوړېدل ډېر وخت نيسيعموما د طبعي زېږون په پرتله د جراحي عملياتو له زېږون څخه بېرته 

ورځو پوري په روغتون کې پاتي کېږي د  ۲څخه تر  ۱د طبعي زېږون په پرتله چې تر زېږون وروسته مېرمن له 

 ورځو پوري په روغتون کې وي. ۴څخه تر   ۳جراحي عملياتو ورسته به له 

ه به درد ارامونکي درمل کېدای شي په لومړيو څو ورځو کې په خپل نس کې د څه ناڅه تکليف احساس کړئ. تاسو ت

 درکول کېږي ترڅو ستاسو دردونه کرار شي.

اوونيو کې د ډاکټر  ۶کله چې کور ته الړ شئ، په لومړيو کې به په احتياط سره شيان راپورته کوئ. تر څو چې تاسو په 

 لخوا د زېږون وروسته معاينه کېږئ، کېدای شي له ځينو فعاليتونو لکه د موټر چلولو څخه منع شئ.
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کېدای شي د عملياتو زخم په اخر کې ستاسو په نس کې يو داغ جوړ کړي. په لومړيو کې دا داغ ښکاره وي، خو د وخت  

 په تېرېدو سره له منځه ځي او اکثره وخت دا دغ ستاسو د بدن په ورېښتانو کې پټېږي. 

 واړئ.د جراحي عملياتو څخه د بيا رغېدو اړوند د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه مالومات وغ

 د زېږون د جراحي عملياتو خطرونه 

 د زېږون جراحي عمليات عموما ډېر خوندي وي، خو د نورو جراحي عملياتو په څېر د خطرونه هم لري. 

دا مهمه ده چې بايد د احتمالي اختالطاتو په اړه خبر اوسئ، په ځانګړې توګه هغه مهال چې تاسو له کوم روغتيايي دليل 

 احي عمليات کړی وي. پرته د زېږون لپاره جر

 احتمالي اختالطات عبارت دي له: 

 د زخم خرابوالی او د رحم زخمي کېدل •

 د ويني ټوټه کېدل )غټی کېدل(  •

 ډيره وينه بهېدنه )خونريزي(  •

 د نس نږدې برخو ته زيان رسېدل، لکه مثانه يا هغه نلونه چې پښتورګي او مثانه سره نښلوي  •

 تنفسي ستونزې ستاسو په ماشوم کې لنډمهاله  •

 کله چې ستاسو رحم پرانستل شي په ناڅاپي توګه مو ماشوم له تاسي څخه پرې شي  •

 

 د جراحي عملياتو څخه د بيا رغېدو اړوند د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه مالومات وغواړئ.

 د زېږون د جراحي عملياتو وروسته بياځلي امينداره کېدل 

الري زېږېدلی وي، نو دا په دې مانا نه ده چې ستاسو راتلونکی ماشومان به هم د که ستاسو ماشوم د جراحي عملياتو له 

 جراحي عملياتو له الري پيدا کېږي.

ډېری ښځي چې يو ماشوم يې د جراحي عمليات له الري زېږېدلی وي، راتلونکی ماشوم يې په طبعې ډول د رحم له  

 (.VBACشوم طبعي زېږېدنه ويل کېږي)الري پېدا کېږي، چې دې ته د جراحي عمليات وروسته د ما

البته په دې صورت کې به تاسو کېدای شي د لنګون پر مهال يوڅه زياتي څارني ته اړتيا ولرئ، ترڅو په ډاډه توګه 

 وکتل شي چې هرڅه سم روان دي.

 ځينو مېرمنو ته دا مشوره ورکول کېږي چې د بل ماشوم د زېږولو لپاره هم جراحي عمليات وکړي.

 په دې پوري اړه لري چې جراحي عمليات د مور او ماشوم دواړو د خونديتوب لپاره يو ښه انتخاب دی.دا 

د ال زياتو مالوماتو لپاره، د زيږون او نسايی متخصصينو شاهي کالج د زېږون جراحي عمليات وروسته د زيږون د 

 انتخاب په اړه يوه مالوماتي پاڼه لري. 
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