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පූර්වගාමී (IVG) ස්ෙව්ච්ඡා මැදිහත්වීම සඳහා වන සාමාන්ය ෙතොරතුරු
1978 සිට, නීතිය 194 ට අනුව, ෙසෞඛ්ය, පවුල්, සමාජීය ෙහෝ ආර්ථික ෙහේතූන් මත ගර්භනීභාවෙය්
පළමු දින 90 තුළ ගැබ් ගැනීම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අවසන් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
IVG මැදිහත්වීම මහජන ෙසෞඛ්ය පහසුකම් තුළ සිදුවන අතර වලංගු ෙසෞඛ්ය කාඩ්පතක් සහිත ඉතාලි සහ
ඉතාලි ෙනොවන කාන්තාවන් සඳහා ෙනොමිෙල් ෙව්. ගර්භණීභාවය අවසන් වීමට ප්රෙව්ශ වීම සඳහා, ඉල්ලීම
සහතික කර අත්සන් කළ යුත්ෙත් උපෙද්ශනය සහ සංචාරය කරන ෛවද්යවරයකු විසිනි. තවද කාන්තාව
සහතිකය ප්රතික්ෙෂේප කළ යුතුය.
IVG සිදු කිරීම සඳහා කාල සීමාවන් සැලකිල්ලට ෙගන, ඔෙබ් තීරණය ගැනීමට අවශ්ය කාලය ලබා ගැනීම
සඳහා ඔබ හැකි ඉක්මනින් සායනය හා සම්බන්ධ වීම වැදගත්ය. ඔබට දැනුවත් තීරණයක් ගැනීමට ෙනොහැකි වූ
විට ඔබට සායනය හා සම්බන්ධ විය හැකි අතර ඔබට අවශ්ය නම් ඔෙබ් සහකරු සමඟ කතා කිරීමට අපට
සම්පුර්ණෙයන්ම හැකිය.
බාල වයස්කරුවන් විසින් IVG සඳහා ඉල්ලීමක් කළෙහොත්, ෙදමව්පියන්ෙග් ෙහෝ තනි මාපිය අධිකාරියක් ඇති
ෙදමව්පියන්ෙග් කැමැත්ත අවශ්ය ෙව්.
ඔබ දැනටමත් ඔෙබ් ෙදමාපියන් සමඟ කතා කර ඇත්නම්, ඔබ ෙදෙදනාටම සායනයට යා හැකිය. ඔෙබ්
ෙදමව්පියන් සමඟ කතා කිරීමට ඔබට ෙනොහැකි ෙහෝ අකමැති නම්, උපෙද්ශන කණ්ඩායම (සමාජ ෙසේවක,
මෙනෝ විද්යාඥයකු සහ නාරිෙව්ද විෙශේෂඥයකු) විසින් වාර්තාවක් පිළිෙයළ කරනු ලබන අතර එය ටියුටලරි
විනිසුරුවරයා ෙවත යවනු ලබන අතර, ඔහු ඔෙබ් ෙදමව්පියන් ෙවනුවට ඔහුෙග් කැමැත්ත ලබා දිය යුතුය. ෙමම
සියලු ක්රියා පටිපාටිවලදී ඔෙබ් අනුදැනුමකින් ෙතොරව කිසිෙවකුට ඔෙබ් ෙදමාපියන් සමඟ කතා කළ ෙනොහැකි
බව මතක තබා ගන්න; නමුත් ඔබ එකඟ වන්ෙන් නම්, උපෙද්ශන කණ්ඩායමට ඔබට උදව් කළ හැකි අතර
ඔවුන් සමඟ ෙහෝ ෙදෙකන් එකක් සමඟ සංවාදයට සහාය වනු ඇත. අවම වශෙයන් එක් ෙදමාපිෙයකුෙග් සහය
ඇතිව IVG ට මුහුණ දීම ඔබට වැදගත් වන අතර එමඟින් ඔබට තනිවම හා බියට පත්විය හැකිය. සායන
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කණ්ඩායම සමඟ කතා කිරීම ඔෙබ් අනාගත මානසික ෙසෞඛ්යයට වඩාත් සුදුසු කුමන ෙත්රීමද යන්න ෙත්රුම්
ගැනීමට උපකාරී ෙව්.

ගර්භණී දින 90 කට පසු, නාරිෙව්ද විෙශේෂඥයකු යා ෙමම ඉල්ලීම සිදුවන්ෙන් කාන්තාවෙග් ශාරීරික ෙහෝ
මානසික ෙසෞඛ්යෙය් බරපතල හානියක් නිසා යැයි ගැබ් ගැනීම අවසන් විය හැකිය. නාරිෙව්ද විෙශේෂඥයකු යාට
මෙනෝවිද්යා විෙශේෂඥයකු ෙහෝ මෙනෝ චිකිත්සකෙයකුෙගන් කාන්තාවෙග් ඉල්ලීම පිළිගැනීමට ෙහෝ
ප්රතික්ෙෂේප කිරීමට උපෙදස් ලබා ගත හැකිය.
පූර්වගාමී ස්වකීය මැදිහත්වීම සඳහා ක්රම
ගැබ් ගැනීම අවසන් කිරීම සඳහා ඔබට විවිධ ක්රම ඉදිරිපත් කරනු ඇත; ඔබට වඩාත් සුදුසු යැයි ෙපෙනන
ක්රමය ෙතෝරා ගැනීම ඔබ සතු ය:
•

ෙද්ශීය නිර්වින්දනය යටෙත් ශලk ගබ්සාව

•

සාමානk නිර්වින්දනය යටෙත් ශලk ගබ්සාව

•

ඔසප් වීම ආරම්භෙය් සිට 9 වන සතිය දක්වා පමණි.
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ශල කර්ම කමෙව්දය සමඟ පූර්වගාමී වැඩකටයුතුවලට බාධා කරන්ෙන් ෙකෙසේද?
ශලk ගබ්සා කිරීම ෙරෝහෙල්දී සිදු ෙකෙර්. ඔබ වාට්ටුවට පැමිණි විගස ඔබට කාමරයක ඇඳක් ලබා දී ඇති අතර ශලkකර්ම
සඳහා ගැබ්ෙගල සකස් කිරීම සඳහා ෙයෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කිරීම සඳහා ෙපොස්ටැග්ලැන්ඩින් පවුෙලන් (misoprostolo)
ඖෂධ ෙපති 2 ක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ෙමම ඖෂධය සමහර විට ගර්භාෂෙය් ෙව්දනාකාරී හැකිලීම් හා ෙල් ගැලීම් ඇති විය
හැක. ෙමය සිදුවුවෙහොත් ඔබට ෙව්දනා නාශක ඖෂධයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මිනිත්තු 30 ත් පැය කිහිපයක් අතර රැඳී
සිටීෙමන් පසුව, ඔබව සැත්කම් කාමරයට ෙගන යනු ලැෙබ්. ෙද්ශීය නිර්වින්දනය යටෙත් (ගැබ්ෙගෙලහි ෙද්ශීය
නිර්වින්දනය එන්නත් කිරීම සමඟ) ෙහෝ සාමානk නිර්වින්දනය යටෙත් සැත්කම සිදු කළ හැකිය. ෙමම අවස්ථා ෙදෙකහිම
නාරිෙව්ද විෙශේෂඥයා ගර්භාෂ ෙබල්ල ෙදගුණ කිරීම, ගර්භාෂය තුළ කැනියුලා හඳුන්වා දීම සහ කලලරූපය සමඟ ගර්භණී
මලුව අෙප්ක්ෂා කරයි. ඔබට සෑම විටම ශලkකර්මයට ෙපර පතිජීවක ඖෂධයක් සහ ෙව්දනා නාශකයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
අපෙග් ෙරෝහෙල්දී, ගබ්සාව තහවුරු කිරීම සඳහා සැත්කම් කාමරෙය් අල්ට්රා සවුන්ඩ් සිදු කරනු ලැෙබ්.
ෙමම කම ෙදකම විනාඩි 10-15 අතර කාලයක් පවතී. සාමානkෙයන් පස්වරු 3.30 වන විට ෙරෝහෙලන් බැහැර වීම
සිදුෙව්.
අනවශk ගැබ් ගැනීම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා ශලkකර්මෙයන් පසු අභkන්තර උපකරණයක් ෙහෝ චර්මාභ්යන්තර
උපකරණයක් ඇතුළු කළ හැකිය.
ඖෂධ කමෙව්දය සමඟ පූර්වගාමී වැඩකටයුතුවලට බාධා කරන්ෙන් ෙකෙසේද?
ගර්භනීභාවෙය් 9 වන සතිය තුළ, එනම්, අවසාන ඔසප් වීෙම් පළමු දින සිට 63 වන දින තුළ එය කළ හැකිය.
ඖෂධ ගබ්සාව සිදුවන්ෙන් පැය 48 ක් තුළ ඖෂධ ෙදකක් ගැනීෙමනි.
පළමු ඖෂධය වන මයිෙෆපිස්ෙටෝන්, ෙපොෙජස්ටෙරෝන් වල කියාකාරිත්වය අවහිර කරන අතර අභkන්තර ගබ්සාවකට
ෙහේතු ෙව්.
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සායනෙය් සිදු වන, ගැනීෙමන් පසුව, සාමාන්යෙයන් සැලකිය යුතු ෙරෝග ලක්ෂණ ෙනොමැත; ඔබට රුධිරය අහිමිවිය
හැක්ෙක් 3-4% ක් පමණි. ෙරෝගීන්ෙගන් 5% ක් ෙමම ඖෂධය සමඟ පමණක් ගබ්සා කරයි.
ෙදවන ඖෂධය ෙපොස්ටැග්ලැන්ඩින් පවුෙල් ෙකොටසක් වන (මයිෙසොෙපොස්ෙටෝල් ෙපති 4 ක්) ෙරෝහෙල්දී පැය 48/72 ක්
දුරින් පරිපාලනය කරනු ලැෙබ්. එය කැටි ගැසීම් සහ කලල පටක (ගර්භණී මල සහ කලලරූපය) ෙනරපා හැරීමත් සමඟ
ෙව්දනාකාරී ගර්භාෂ හැකිලීම් සහ රුධිරය අහිමි වීමක් ඇති කරයි. ගබ්සා කිරීෙම්දී ඇතිවන ෙව්දනාව තීව විය හැකි නමුත්
ගබ්සා කිරීෙම් දවk ඉවත් කිරීෙමන් පසුව එය අඩු ෙව්. මයිෙසොෙපොස්ෙටෝල් ටැබ්ලට් සමඟ සම්බන්ධව, ඔබට සෑම විටම
ඉන්ටාෙවනස් ෙව්දනා නාශකයක් ලබා ෙදනු ඇති අතර ඉතා දරුණු ෙව්දනාවක් ඇති වුවෙහොත් ඔබට තවත් ෙව්දනා
නාශකයක් එකතු කළ හැකිය.
ඔබ ගබ්සාවක් කර ඇති බව ඔබට ෙපෙනනු ඇත, නමුත් ඔබ කලලරූපය ෙනරපා ඇත්දැයි ෙත්රුම් ගැනීමට අපහසු වනු
ඇත, ෙමම ගර්භනී අවධිෙය්දී උපරිම වශෙයන් ෙසන්ටිමීටර 2 ක් මැනිය හැකිය. රුධිරය නැතිවීම දින කිහිපයක් දක්වා
පැවතිය හැකිය (සාමානkෙයන් එය දින 10 ක් ඇතුළත පහව යයි).
95% ක්ම ෙපොස්ටැග්ලැන්ඩින් සමඟ මයිෙෆපිස්ෙටෝන් සමඟ සම්පූර්ණ ඖෂධ පතිකාර කිරීම පළමු පැය 24 තුළ ගැබ්
ගැනීම අවසන් කිරීමට ඵලදායි ෙව්.
දහවල් 13.30 ත් 15.00 ත් අතර කාලෙය්දී ගබ්සාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පාරදෘශk පරීක්ෂණයක් සහිත අල්ට්රා
සවුන්ඩ් එකක් සිදු කරනු ලැෙබ්. අල්ට්රා සවුන්ඩ් අෙප්ක්ෂිත ෙනොෙපන්වන අවස්ථාවක, ගබ්සා කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම
සඳහා ගර්භාෂ කුහරය සීරීමට මයිෙසොප්ෙරොස්ෙටෝල් ෙහෝ කුඩා ශල්යකර්මයකින් පසු දිනවලදී ඉදිරියට යා යුතුද යන්න
නාරිෙව්ද ෛවද්යවරයා ඔබ සමඟ එකඟ වනු ඇත.
IVG ඖෂධය නැවැත්වීමට ඔබ තීරණය කළෙහොත් කුමක් සිදුෙව්ද?
ඕනෑම ෙව්ලාවක පතිකාරයට බාධා කිරීම ඔෙබ් අයිතියයි.
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මයිෙෆපිස්ෙටෝන් පසු පතිකාර අත්හිටුවීමට ඔබ තීරණය කරන්ෙන් නම්, ඕනෑම ගර්භනී අවධියක සිදුවිය හැකි පමාණයට
වඩා භෑණ හා නවජ අකමිකතා ෙම් දක්වා වාර්තා වී ෙනොමැත.
අෙනක් අතට, ෙපොස්ටැග්ලැන්ඩින් පවුෙල් ෙදවන ඖෂධය ගැනීෙමන් පසුව ගැබ් ගැනීම දිගටම කරෙගන යාමට නම්,
පමාද වූ ගබ්සාව, ෙනොෙම්රූ දරු උපත් සහ භෑණ අකමිකතා වැනි අවස්ථා වැඩි වී තිෙබ් නම්, සමහර ෙරෝග විනිශ්චය
කළ හැක්ෙක් අලුත උපන් බිළිඳාෙග් උපතින් පසුව පමණි.
ගර්භනී බාවය අෙහෝසි කරන්ෙන් ෙකෙසේද?
ෙකටි කාලයක් තුළ IVG හමුවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා:
1) ඔබ සතුව දැනටමත් IVG සහතිකය සහ තවමත් වලංගු ෙසෞඛk කාඩ්පතක් තිෙබ් නම් ෙහෝ ඔබ දැනටමත් වලංගු
ලිංගාශිත ෙරෝග කාරකය සතුව තිෙබ් නම් 02-55034906 අමතන්න, සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා 8.00 සිට 9.00
දක්වා සහ 14.00 සිට 14.00 දක්වා 14.30
2) ඔබට IVG සහතිකය ෙනොමැති නම් ෙහෝ ඔබ පදිංචිය සඳහා අවසර පතයක් ෙනොමැති යුෙරෝපීය සංගමෙය් ෙනොවන
රටවල පුරවැසිෙයකු නම්, ඔබ උපෙද්ශක 02-55034900 අමතන්න ෙහෝ උපෙද්ශක විදත් තැපෑෙලන් විදත්
තැපෑලක් එවිය යුතුය.
ගර්භනී බාවය අෙහෝසි කිරීෙමන් පසුව ෙමොකද කරන්ෙන්?
නැවත නිවසට පැමිණීමට ෙපර, ඉදිරි දිනවලදී පිළිපැදිය යුතු උපෙදස් සහිතව ඔබට ෙරෝහෙලන් බැහැර යන විට ලිපියක්
ලබා ෙදනු ඇත. ඕනෑම ගැටළුවක් සඳහා (උණ, උදර කැක්කුම, බහුල රුධිර වහනය) ඔබට දිවා ෙහෝ රාතී ඕනෑම
ෙව්ලාවක පසව හා නාරිෙව්ද හදිසි පතිකාර අංශයට යා හැකිය.
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ඖෂධීය ගබ්සාවක් සිදු වූ විට, ඔබ දින 40 කට පමණ පසු සායනෙය් පරීක්ෂණයක් සඳහා නියම කරනු ඇත, ඔබ විසින්
අනිවාර්යෙයන්ම වාර්තා කළ යුතු අතර, තවමත් ඉතිරිව ඇති පතනශීලී-ඩිම්බෙකෝෂ දවk ෙනොමැති බව පාරදෘශk අල්ට්රා
සවුන්ඩ් එකකින් පරීක්ෂා කරන්න.
ඕනෑම අවස්ථාවක, ඔබ ශලk ගබ්සාවක් කර තිබුණත්, සායනයකදී ෙහෝ ඔෙබ් විශ්වාසවන්ත නාරිෙව්ද විෙශේෂඥ
ෛවදkවරයා හමුවී පරීක්ෂණයක් සඳහා සහ උපත් පාලන කම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අපි නිර්ෙද්ශ කරමු. සායනෙය්
නාරිෙව්දය පරීක්ෂා කිරීමට අමතරව, ඔබට සමාජ ෙහෝ මානසික උපෙද්ශනෙයන් පෙයෝජන ගත හැකිය.
ගර්භනී භාවය අෙහෝසි කිරීම සඳහා දිනයක් ෙවන් කර ගැනීමට අයදුම් කරන්ෙන් ෙකෙසේද?

•

Via pace 9ට ඇතුල් වන්න - මිලාන්,

•

පවුල් උපෙද්ශනය සඳහා උපෙදස් අනුගමනය කරන්න,

•

සායනෙය් පිටුපස ඇති පඩිෙපළ ෙදසට යන ෙදොර හරහා ඇතුළු වන්න

•

COVID-19 ආසාදනය සඳහා ඔබෙග් මෑත ෙබෝවන ෙරෝග ඉතිහාසය සමඟ ෙපෝරමය පුරවන්න

•

නැතෙහොත් පිළිතුරු සපයන යන්තෙයන් ඇමතුම එනෙතක් බලා සිටින්න 194

ෙවන්කරවා ගත් දිනෙය් දී අනිවාර්යෙයන් ෙගන යා යුතු ලියකියවිලි:

•

නාරිෙව්ද විෙශේෂඥෙයකු ෙහෝ ඔෙබ් ෛවදkවරයා විසින් ඔබ විසින් අත්සන් කරන ලද IVG සහතිකය

•

වලංගු හැඳුනුම්පත ෙහෝ වලංගු ගමන් බලපතය සහ එහි ඡායා පිටපත්

•

වලංගු ෙසෞඛk කාඩ්පත / STP / කණ්ඩායම් කාඩ් පෙත් ඡායා පිටපතක් සහ

•

ඔෙබ් රුධිර කාණ්ඩෙය් ඡායා පිටපතක් තිෙබ් නම්

•

කලින් සිදුකරන ලද ෛවදk පරීක්ෂණ වාර්තා

ඔබ ෙමන් කර ගත් දිනෙය් කුමක් කළ යුතුද:
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•

හමුවීමට පැය ෙදකකට ෙපර ඔබට සැහැල්ලු උදෑසන ආහාරය ගත හැකිය

•

ඔබ ඖෂධ ගන්නවා නම් ඔබට ඒවා නිතිපතා ගත හැකිය

•

පිළිගැනීෙම් කවුන්ටරය ට පැමිණි පසු ඔබට හඳුනාගැනීෙම් අංකයක් සහිත ෛවදk වාර්තාවක් ලබා ෙදන
අතර පසුව ඔෙබ් ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබව කැඳවනු ලැෙබ්.

• නාරිෙව්ද විෙශේෂඥ ෛවදkවරයා සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්,සහ එන්ෙඩොෙවොජිනල් පරීක්ෂණයක් සහිත අල්ට්රා
සවුන්ඩ් එකක් ඔබට ඇත

•

ඔබ සැත්කම් ෙහෝ ගබ්සා කිරීම සඳහා වන කැමැත්ත අත්සන් කරනු ඇත

• ෙහදියක් රුධිර සාම්පල සහ ඕනෑම විදත් හෘද ෙරෝග(ecg) සඳහා ඔබ අමතනු ඇත
ඔබ ශල ගබ්සාවක් ෙතෝරාෙගන තිෙබ් නම්:

•

12-13 pm අතර සිටින නිර්වින්දන ෛවදkවරයකු සමඟ ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා බලා සිටිනු ඇත

•

සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානෙය්දී මැදිහත්වීෙම් දිනය නියම කිරීම සඳහා ඔබට නැවත පිළිගැනීෙම් කවුන්ටරය
යා යුතුය

•

ශලkකර්මයට පැය 48 ත් 72 ත් අතර කාලයකදී via pace 9 හි TAMPONE පරීක්ෂණ සඳහා අපි ඔබට
දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ෙදන්ෙනමු

•

නියමිත දිනට ඔබ ෙකොවිඩ් -19 සඳහා නාෙසෝෆරින්ජියල් pcr සිදු කරනු ඇත.

•

සවස 2 ට පමණ ඔබට ෙගදර යා හැකිය

ඔබ ඖෂධ ගබ්සාව ෙතෝරාෙගන තිෙබ් නම්:

•

ෙකෝවිඩ් -19 සඳහා pcr සිදු කිරීම සඳහා ඔබව via pace හරහා පිවිසුම් ෙදොරටුව අසල ඇති ස්වබ්
සායනයට යවනු ලැෙබ්.
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•

නාරිෙව්ද විෙශේෂඥයා විසින් පරීක්ෂා කරන ලද රුධිර ගණනය කිරීෙම් පතිඵල 12/13 වන ෙතක් ඔබ බලා
සිටිනු ඇත

•

පථම මුඛ ඖෂධය ෙහදිය ඔබට ලබා ෙදනු ඇත

•

ඔබ පැයක් නිරීක්ෂණෙය් රැෙඳනු ඇත

•

ෙදවන ඖෂධය ලබා ගැනීම සඳහා ෙරෝහෙල්දී හමුවීෙම් දිනය පිළිබඳව ඔබට දන්වනු ලැෙබ්

•

සවස 2 ට පමණ ඔබට ෙගදර යා හැකිය

ඔබට ෙසේවාෙයෝජකයා සඳහා සාක්ෂි අවශk නම්, 194 පිළිගැනීෙම් කවුන්ටරය යා යුතුය
එය ඉල්ලා සිටීමට මතක තබා ගන්න, ෛවදk සායනයට සහභාගි වූ ෙහේතුව දක්වනු ෙනොලැෙබ්, නමුත් ඔබ සායනෙය්
රැඳී සිටින කාලය පමණි.

