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��වගා� (IVG) ස්ෙ
�ඡා මැ�හ��ම සඳහා වන සාමා� ය ෙතොර�� 

1978 �ට, ��ය 194 ට අ�ව, ෙසෞ� ය, ප��, සමා�ය ෙහෝ ආ��ක ෙහේ�� මත ග�භ�භාවෙ� 

පළ! "න 90 $ළ ගැ& ගැ�ම ස්ෙ()ඡාෙව� අවස� කරන ෙලස ඉ�ලා �.ය හැ/ය. 

IVG මැ"හ01ම මහජන ෙසෞ� ය පහ3ක4 $ළ �5වන අතර වලං7 ෙසෞ� ය කා8පත9 ස:ත ඉතා; සහ 

ඉතා; ෙනොවන කා�තාව� සඳහා ෙනො>ෙ� ෙ(. ග�භ?භාවය අවස� 1මට @ රෙ(ශ 1ම සඳහා, ඉ�Bම 

සහ�ක කර අ0ස� කළ C0ෙ0 උපෙEශනය සහ සංචාරය කරන ෛවE යවරයH I�J. තවද කා�තාව 

සහ�කය @ ර�9ෙෂේප කළ C$ය. 

IVG �5 /Mම සඳහා කාල Nමාව� සැල/�ලට ෙගන, ඔෙ& Pරණය ගැ�මට අවශ ්ය කාලය ලබා ගැ�ම 

සඳහා ඔබ හැ/ ඉ9මJ� සායනය හා ස4බ�ධ 1ම වැදග0ය. ඔබට දැ�ව0 Pරණය9 ගැ�මට ෙනොහැ/ T 

Iට ඔබට සායනය හා ස4බ�ධ Iය හැ/ අතර ඔබට අවශ ්ය න4 ඔෙ& සහකU සමඟ කතා /Mමට අපට 

ස4W�ණෙය�ම හැ/ය. 

බාල වයස්කUව� I�� IVG සඳහා ඉ�Bම9 කළෙහො0, ෙදම(Xය�ෙY ෙහෝ තJ මාXය අZකා[ය9 ඇ� 

ෙදම(Xය�ෙY කැමැ0ත අවශ ්ය ෙ(. 

ඔබ දැනටම0 ඔෙ& ෙදමාXය� සමඟ කතා කර ඇ0න4, ඔබ ෙදෙදනාටම සායනයට යා හැ/ය. ඔෙ& 

ෙදම(Xය� සමඟ කතා /Mමට ඔබට ෙනොහැ/ ෙහෝ අකමැ� න4, උපෙEශන ක]ඩායම (සමාජ ෙසේවක, 

මෙනෝ IE යාඥයH සහ නා[ෙ(ද IෙශේෂඥයH) I�� වා�තාව9 X`ෙයළ කර� ලබන අතර එය .Cටල[ 

IJ3Uවරයා ෙවත යව� ලබන අතර, ඔb ඔෙ& ෙදම(Xය� ෙව�වට ඔbෙY කැමැ0ත ලබා "ය C$ය. ෙමම 

�යc 9 [යා ප.පා.වලd ඔෙ& අ�දැ�ම/� ෙතොරව /�ෙවHට ඔෙ& ෙදමාXය� සමඟ කතා කළ ෙනොහැ/ 

බව මතක තබා ග�න; න!0 ඔබ එකඟ ව�ෙ� න4, උපෙEශන ක]ඩායමට ඔබට උද( කළ හැ/ අතර 

ඔ�� සමඟ ෙහෝ ෙදෙක� එක9 සමඟ සංවාදයට සහාය ව� ඇත. අවම වශෙය� එ9 ෙදමාXෙයHෙY සහය 

ඇ�ව IVG ට !bණ dම ඔබට වැදග0 වන අතර එමe� ඔබට තJවම හා fයට ප0Iය හැ/ය. සායන 
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ක]ඩායම සමඟ කතා /Mම ඔෙ& අනාගත මාන�ක ෙසෞ� යයට වඩා0 353 Hමන ෙ0Mමද ය�න ෙ0U4 

ගැ�මට උපකාM ෙ(. 

 

ග�භ? "න 90 කට ප3, නා[ෙ(ද IෙශේෂඥයH යා ෙමම ඉ�Bම �5ව�ෙ� කා�තාවෙY ශාM[ක ෙහෝ 

මාන�ක ෙසෞ� යෙ� බරපතල හාJය9 Jසා යැg ගැ& ගැ�ම අවස� Iය හැ/ය. නා[ෙ(ද IෙශේෂඥයH යාට 

මෙනෝIEයා IෙශේෂඥයH ෙහෝ මෙනෝ h/0සකෙයHෙග� කා�තාවෙY ඉ�Bම X`ගැ�මට ෙහෝ 

@ර�9ෙෂේප /Mමට උපෙදස ්ලබා ගත හැ/ය. 

��වගා� ස්ව�ය මැ�හ��ම සඳහා � රම 

ගැ& ගැ�ම අවස� /Mම සඳහා ඔබට IIධ 9 රම ඉ"[ප0 කර� ඇත; ඔබට වඩා0 353 යැg ෙපෙනන 

9 රමය ෙතෝරා ගැ�ම ඔබ ස$ ය: 

• ෙEiය J�I�දනය යටෙ0 ශලk ග&සාව 

• සාමානk J�I�දනය යටෙ0 ශලk ග&සාව 

• ඔස@ 1ම ආර4භෙ� �ට 9 වන ස�ය ද9වා පමl. 
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ශල ක�ම කමෙ
දය සමඟ ��වගා� වැඩකට(�වලට බාධා කර�ෙ� ෙකෙසේද? 

ශලk ග&සා /Mම ෙරෝහෙ�d �5 ෙකෙ�. ඔබ වාnoවට පැ>l Iගස ඔබට කාමරයක ඇඳ9 ලබා d ඇ� අතර ශලkක�ම 

සඳහා ගැ&ෙගල සකස් /Mම සඳහා ෙයෝJ මා�ගයට ඇ$p /Mම සඳහා ෙපොස්ටැYලැ�r� ප�ෙල� (misoprostolo) 

ඖෂධ ෙප� 2 9 ලබා ෙද� ලැෙ&. ෙමම ඖෂධය සමහර Iට ග�භාෂෙ� ෙ(දනාකාM හැ/B4 හා ෙ� ගැB4 ඇ� Iය 

හැක. ෙමය �5�වෙහො0 ඔබට ෙ(දනා නාශක ඖෂධය9 ඉ�ලා �.ය හැ/ය. >J0$ 30 0 පැය /:පය9 අතර vw 

�xෙම� ප3ව, ඔබව සැ0ක4 කාමරයට ෙගන ය� ලැෙ&. ෙEiය J�I�දනය යටෙ0 (ගැ&ෙගෙල: ෙEiය 

J�I�දනය එ�න0 /Mම සමඟ) ෙහෝ සාමානk J�I�දනය යටෙ0 සැ0කම �5 කළ හැ/ය. ෙමම අවස්ථා ෙදෙක:ම 

නා[ෙ(ද Iෙශේෂඥයා ග�භාෂ ෙබ�ල ෙද7ණ /Mම, ග�භාෂය $ළ කැJCලා හz�වා dම සහ කලල{පය සමඟ ග�භ? 

මcව අෙ@|ා කරg. ඔබට සෑම Iටම ශලkක�මයට ෙපර ප��වක ඖෂධය9 සහ ෙ(දනා නාශකය9 ලබා ෙද� ලැෙ&. 

අපෙY ෙරෝහෙ�d, ග&සාව තහ�U /Mම සඳහා සැ0ක4 කාමරෙ� අ�nරා ස��8 �5 කර� ලැෙ&. 

ෙමම කම ෙදකම Iනාr 10-15 අතර කාලය9 පවP. සාමානkෙය� පස්වU 3.30 වන Iට ෙරෝහෙල� බැහැර 1ම 

�5ෙ(. 

අනවශk ගැ& ගැ�4 අවදානම අවම /Mම සඳහා ශලkක�මෙය� ප3 අභk�තර උපකරණය9 ෙහෝ ච�මා�ය�තර 

උපකරණය9 ඇ$p කළ හැ/ය.  

ඖෂධ කමෙ
දය සමඟ ��වගා� වැඩකට(�වලට බාධා කර�ෙ� ෙකෙසේද? 

ග�භ�භාවෙ� 9 වන ස�ය $ළ, එන4, අවසාන ඔස@ 1ෙ4 පළ! "න �ට 63 වන "න $ළ එය කළ හැ/ය. 

ඖෂධ ග&සාව �5ව�ෙ� පැය 48 9 $ළ ඖෂධ ෙදක9 ගැ�ෙමJ. 

පළ! ඖෂධය වන මgෙෆ�ස්ෙටෝ�, ෙපොෙජස්ටෙරෝ� වල �යාකා[0වය අව:ර කරන අතර අභk�තර ග&සාවකට 

ෙහේ$ ෙ(. 
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සායනෙ� �5 වන, ගැ�ෙම� ප3ව, සාමා�යෙය� සැල/ය C$ ෙරෝග ල9ෂණ ෙනොමැත; ඔබට UZරය අ:>Iය 

හැ9ෙ9 3-4% 9 පමl. ෙරෝ��ෙග� 5% 9 ෙමම ඖෂධය සමඟ පමණ9 ග&සා කරg. 

ෙදවන ඖෂධය ෙපොස්ටැYලැ�r� ප�ෙ� ෙකොටස9 වන (මgෙසොෙපොස්ෙටෝ� ෙප� 4 9) ෙරෝහෙ�d පැය 48/72 9 

5[� ප[පාලනය කර� ලැෙ&. එය කැ. ගැN4 සහ කලල පටක (ග�භ? මල සහ කලල{පය) ෙනරපා හැMම0 සමඟ 

ෙ(දනාකාM ග�භාෂ හැ/B4 සහ UZරය අ:> 1ම9 ඇ� කරg. ග&සා /Mෙ4d ඇ�වන ෙ(දනාව Pව Iය හැ/ න!0 

ග&සා /Mෙ4 දවk ඉව0 /Mෙම� ප3ව එය අ� ෙ(. මgෙසොෙපොස්ෙටෝ� ටැ&ලn සමඟ ස4බ�ධව, ඔබට සෑම Iටම 

ඉ�ටාෙවනස් ෙ(දනා නාශකය9 ලබා ෙද� ඇ� අතර ඉතා දU� ෙ(දනාව9 ඇ� �වෙහො0 ඔබට තව0 ෙ(දනා 

නාශකය9 එක$ කළ හැ/ය. 

ඔබ ග&සාව9 කර ඇ� බව ඔබට ෙපෙන� ඇත, න!0 ඔබ කලල{පය ෙනරපා ඇ0දැg ෙ0U4 ගැ�මට අපහ3 ව� 

ඇත, ෙමම ග�භ� අවZෙ�d උප[ම වශෙය� ෙස�.�ටර 2 9 මැJය හැ/ය. UZරය නැ�1ම "න /:පය9 ද9වා 

පැව�ය හැ/ය (සාමානkෙය� එය "න 10 9 ඇ$ළත පහව යg). 

95% 9ම ෙපොස්ටැYලැ�r� සමඟ මgෙෆ�ස්ෙටෝ� සමඟ ස4��ණ ඖෂධ ප�කාර /Mම පළ! පැය 24 $ළ ගැ& 

ගැ�ම අවස� /Mමට ඵලදාg ෙ(. 

දහව� 13.30 0 15.00 0 අතර කාලෙ�d ග&සාව තහ�U කර ගැ�ම සඳහා පාරදෘශk පM9ෂණය9 ස:ත අ�nරා 

ස��8 එක9 �5 කර� ලැෙ&. අ�nරා ස��8 අෙ@9�ත ෙනොෙප�වන අවස්ථාවක, ග&සා /Mම ස4��ණ /Mම 

සඳහා ග�භාෂ Hහරය NMමට මgෙසො@ෙරොස්ෙටෝ� ෙහෝ Hඩා ශ�යක�මය/� ප3 "නවලd ඉ"[යට යා C$ද ය�න 

නා[ෙ(ද ෛවEයවරයා ඔබ සමඟ එකඟ ව� ඇත. 

IVG ඖෂධය නැවැ01මට ඔබ Pරණය කළෙහො0 Hම9 �5ෙ(ද? 

ඕනෑම ෙ(ලාවක ප�කාරයට බාධා /Mම ඔෙ& අg�යg. 



SC.05.740.CINGALESE 

      REV.0 DEL 28/01/2021 

PAGINA 5 DI 8 

_____________ 

VERIFICA:SS-BT 

APPROVAZIONE:AK 
 

Dipartimento della Donna, del Bambino e del Neonato 

UOC Ostetricia e UOC Ginecologia  

Servizio Legge 194 - Consultorio Famigliare Padiglione Bertarelli, via Pace 15 

Segreteria: Tel.  02.55034906  fax 02.55034336 

 

 

මgෙෆ�ස්ෙටෝ� ප3 ප�කාර අ0:o1මට ඔබ Pරණය කර�ෙ� න4, ඕනෑම ග�භ� අවZයක �5Iය හැ/ පමාණයට 

වඩා භෑණ හා නවජ අක>කතා ෙ4 ද9වා වා�තා 1 ෙනොමැත. 

අෙන9 අතට, ෙපොස්ටැYලැ�r� ප�ෙ� ෙදවන ඖෂධය ගැ�ෙම� ප3ව ගැ& ගැ�ම "ගටම කරෙගන යාමට න4, 

පමාද T ග&සාව, ෙනොෙ4{ දU උප0 සහ භෑණ අක>කතා වැJ අවස්ථා වැr 1 �ෙ& න4, සමහර ෙරෝග IJශ්චය 

කළ හැ9ෙ9 අcත උප� f`ඳාෙY උප�� ප3ව පමl. 

ග�භ/ බාවය අෙහෝ2 කර�ෙ� ෙකෙසේද? 

ෙක. කාලය9 $ළ IVG හ!1ම9 ලබා ගැ�ම සඳහා: 

1) ඔබ ස$ව දැනටම0 IVG සහ�කය සහ තවම0 වලං7 ෙසෞඛk කා8පත9 �ෙ& න4 ෙහෝ ඔබ දැනටම0 වලං7 

;ංගා�ත ෙරෝග කාරකය ස$ව �ෙ& න4 02-55034906 අමත�න, සzදා �ට �Hරාදා ද9වා 8.00 �ට 9.00 

ද9වා සහ 14.00 �ට 14.00 ද9වා 14.30 

2) ඔබට IVG සහ�කය ෙනොමැ� න4 ෙහෝ ඔබ ප"ංhය සඳහා අවසර පතය9 ෙනොමැ� Cෙරෝ�ය සංගමෙ� ෙනොවන 

රටවල Wරවැ�ෙයH න4, ඔබ උපෙEශක 02-55034900 අමත�න ෙහෝ උපෙEශක Iද�0 තැපෑෙල� Iද�0 

තැපෑල9 එIය C$ය. 

ග�භ/ බාවය අෙහෝ2 34ෙම� ප6ව ෙමොකද කර�ෙ�? 

නැවත Jවසට පැ>?මට ෙපර, ඉ"[ "නවලd X`පැ"ය C$ උපෙදස් ස:තව ඔබට ෙරෝහෙල� බැහැර යන Iට ;Xය9 

ලබා ෙද� ඇත. ඕනෑම ගැටpව9 සඳහා (උණ, උදර කැ9Hම, බbල UZර වහනය) ඔබට "වා ෙහෝ රා� ඕනෑම 

ෙ(ලාවක පසව හා නා[ෙ(ද හ"� ප�කාර අංශයට යා හැ/ය. 



SC.05.740.CINGALESE 

      REV.0 DEL 28/01/2021 

PAGINA 6 DI 8 

_____________ 

VERIFICA:SS-BT 

APPROVAZIONE:AK 
 

Dipartimento della Donna, del Bambino e del Neonato 

UOC Ostetricia e UOC Ginecologia  

Servizio Legge 194 - Consultorio Famigliare Padiglione Bertarelli, via Pace 15 

Segreteria: Tel.  02.55034906  fax 02.55034336 

 

 

ඖෂ�ය ග&සාව9 �5 T Iට, ඔබ "න 40 කට පමණ ප3 සායනෙ� පM|ණය9 සඳහා Jයම කර� ඇත, ඔබ I�� 

අJවා�යෙය�ම වා�තා කළ C$ අතර, තවම0 ඉ�[ව ඇ� පතනiB-r4බෙකෝෂ දවk ෙනොමැ� බව පාරදෘශk අ�nරා 

ස��8 එක/� පM9ෂා කර�න. 

ඕනෑම අවස්ථාවක, ඔබ ශලk ග&සාව9 කර ��ණ0, සායනයකd ෙහෝ ඔෙ& Iශ්වාසව�ත නා[ෙ(ද Iෙශේෂඥ 

ෛවදkවරයා හ!1 පM|ණය9 සඳහා සහ උප0 පාලන කම X`බඳව සාක)ඡා /Mමට අX J�ෙEශ කර!. සායනෙ� 

නා[ෙ(දය පM9ෂා /Mමට අමතරව, ඔබට සමාජ ෙහෝ මාන�ක උපෙEශනෙය� පෙයෝජන ගත හැ/ය. 

ග�භ/ භාවය අෙහෝ2 34ම සඳහා �නය� ෙව� කර ගැ/මට අය78 කර�ෙ� ෙකෙසේද? 

• Via pace 9ට ඇ$� ව�න - >ලා�, 

• ප�� උපෙEශනය සඳහා උපෙදස් අ�ගමනය කර�න, 

• සායනෙ� Xoපස ඇ� පrෙපළ ෙදසට යන ෙදොර හරහා ඇ$p ව�න 

• COVID-19 ආසාදනය සඳහා ඔබෙY මෑත ෙබෝවන ෙරෝග ඉ�හාසය සමඟ ෙපෝරමය Wරව�න 

• නැතෙහො0 X`$U සපයන ය�තෙය� ඇම$ම එනෙත9 බලා �.�න 194 

ෙව�කරවා ග0 "නෙ� d අJවා�යෙය� ෙගන යා C$ ;ය/යI;: 

• නා[ෙ(ද IෙශේෂඥෙයH ෙහෝ ඔෙ& ෛවදkවරයා I�� ඔබ I�� අ0ස� කරන ලද IVG සහ�කය 

• වලං7 හැz�4පත ෙහෝ වලං7 ගම� බලපතය සහ එ: ඡායා Xටප0 

• වලං7 ෙසෞඛk කා8පත / STP / ක]ඩාය4 කා8 පෙ0 ඡායා Xටපත9 සහ  

• ඔෙ& UZර කා]ඩෙ� ඡායා Xටපත9 �ෙ& න4 

• ක;� �5කරන ලද ෛවදk පM9ෂණ වා�තා 

ඔබ ෙම� කර ග0 "නෙ� Hම9 කළ C$ද: 
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• හ!1මට පැය ෙදකකට ෙපර ඔබට සැහැ�c උදෑසන ආහාරය ගත හැ/ය 

• ඔබ ඖෂධ ග�නවා න4 ඔබට ඒවා J�පතා ගත හැ/ය 

• X`ගැ�ෙ4 ක��ටරය ට පැ>l ප3 ඔබට හzනාගැ�ෙ4 අංකය9 ස:ත ෛවදk වා�තාව9 ලබා ෙදන 

අතර ප3ව ඔෙ& ෙපෞEග;ක0වය ආර9ෂා /Mම සඳහා ඔබව කැඳව� ලැෙ&. 

  • නා[ෙ(ද Iෙශේෂඥ ෛවදkවරයා සමඟ ස4!ඛ පM9ෂණය9,සහ එ�ෙඩොෙවො�න� පM9ෂණය9 ස:ත අ�nරා 

ස��8 එක9 ඔබට ඇත 

• ඔබ සැ0ක4 ෙහෝ  ග&සා /Mම සඳහා වන කැමැ0ත අ0ස� කර� ඇත 

  • ෙහ"ය9 UZර සා4පල සහ ඕනෑම Iද�0 හෘද ෙරෝග(ecg) සඳහා ඔබ අමත� ඇත 

ඔබ ශල  ග:සාව� ෙතෝරාෙගන ;ෙ: න8: 

• 12-13  pm අතර �.න J�I�දන ෛවදkවරයH සමඟ ඔබ ස4!ඛ පM9ෂණය සඳහා බලා �.� ඇත 

• ස4!ඛ පM9ෂණය අවසානෙ�d මැ"හ01ෙ4 "නය Jයම /Mම සඳහා ඔබට නැවත X`ගැ�ෙ4 ක��ටරය 

යා C$ය 

• ශලkක�මයට පැය 48 0 72 0 අතර කාලයකd via pace 9 : TAMPONE පM9ෂණ සඳහා අX ඔබට 

5රකථන ඇම$ම9 ලබා ෙද�ෙන!  

• Jය>ත "නට ඔබ ෙකොI8 -19 සඳහා නාෙසෝෆ[��ය� pcr �5 කර� ඇත. 

• සවස 2 ට පමණ ඔබට ෙගදර යා හැ/ය 

ඔබ  ඖෂධ ග:සාව ෙතෝරාෙගන ;ෙ: න8: 

• ෙකෝI8 -19 සඳහා pcr �5 /Mම සඳහා ඔබව via pace හරහා XI34 ෙදොරoව අසල ඇ� ස්ව& 

සායනයට යව� ලැෙ&. 
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• නා[ෙ(ද Iෙශේෂඥයා  I�� පM9ෂා කරන ලද UZර ගණනය /Mෙ4 ප�ඵල 12/13 වන ෙත9 ඔබ බලා 

�.� ඇත 

• පථම !ඛ ඖෂධය ෙහ"ය ඔබට ලබා ෙද� ඇත 

• ඔබ පැය9 JM9ෂණෙ� vෙඳ� ඇත 

• ෙදවන ඖෂධය ලබා ගැ�ම සඳහා ෙරෝහෙ�d හ!1ෙ4 "නය X`බඳව ඔබට ද�ව� ලැෙ& 

• සවස 2 ට පමණ ඔබට ෙගදර යා හැ/ය 

  

ඔබට ෙසේවාෙයෝජකයා සඳහා සා9� අවශk න4, 194 X`ගැ�ෙ4 ක��ටරය යා C$ය 

එය ඉ�ලා �xමට මතක තබා ග�න, ෛවදk සායනයට සහභා� T ෙහේ$ව ද9ව� ෙනොලැෙ&, න!0 ඔබ සායනෙ� 

vw �.න කාලය පමl. 

 


