
Mödrahälsovårdsenheten
För sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

የሴቶችን መገረዝ 
የሚመለከት 

የተጠቂዎች መረጃ 

AMARINJA



የሴቶችን መገረዝ የሚመለከት 
የተጠቂዎች መረጃ 
ከማርገዝሽ በፊት፥ በእርግዝናሽ ወቅት ወይም ከእርግዝናሽ በኋላ የሴል 

ምርመራ ለማድረግ ወይም ከእርግዝና መከላከያጋር በተያያዘ ምክር ለመጠየቅ 

ወደ ወሊድ ማዕክል ሄደሽ የወሊድ ባለሙያ ስታገኚ፤ መገረዝን በተመለከተ 

ያለሽን ሃሳብ ወይም ጥያቄ የማንሳት ዕድል አለሽ። 

የወሊድ ባለሙያዋ፡ ሚስጥር የመጠበቅ ግዴታ አለባት። ሚስጥር የመጠበቅ 

ግዴታ አስተርጓሚውንም ይመለከታል።  

የወሊድ ባለሙያ፡ ዋአብዛኛውን ጊዜ፡ መገረዝሽን ወይም አለመገረዝሽን 

ትጠይቃለች። ሌሎች እንደ መቁረጥ፥ መግፈፍ፥ የመገረዝ ልማድን፥ ቀዶ 

ጥገና ወይም ጾታዊ ግርዘት የሚሉ ቃላት ልትጠቀም ትችላለች። ጥያቄው 

የሚቀርብልሽ የመድህኒት እና/ ወይም የስነ ልቦና እርዳታ እንድታገኚና፤ 

በመገረዝሽ ምክንያት አንዳንድ ችግሮች ተከስተው ከሆነ፥ ድጋፍ ሊያደርጉልሽ 

የሚችሉ ትክክለኛ የባለሙያ ቡድን እንድታገኚ ነው።    

ምናልባት በወሊድ ባለሙያዋ ጥያቄ ካልቀርበልሽ፥ አንቺው ራስሽ መገረዝሽንና 

በሱም ምክንያት የደረሰብሽ የጤና ችግር ካለ፤ ብትናገሪ ጥሩ ነው። የወሊድ 

ባለሙያዋ ሁሌም ልትረዳሽ ዝግጁ ነች!

መታወቅ ያለበት!
ስዊድን ውስጥ የሚኖር ሰው፥ በሕጉ መሰረት፥ ማንኛውንም ዓይነት ግርዛት መፈጸም 
አይፈቀድለትም። ሕጉ በውጭ አገር የተፈጸመን ግርዛት ጭምር ይመለከታል። ይህን ሕግ የጣሰ 
ሰው እስከ 10 ዓመት በሚደርስ እስራት ሊቀጣ ይችላል።

በወሊድ ግዜ የሚቆረጥ ወይም የሚቀደድ ተመልሶ ሊሰፋ ይችላል፥ ይሁን እንጂ በቆየ ልማዳዊ 
መንገድ ብልት ወደ ነበረበት ለመመለስ የማጥበብ እርምጃ መውሰድ አይፈቀድም። 

ልጅሽ ወይም ሌላ ልጅ የመገረዝ ጣጣ ውስጥ የምትገባ መስሎ ከታየሽ፥ በጉዳዩ የበለጠ መረጃና 
ድጋፍ ለማግኘት በአቅራቢያሽ ላለው ለማሕበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት (socialtjänsten) ወይም 
ለሕፃናት ጤና ጣቢያ ወይም ለወሊድ ማስተናገጃ ማዕከል አሳውቂ።



የታወቁት ችግሮች የሚከተሉት ናቸው:-
• መሽናት ያስቸግራል ወይም ረጅም ጊዜ ይወስዳል ወይም ስትሸኚ ያምሻል። 

• የሽንት ቧንቧሽ በተደጋጋሚ ብክለት (infection) ይገጥመዋል። 

• የወር አበባ ችግር፥ ለምሳሌ የደም ፍሰቱ አስቸጋሪ ይሆናል።  

• የወር አበባው ከ7 ቀናት በላይ ይቆያል ወይም የደም ፍሰቱ በጣም የሚያም ይሆናል። 

• የብልት አፍ ጥበት ለአካላዊ ገብረ ወሲብ የማይመች፥ ወይም በወሲባዊ ግንኙነት ግዜ 
ህመም ይሰማል። 

• ሌሎች ወሲባዊ ችግሮች ይኖሩሻል። 

• የብልት አፍ በጣም ጠባብ ሆኖ ልጅ ለመውለድ የሚያስቸግር ይሆናል። 

• ከመገረዝሽ በፊትም ሆነ በኋላ የደረሰብሽን ለማውራት የሚገፋፋሽ ውስጣዊ ፍላጎት 
ይኖርሻል።  

የወሊድ ባለሙያዋ የሚከተሉትን መረጃዎች ልትሰጥሽ ትችላለች
•  ያልተገረዘ ብልት ምን እንደሚመስልና ስለተለያዩ የግርዛትዓይነቶች መረጃና 

ዕውቀት፥ 

• የብልት ምርመራ፥ 

• የተሰፋ ብልት የሚቀደድበት አግባብ፥ 

• ስታረግዢና ስትወልጂ ሊመጣ ስለሚችለው ጠንቅ፥  

• የመገረዝ ልማድን በተመለከተ ስላሉሽ ሃሳቦችና ጥያቄዎች መነጋገር፥ 

• የወሊድ ማዕከልን ስትጎበኚ የሃኪም ቀጠሮ መያዝ ወይም በሰደርሹክሁሰት (Söder-
sjukhuset) ውስጥ ከሚገኘው አሜል የመሃፀን ሕክምና “Amel-mottagningen” 
እንዲያዩሽ ወረቀት (remiss) መላክ፥ 

አሜል ማስተናገጃ ”Amel-mottagningen” 
አሜል ማስተናገጃ ”Amel-mottagningen”፡ በመገረዝ ጉዳይ ዕውቀትና ክህሎት 
ያላቸው ሴቶች አሉት። እዚህ ሃኪሞች፥ የወሊድ ባለ ሙያዎችና የሰነ ልቦና ጉዳይ አዋቂዎ 
ሙያዊአገልግሎት ይሰጣሉ። “ከአሜል ማስተናገጃ“ ዘንድ፡ የመድሃኒትና የቀዶ ጥገና፡ እንዲሁም 
የውይይትና ምክር ድጋፍ ማግነት ትችያለሽ።  አንቺው ራስሽ ያለ ምንም የሃኪም ወረቀት 
(utan remiss) ሰደርሹክሁሰት ከሚገኘው አሜል ማስተናገጃ ”Amel-mottagningen” 
ዘንድ ደውለሽ ቀጠሮ መያዝም ትችያለሽ። 

ቴሌ: 08-616 27 00

የቴሌፎን ሰዓት:-   ሰኞ–ሐሙስ 8.00 -12.00 እና ሰዓት 13.00-15.00 
 አርብ: ሰዓት 8.00-12.00



በስቶክሆልም አውራጃ የወላድ ጤና ክፍል 
በ2019-03-01 የተዘጋጀ




