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ከፅንስ ማስወረድ በኋላ -  የድህረ ክትትል መረጃ 

ከዚህ በመቀጠል ያለው አስፈላጊ መረጃ  ከፅንስ ማስወረድ በኋላ ሊያውቁት ስለሚገባዎት ድህረ 
ክትትል ነው። 

ምንም ዓይነት ጥያቄም ሆነ ስጋት ካለዎት እባክዎን ይደውሉልን፣ በማስቀደም ግን ተገቢዎን 
የህክምና ክትትል እንዳገኙ በመደወል ሊያረጋግጡልን ይገባል። 

ከሰኞ እስከ ዓርብ (8:30 ጡዋት እስከ 4:30 ከሰዓት በኋላ) 780 484 1124።   

     

የሕክምና እርዳታ መስመር (ከስራ ስዓታት በኋላ እንዲሁም የሳምንቱ መጨረሻ ቀኖች ላይ)  
780 940 1271። 

 

ምናልባት የሕክምና እርዳታ መስመር ላይ ደውለው ምላሽ ካላገኙ፥ እባክዎን ንጹር በሆነ 
መልእክት ስም እና የስልክ ቁጥርዎን ይተዉልን ። ይህ የግል መስመር ሲሆን ጥሪዎትም 
ሚስጥራዊ ነው። አንድ ጊዜ ከደወሉልን በኋላ የስልኩን መስመር ክፍት በመተው 
ይጠብቁን። በተቻለን ፍጥነት ጥሪዎትን ለመመለስ እንሞክራለን። ጥሪዋትን ካልመለስን ፣ 
እባክዎን ተመልሰው ይደውሉልን። ስልኮት የተከለከሉ ቁጥሮችን ማይቀበል ከሆነ፣ ደግመን 
ልንደውልሎት ስለማይቻለን፣  እባክዎን ተመልሰው ቁጥሩ ላይ ይደውሉልን። 

ከዚህ በታች የተጠቀሱት ዓይነት ምልክቶች ከተከሰቱቦት ወደ ክሊኒክ ወይንም የሕክምና 
እርዳታ መስመር ላይ መደወል ይኖርቦታል፤ 

• ከኣራት ሰኣታት በላይ የሰውነትዎ ሙቀት ከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ (100.4 
ፍራንሃይት) በላይ ከሆነ 

• በኣንድ ሰዓት ውስጥ 3 የንፅሕና መጠበቂያ ሚያረጥቡ ከሆነ ወይንም ለተከታታይ 
3 ሰዓታት በየሰዓቱ አንድ የንፅሕና መጠበቂያ ሚያረጥብ ከሆን አና/ወይንም፡ 

• ለየት ያለ ከፍተኛ የሆድ ቁርጠት ከተሰማዎት። 

 

 



የድንገተኛ ግዜ እንክብካቤ 

የሕክምና እርዳታ መስመራችንን ማግኘት ካልተቻልዎት እንዲሁም ከፍተኛ 
የደም መፍሰስ እና ህመም ሚሰማዎት ከሆነ፣ እባክዎን በአቅራቢያዎ ወደ 
ሚገኝ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ይሂዱ። ሆኖም ግን እባክዎን 
ከመሄድዎት በፊት ወደኛ ቢደውሉ ስለ ደም መፍሰሰም ሆነ ስለ ህመሙ 
በቤትዎት ሳሉ እንዴት አርዳታ ማድረግ እንዳለቦት እንነግሮታለን። 
በድንገተኛ ክፍል ውስጥ ሳሉ ሃኪም አንዲያዮት ከፈለጉ፣ የጤና ረዳትዋ 
ወደ ሆስፒታል ታዘዋውረዎታለች። 

ፅንስ ከማስወረድ በኋላ፣ ባልተጠበቀ አጋጣሚ ወደ ሆስፒታል ከገቡ፣
እባክዎን ክሊኒኩን ለማግኘት ይሞክሩ።   

የደም መፍሰስ 

አብዛኛዎቹ ሴቶች ከፅንስ ማስወረድ በኋላ የብልት መድማት ያጋጥማቸዋል። የሚፈሶት ደም 
ከወር አበባዎት በመጠኑ ያነሰ ወይንም የበዛ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ለተወሰኑ 
ቀናት ደም ሚፈሳቸው ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ሄድ መለስ እያለ ለተወሰኑ ሳምንታት 
ሊፈሳቸው ይችላል። በድንገት ብድግ ብለው ወደ በጸዳጃ ቤት ሲሄዱ ወይንም እንቅስቃሴ 
ካበዙ በብዛት ደም ሊፈሶት ይችላል። አልኮላዊ መጠጦች መጠጣት፥ ክብደት ያላቸውን 
ቁሳቁሶች ማንሳት፥ አስፕሪን® ወይንም ማሪዋና (ኣጤፋሪስ) መጠቀም በመጠኑ ከፍተኛ 
የደም መፍሰስ ሊያስከትል ይችላል። 

አንዳን ሴቶች ከፅንስ ማስወረድ በኋላ ከ4 እስከ 6 ባሉት ቀናት መካከል የጓጎለ ደም ሊያዩ 
ይችላሉ፡ ይህም ደግሞ ከባድ ቁርጠት ሊያደርግቦት ይችላል። የኣውራ ጣቶትን የሚያካክሉ 
ጥቁርና ጠቆር ያለ ቀለም ያለው የጓጎለ ደም አብዘኛውን ጊዜ የተለመዱ ናቸው። 
ለሚሰማዎት ደስ የማያሰኝ ቁርጠት  Tylenol Extra Strength® ወይንም Advil® 
የህመም ማስታገሻ  በመጠቀም ሊያስታግስሎት ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ቁርጠቱ በተወሰነ 
ሰዓታት ውስጥ ጋብ ሊል ይገባዋል፡ በሁለት ሰዓት ውስጥ ምንም ዓይነት ለውጥ ካላዩ፡ 
እባክዎን ይደውሉልን።    

 

 



ከፍተኛ የደም መፍሰስ 

ከፍተኛ የደም መፍሰስ አለቦት ማለት የሚቻለው፥ 
• በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ2 እስከ 3 የንፅህና መጠበቂያ ሲያረጥቡ ወይንም 
• በየሰዓቱ ለ3 ተከታታይ ሰዓታት 1 የንፅህና መጠበቂያ ሲያርጥቡ ነው። 

እንዲህ ከሆነ እባክዎን ይደውሉልን። የደም መፍሰሱን ለመቀነስ ጋደም ማለት ወይንም 
እግርዎትን ከፍ ማድረግ ይኖርቦታል። ታምፑንስ (tampons) ሚጠቀሙ ከሆነ 
ከተለመደው በላይ  ከፍተኛ የደም መፍሰስ ያለቦት ሆኖ ሊሰማዎት ይችላል። ምክንያቱም 
የወር አበባ ንፅህና መጠበቂያ ላይ ማየት የተለመደ ስላልሆነ። ምንም ይሁን ምን ስለ 
ሚፈሶት የደም ብዛት ካሳሰቦት እባክዎን ይደውሉልን። 

ቁርጠት 

አብዛኛውን ሴቶች ቁርጠት ይኖራቸዋል። ቁርጠቱ የሚነሳበት ምክንያትም፡ የጓጎለው ደም 
በመሃጸን ሊያልፍ ሲሞክር ነው። የረጋው ደም ካለፈ በኋላ ቁርጠቱ ያቆማል።  ከሂደቱ 
በኋላ ለተቀረው ክፍለ ጊዜ፡ ቢያንስ በየሰዓቱ መንቀሳቀስ ይኖርቦታል። መቀመጥ ወይንም 
ብዙ ዕረፍት ማድረግ (ለምሳሌ፡ ረጅም የመኪና ጉዞ) ቁርጠትን፥ የደም መጓጎልን እንዲሁም 
የደም መፍሰስን ሊያበዛቦት ይችላል።  

ቁርጠትን ለመቀነስ ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎች እንደ የእግር ጉዞ ወይንም ደረጃዎችን 
በመጠቀም ጉልበቶትን ወደ ደረቶት ከፍ በማድረግ የጓጎለውን ደም እንዲያልፍ ማድረግ 
መሞከር፣ ሙቅ ውሃ የያዘ ብልቃት ማቀፍ፡ የማሞቅያ ፓድ መጠቀም ወይንም በሙቅ ውሃ 
መታጠብ/ መቆም መሞከር ይችላሉ። የሚያስቸግር ቁርጠት ታይነኖል ኤክስትራ ወይም 
ኣድቪል (Tylenol Extra Strength® or Advil®) በመውሰድ ሊቀነስ ይቻላል። ከእነዚህ 
የጠነከረ ነገር ኣያስፈልግዎትም። ጠንካራ ነገር ያስፈልገኛል ብለህ የምታስብ ከሆነ፡ እባክዎ 
ይደውሉልን። 

የሆርሞን መቀያየር 

ፅንስ ከማስወረድ በኋላ ከሶስት እስከ ስድስት ቀናት ባለው ጊዜ ሆርሞኖት ወደ ቀድሞው 
የፅንስ ደረጃ ይመለሳል። ስለዚህም የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ይህ የባህሪ ለውጥ 
ከተወሰኑ ቀናት እስከ ተወሰኑ ሳምንታት ሊያጋጥም ይችላል። ቀለል ኣድርጎ መመልከትና  
ከጓደኞቾት ወይንም ከአጋሮት ጋር መነጋገር ይኖርቦታል። ይህን  ደረጃ ለመውጣት የበለጠ 
እገዛ ለማግኘት ከፈለጉ ወደ ክሊኒክ ሊደውሉ ይችላሉ።  



ሆርሞኖት በሚቀያየርበት ወቅት፡ ከጡትዎት ውስጥ የሚፈስ ጥርት ያለ ወተታማ ፈሳሽ  
ሊኖር ይችላል። ይህም ሲሆን ጡቶትን አለመንካት እንዲሁም ፈሳሹን ለማውጣት 
ኣለመሞከርና ሙቀትን ማስወገድ ይኖርቦታል (ለምሳሌ፡ በሙቅ ውሃ መታጠብ)፡ ይህ ብዙ 
ፈሳሽ እንዲያመነጭ አስተዋጾ ያደርጋል። ጡቶትም በመጠኑ የመሳሳትና ደስ የማያሰኝ ስሜት 
ሊኖረው ይችላል። እንደ ማስታገሻ Advil® መውሰድ ይችላሉ። ቀዝቃዛ ማቀፊያ ወይንም 
ተበቅ ያለ የጡት መያዣ ማደርግ ፈሳሹ እንዳይመነጭ እና ህመሙን  እንዲቀንስ ያደርጋል።  

ኣንቲ ቢዮቲክስ 

ፅንስ ከማስወረድዎ በፊት አንቲባዮቲክስ ይሰጠዎታል ኣላማውም ከኢንፌክሽን 
እንዲከላከልሎት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሊያቅለሸልሻቸው እና ተቅማጥ ሊይዛቸው ይችላል። 
የማቅለሽለሽና የትውከት መንስኤ ሊሆንቦት ስለሚችል፣ ለ24 ሰኣታት ኣልኮላዊ መጠጥ 
አይጠጡ። እባክዎን ይህን በተመለከት ጥያቄዎች ካልዎት ይደውሉልን።  

ኢንፌክሽን መከላከል 

ከፅንስ ማስወረድ በኋላ የማህፀን መክፈቻው ሙሉ ለሙሉ ከመዘጋቱ በፊት ለተወሰኑ 
ሳምንታት ትንሽ ክፍተት በመተው ሊቆይ ይችላል። ወደ ብልቶት ሚያስገቡት ማንኛውም 
ዓይነት ነገር በማህፀኖት ላይ ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። ኢንፌክሽንን ለመከላከል ይህን 
መመሪያ ለሁለት ሳምንታት ይከታተሉ፤ 

• ታምቡንስ አለመጠቀም (የሚጎዘጎዘውን የንፅህና መጠበቂያ ብቻ መጠቀም)  

• ውሃ ውስጥ ኣለመዘፍዘፍ (ሻወር ብቻ ማድረግ)  

• በብልት ግብረ-ስጋ ግንኙነት (ሴክስ) አለማድረግ  

• ኣለመዋኘት ወይንም በሙቅ ውሃ አለመታጠብ    

ኣንድ ኢንፌክሽን መታየት ሚጀምረው ከፅንስ ማውረድ በኋላ  ከ2-3 ባሉት ቀናት 
ውስጥ ነው።  ኣብዛኞቹ የኢንፌክሽን ምልክቶች፡ ከ38.5 oC (100.4 oF) የትኩሳት 
መጠን ፥ የሆድ ህመም እንዲሁም ከብልት የሚወጣ ፈሳሽን ሊያካትት ይችላል። 
ኢንፌክሽን እንዳለዎት ከጠረጠሩ፣እባክዎን የሰውነት ሙቀቶትን ለክተው ሲያበቁ 
ይደውሉልን። ከፍ ያለ የሰውነት ሙቀት የጉንፍን ወይንም የብርድ ምልክት ነው ብለው 
እንኳን ቢገምቱም ይደውሉልን። ማንኛውም ኢንፌክሽን በኛ ተመርምሮና ተገቢውን 
ክትትል መውሰድ ኣለበት። በፍጥነት በአንቲባዮቲክስ የታከመ ኢንፌክሽን የወደፊት የስነ 
ተዋልዶ ጤና ስጋትን ሊቀንስ ይችላል። 



 

ናሙናዎች፥ የማህጸን ኣንገት ምርመራ እና የፈንጣጣ ምርመራ  

የማህጸን ኣንገት (cervix) ምርመራ እና በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽን 
ምርመራ እንዲደረግሎት ከጠየቁ፡ ኣብዛኛውን ጊዜ ውጤቱ ተመልሶ የሚመጣው ፅንስ 
ካስወረዱ ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ነው።  ውጤቱ ላይ ኢንፌክሽን ከተገኘ፡ በክሊኒኩ 
ውስጥ ሳሉ በሰጡን  የስልክ ቁጥር ወይንም የኢሜል ኣድራሻ መሰረት ይነገረዎታል። የጤና 
ረዳትዋ ይህን ኣድራሻዎትን በመጠቀም ውጤቶን በመንገር የኣንቲቢዮቲክ ክትትለና/ 
ወይንም ለተጨማሪ የማህጸን ኣንገት  ምርመራ  እንዲያደርጉ መመሪያ ትሰጠዎታለች። 
“ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት ጥሩ ነገር ነው” ውጤቶት ላይ ኢንፌክሽኑ ከተገኘ ብቻ ነው 
ምናገኘዎት። ልናገኘዎት ካልቻልን የኣልቤርታ የጤና ኣገልግሎቶች እና በግብረ ስጋ 
የሚተላለፉ የኢንፌክሽን  ክሊኒክ ጤና ረዳት በመተባበር ሊያገኝዎት ይሞክራሉ። ክትትል 
ያልተደረገባቸው በግብረ ስጋ የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች እንዲሁም ፕዘቲቭ የማህጸን ኣንገት 
ምርመራ ውጤት ተጨማሪ የስነ ተዋልዶ የጤና ስጋቶች ሊይስከትሉ ይችላሉ።      

ቀጣዩ የወር አበባ  

አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ከፅንስ ማቋርጥ በኋላ የወር አበባቸውን ለማየት ከ 4 እስክ 8 
ሳምንታት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ከአንዷ ሴት ወደ ሌላኛዋ ሴት የሚለያይ ሲሆን 
በሆርሞን የፅንስ መከላከያም ሊነካ ይችላል። 

• ከፅንስ ማስወረድ ከተወሰኑ ቀኖች በኋላ ክኒን፣ የሚለጠፈውን (ፓች) ወይንም 
ቀለበቱን መጠቀም ከጀመሩ፥ የወር አበባዎት ከ3 እስከ 4 ሳምንታት መልሶ ሊመጣ 
ይችላል። 

• ከፅንስ ማስወረድ በኋላ ዴፖ-ፕሮቨራ (Depo-Provera) ከተወጉ ወይንም የሆርሞን 
ኣይ ዩ ዲ (hormonal IUD)  ከገባለዎት፣ የወር አበባ ወይንም አለፍ አለፍ ብሎ 
የሚታይ የወር አበባ ህመም እንዲሁም ምልክት ላይታየዎት ይችላል።  

ምናልባት ከፅንስ ማስወረድ በኋላ የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (IUD) ካስገቡ ወይንም ኮንዶም እንደ 
ፅንስ መከላክያ የሚጠቀሙ ከሆነ፡ የወር አበባዎት ለማየት ከ 8 ሳምንታት በላይ ሊወስድቦት 
ይችላል። 

ኣንዳንድ ሴቶች ፅንስ ካስወረዱ በጥቂት ቀናት ውስጥ የዘር ፍሬ ሊይዩ ወይንም  ከቀጣዩ 
የወር አበባ ጊዜያቸው ቀደም ብሎ የዘር ፍሬያቸውን ሊያዩ ይችላሉ። በዚህም የተነሳ ቢያንስ 
የመጀመሪያ ወር ላይ (ከፅንስ መከላከያው በተጨማሪ)  በኮንዶም እንዲጠቀሙ 



እናማክራለን። ኣብዛኛው ግዜ፣ የመጀመርያው የወር ኣበባ፡ ከዘወትር የወር ኣበባዎት ከበድ 
ያለና ረዘም ያለ ሊሆን ይችላል። በስምንት ሳምንታት ውስጥ የወር ኣበባዎትን ካላዩ፡ እባክዎ 
በስራ ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ይደውሉልን። 

የፅንስ መከላከያ 

ፅንስ መከላከያ ማዘዣ እንዲሰጦት ከጠየቁ በማገገሚያ ክፍል ባለችው የጤና ረዳት (ነርስ)  
በሚሰጦት ቡናማ ፖስታ ውስጥ ያገኙታል፡ እንዲሁም መቼ እና እንዴት የመረጡትን የፅንስ 
መክላከያ እንደሚጠቀሙ የሚያሳይ በራሪ ወረቀት ያገኛሉ። ስለ ሁሉም ዓይነት የፅንስ  
መከላከያ የበለጠ መረጃ በድሕረ ገጻችንም  www.womansheathoptions.com ላይ 
ያገኛሉ። 

ምርጫዎት ክኒኑን ለመጠቀም፥ ሚለጠፈውን ወይንም ቀለበቱን ከሆነ ፅንስ ካስወረዱ 
ከዓራት ቀናት በኋላ እንዲጀምሩ እንመክራለን። ይህም የፅንስ መከላከያው ጥቅም ላይ ከዋለ  
ከአንድ ወር በኋላ ተግባራዊ እንደሚሆን ያረጋግጥሎታል ። የፅንስ መከላክያው ሙሉ 
ለሙሉ ተግባራዊ ላይሆን ስለሚችል ቢያንስ ለመጀመሪይው አንድ ወር ኮንዶም 
እንዲጠቀሙ እንመክራለን። 

ፅንስ ከማስወረድ በ4 ቀናት ውስጥ ዴፖ-ፕሮቬራ (Depo-Provera ) ከተወጉ ወዲያውኑ 
ተግባራዊ ይሆናል። ዴፖው ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን ከ10 እስከ 12  ሳምንታት 
በኋላ መወጋት ይኖርቦታል። ይህን በተመለከተ በክሊኒካችን ቀጠሮ ለመያዝ ከፈለጉ በደስታ 
እንቀበሎታለን።  

ለኢንትዩተራይን (በማህፀን ውስጥ የሚገባ) መሳሪያ (IUD) የመድሃኒት ማዘዣ ከጠየቁ፡ 
ፅንስ ካስወረዱ ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ እንዲገጠምሎት ወደ ክሊኒኩ ደግመው መመለስ 
ይኖርቦታል። ይህንንም ለማድረግ በመደወል ቀጠሮ መያዝ ይኖርቦታል። የፅንስ ማስወረድ 
ባደረጉበት ዕለት IUD ተገጥሞሎት ከሆነ፡ ጅማቱ ምን ያህል ርዝመት እንዳለው እና 
ሊዳስሱት እንደሚችሉ መፈተሽ ይኖርቦታል። እባክዎን፡ IUD በተመለከተ ምንም ዓይነት 
ጥያቄም ሆነ ስጋት ካለዎት ይደውሉልን።     

የወሊድ ግንዛቤ ዘዴዎች (FAM) የሚጠቀሙ ከሆነ፡ ከፅንስ ማስወረድ በኋላ የዘር ፍሬ 
ሚዘጋጅበት እና ዑደቱ ለመጅመሪያ የተወሰኑ ወሮች ሊዛባ ይችላል። ስለዚስ የዘር ፍሬ 
ዝግጅቱ እስኪስተካከል ያለ ማቋረጥ ኮንዶም መጠቀም ይኖርቦታል።    

http://www.womansheathoptions.com/


ቋሚ ምክነትን ግምት ውስጥ ካስገቡት (ለምሳሌ፡ የትቦ፣ ቋሚ ኣነስ ያለ የቀዶ ምክነት 
ሂደት፡ በቀዶ ጥገና የወሊድ ዘርን ማንሳት) እነዚህን ዘዴዎች በተመለከተ ዝርዝር መርጃ 
በቡናማው ፖስት ውስጥ ቀርቦሎታል።    

 

የወሊድ መከላከያውን በተመለከተ ወይንም ምንም ዓይነት ጉዳት ካስተዋሉ ወደ ክሊኒካችን 
በመደበኛው የቢሮ ሰዓት በመደወል ወይንም በኢሜል ኣድራሻችን nursing@whol.ca. 
ያሳውቁን።     

የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ 

ድንገተኛ የፅንስ መከላከያ (EC) ምን ማለት ነው?  

 
የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ማለት ቀላል እና ውጤታማ የእርግዝና መከላከያ ነው። ከሌሎቹ 
የፅንስ መከላከያ ለየት የሚያደርገው ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ሊወሰድ መቻሉ እና 
(ስሙም እንደሚያመለክተው ከሆነ) ለረዘም ላለ ጊዜ ሊያስተማምን የማይችል የፅንስ 
መከላከያ ነው። ሁለት ዓይነት የድንገተኛ የፅንስ መከላከያዎች አሉ፥ የሆርሞናል የድንገተኛ 
ፅንስ መከላከያ እና የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (hormonal EC and copper IUD)። የድንገተኛ 
ፅንስ መከላከያ በነዚህ ቀጥሎ ባሉት ሁኔታዎች ላይ ፅንስን መከላከል ይችላል፡ 
 

• የፅንስ መከላከያ ሳይጠቀሙ ሲቀሩ 
• ክኒኖቹ፡ ሚለጠፈው ወይንም 

ቀለበቱ ሲጠፉ/ካልሰራ፥ ክኒኖትን 
ካልዋጡ  

• ኮንዶሙ ከተቀደደ፥ ካፈሰሰ ወይንም 
ከወለቀ  

• ኣጋሮት ኮንዶም ተጠቅሜያለው  
ብሎት ሳለ እንዳልተጠቀሙ  
ከተጠራጠሩ 

  
•  በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ወይንም 

አስቀድሞ የዳይፋግራም፡ የማህፀን 
መክደኛ ወይንም ስፖንጅ ሲለቅ 

• እርግዝና ሊያጋጥም ሚችሉበትን 
ቀናት በስሕተት ሲቆጥሩ 

• በወሲብ ጥቃት ጊዜ 
 

 

 

mailto:nursing@whol.ca


የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ እንዴት እንደሚሰራ 

ሆርሞናል የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ (ከግብረ-ስጋ ግንኙነት በኋላ በማለዳ የሚወሰድ ክኒን) 

እርግዝናን መከላከል የምንችለው የዘር ፍሬዎችን በመከልከል ወይንም በማዘግየት፣ 
የመጨረሻ የወር ኣበባ ግዜ (luteal phase) ርዝመቱን መቀየር እና የሰረጸውን የዘር ፍሬ 
እድገት በመወሰን ነው። የሰረጸውን የዘር ፍሬ እድገት፣ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ክስተት 
አይደለም። ቢከሰት ግን፣ የድንገተኛ ፅንስ መከላከያው እርግዝናውን የማያሰናክልና ፅንሱን 
ኣደጋ ላይ የማይጥል ነው። 

የሆርሞን ድንገተኛ ፅንስ መከላከያ (Hormonal EC) በጣም ውጤታማ የሚሆነው 
ወዲያውኑ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ሲወሰድ ነው። ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ  በ24 
ሰዓታት ውስጥ ሲወሰድ (95%% ውጤታማ) ወይንም ከጊዜ ጋር ውድቅ ያደርገዋል። ጥናቱ 
እንደሚያሳየው የሆርሞናል ድንገተኛ የፅንስ መከላከያ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ እስከ 72 
ሰዓታት ባለው ጊዜ ውስጥ (61% ውጤታማ) ሊሆን ይችላል።  

የሆርሞናል የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ክብደታቸው 165 ፓውንድ (75 ኪሎ ግራም) 
ወይንም በላይ ለሆኑ ሴቶች በመጠኑ ውጤታማነቱ ሊቀንስ ይችላል። ክብደታቸው 176 
ፓውንድ (80 ኪሎ ግራም) በላይ ለሆኑ ሴቶች  ደግሞ ከነኣካቴው ውጤታማ ላይሆን 
ይችላል። ክብደቶት ከ165 ፓውንድ (75 ኪሎ ግራም) ከሆነ ወይንም ከዛ በላይ ከሆነ የጤና 
ክትትል ባለ ሙያውን ሌላ ኣማራጭ የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ካለ እንዲያማክሮት 
መጠየቅ። 

 ኣንዳንድ ሴቶች ላይ ጉዳት ሊያደርግባቸው ይችላል፡ ማስታውክ እና ማቅለሽለሽን ጭምር። 
የድንገተኛ ፅንስ መከላከያውን በወሰዱ በኣንድ ሰኣት ውስጥ ካስታወኩ፣ እንደገና 
የመድሃኒቱን ለክ ተመልሰው መውሰድ ይኖርቦታል። ኣንዳንድ ሴቶች ከማቅለሽለሽ 
የሚከላከል  Gravol™ የተባለ  መድሃኒት ከድንገተኛ የፅንስ መከላከያው ጋር ኣብረው  
ይወስዳሉ። ሌላው ጉዳት ደግሞ የሆድ ቁርጠት፡ ድካም፡ የራስ ምታት፡ የማዞር ስሜት፡ 
የጡት ሕመም፡ ተቅማጥ እና/ ወይንም የተዛባ የደም መፍሰስና አልፎ ኣልፎ ሚታይ የደም 
ምልክት። 

ካናዳ ውስጥ፣ አብዛኞቹ የመድሐኒት መሸጫዎች plan B® የሚል ስም ያለውን የድንገተኛ 
ፅንስ መከላከያ ይይዛሉ። plan B ® አጠቃቀሙ ቀላል ነው፤ የሚሰጠውም አንድ ኪኒን ብቻ 
ነው። plan B ® ከወሰዱ በኋላ በተለመደው ጊዜ የወር አበባዎትን ሊጠብቁ ይችላሉ። የወር 
አበባዎት ከኣንድ ሳምንት በላይ ከዘገየ፡ ወይንም plan B ® ከወሰዱ በሶስት ሳምንታት 



ውስጥ የወር አበባዎት ካልመጣ፡ የፅንስ ምርመራ ወይንም የጤና ክትትል የሚሰጡ ጋር 
መሄድ ይኖርቦታል።    

 

የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (IUD) 

የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (IUD) እንደ የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ዘዴ መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም 
ለረዘም ያለ ጊዜ ቀጣይነት ያለው የፅንስ መከላከያ ያገለግላል። ለድንገተኛ ክስተቶች፣ እስከ 
ሰባት ቀናት  ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ባለው ጊዜ ሊተከል ይችላል። ተቃራኒ የኬሚካል 
አካባቢ በማህፀን ውስጥ በመፍጠርና የዘር ፍሬ ማፍራትንና የመስረፅ እድሉን ይከላከላል። 
የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (IUD) የሴቶቹ ክብደት ምንም ያህል ቢሆን  ከፍተኛ ውጤት ያለው 
የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ዘዴ ነው።   

ከተተከለም በኋላ አንዳንድ ሴቶች የቁርጠትና/ወይንም የደም መፍሰስ ሊታይባቸው 
ይችላል። ኣብዛኞቹ ሴቶች የነሃስ ኣይ ዩ ዲን (IUD) በጣም ይቋቋሙታል፡ ኣንዳንዶቹ ግን 
ከሌሎቹ ይበልጥ ከመተከሉ በኋላ ከፍተኛ ቁርጠት፡ የደም መፍሰስና ቁርጠትን በወር አበባ 
ወቅት ለተወሰኑ ወሮች ሊያበዛ ይችላል። የወር አበባዎት ከኣንድ ሳምንት በላይ ከዘገየ፡ 
ወይንም የነሃስ IUDን  ከተተከለሎት በኋላ በሶስት ሳምንታት ውስጥ የወር አበባዎት 
ካልመጣ፡ የፅንስ ምርመራ ወይንም የጤና ክትትል ይሚሰጡ ጋር መሄድ ይኖርቦታል።    

ድንገተኛ ፅንስ መከላከያ እንዴት ማግኘት ይቻላል 

የሆርሞን ድንገተኛ ፅንስ መከላከያ (ከግብረ-ስጋ ግንኙነት በኋላ በማለዳ የሚወሰድ ክኒን) 

ሆርሞናል የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ ከመድሃኒት መሸጫዎች (ፋርማሲዎች) ውስጥ ሊገዛ 
ይችላል፡ የመድሐኒት ማዘዣም ኣያስፈልገውም። በሴቶች ጤናና በቤተሰብ መምሪያ ክፍሎች 
መድሃኒት መሸጫ ውስጥም ይገኛል። ከመደርደሪያው ላይ ሊያገኙት ካልቻሉ የመድሐኒት 
መሸጫ ቤት ሰራተኛን  የት እንደሚገኝ ይጠይቁ። 

ሆርሞናል የድንገተኛ ፅንስ መከላከያ በሴቶች የጤና ኣማራጭ ድርጅትም ይሸጣል፡ ሆኖም 
ግን በመደበኛ የስራ ሰዓታት ጊዜ ላይ በዚህ ቁጥር በመደወል (780 484 1124)  ወደኛ 
ለመምጣት እንዳሰቡ ሊነግሩን ይገባል፡ ያለበለዚያ ግን ልንተባበሮት አንችልም። 

የሆርሞናል የድንገተኛ ፅንስ መከላከያን ለመግዛት ኣቅም ለሌላቸው ሴቶች፡ የኤድመንተን 
የፅንስ መከላከያ ማዕከል (780 735 0010) እንዲሁም የኤድመንተን በግብረ ስጋ ግንኙነት 



የሚተላለፉ ኢንፈክሽኖች ክሊኒክ( STI Clinic) (780 735 0010) ያለክፍያ የሆርሞናል 
የድንገተኛ ፅንስ መከላከያን ይሰጣል። 

 

የነሃስ ኣይ ዩ ዲ (IUD) 

የነሃስ IUD ብቃት ባላቸው የጤና ክትትል ባለሙያዎች ይሚተከል ሲሆን የመድሃኒቱ 
ማዘዣውን በመጠቀምም ሊያገኙት ይችላሉ፡ ወይንም  የሴቶች የጤና ኣማራጭ ድርጅትም 
ይሸጣል፡ ሆኖም ግን በመደበኛ የስራ ሰዓታት ጊዜ ላይ በዚህ ቁጥር በመደወል (780 484 
1124)  ወደኛ ለመምጣት እንዳሰቡ ሊነግሩን ይገባል፡ ያለበለዚያ ግን ልንተባበሮት 
አንችልም። 

የድንገተኛ የፅንስ መከላከያ ልዩ ኣጋጣሚ ላይ ብቻ ሚጠቅም ነው። የድንገተኛ የፅንስ 
መከላከያን እንደ መጀመሪያ የፅንስ መከላከያ ዘዴ ለመጠቀም አያስቡት፡ ምክንያቱም ከሌላ 
መደበኛ የፅንስ መከላከያ ዘዴዎች ውጤታማነቱ አነስ ያለ ስለሆነ። በግብረ ስጋ ከሚተላለፉ 
ኢንፌክሽኖችም ኣይከላከልም። 

የመጨረሻ ማስታወሻ 
ለድህረ ክትትል ዋንኛው ሊይደርጉት የሚገባዎት ነገር ሰውነቶትን ማስተዋል ነው።ብርድ 
ብርድ ሚሎት ከሆነ፡ ትኩሳት (38.5 C ወይም 100.4 F) ካለዎት፡ ከፍተኛ የደም መፍሰስ፡ 
ከባድ ቁርጠት ካለዎት (እገዛ ካላገኙ ኣስተያይት ይስጡን) ወደ ክሊኒክ ወይንም 24 ሰዓታት 
ኣገልግሎት የሚሰጠው የሴል ፎን ላይ ይደውሉ።   

  ወደ ክሊኒክ ከመደወሎት በፊት ይህን ማወቅ ይገባዎታል፡ 
• ባለፈው አንድ ሰዓት ውስጥ የተወሰደ የሰውነት ሙቀት ልክ፡ 
• እንዲሁም በአንድ ሰዓት ውስጥ የተጠቀሙትን የንፅሕና መጠበቂያ ብዛት። 

 
ከፅንስ ማስወረድ በኋላ ያለው የስሜት ጤንነት 
 
ፅንስ ማስወረድ ሴቶችን በብዙ መልኩ ጉዳት ሊያደርስባቸው ይችላል። ኣንዳንዴም ሴቶች 
መጠነ ብዙ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ኣብዛኞቹ  ፅንስ ማስወረድን የመረጡ ሴቶች 
ኣሉታዊ የስሜት ግፊት አይታይባቸውም። ነገር ግን ኣብዛኛውን ጊዜ የፅንስ ማስወረድ 
ውሳኔን እንዲወስዱ የሚገፋፋቸው ብዙ ምክንያቶች ኣሉ። የፅንስ ማስወረድም “ብዙ መዘዝ 
ያለው” ኣስጨናቂ ክስተት ነው። 



 

 
 
 

ኣስጨናቂ ጊዜዎች ላይ የምክር ባለሙያ እገዛ ማግኘት፡ የሕይወትን ፈታና ለመወጣት 
የሚይስችሎትን ዘዴዎች ለማዳበር ያግዘዎታል። እገዛ ለመጠየቅ የሚያስፈልጎትን መረጃ  
እዚህ ላይ ጠቁመኖታል ። 

 
Woman’s Health Options Ltd.  
(780) 484-1124 
counselor@whol.ca  
12409 109 A Ave 
www.womanshealthoptions.com 
 

Compass Centre for Sexual Wellness 
#50 9912-106 St. 
(780) 423 - 3737 
www.compasscentre.ca 
 

Walk-In Counselling Society of Edmonton 
#200 9562 82 Ave. 
(780) 757 – 0900 
Free walk-in counseling 
www.walkinedmonton.org

 

ፅንስ ማስወረድ 

ድህነት 
 

addictions 
 

 
ኣለመታመን 

 
health concerns 
 

housing concerns 
 

sick child at home 
 

financial difficulties 
 

loss of a family member 
 

violence 
 

relationship breakup 
 

childhood trauma 
 

loss of job 
 

mental health 
 

child welfare 
 

sexual assault 
 

education 
 

http://www.womanshealthoptions.com/
http://www.compasscentre.ca/
http://www.walkinedmonton.org/


ወቅታዊ ወይንም  የከዚ በፊት ፅንስ ማስወረድ ችግሮችን ለመቋቋም የሚሞክሩ ሴቶችን 
ሊያግዙ የሚችሉ ብዙ ምንጮች ኢንተርኔት ላይ ይገኛሉ። 

 

www.womanshealthoptions.com 

www.prochoice.org 

www.abortionconversation.com 

www.catholicsforchoice.org 

www.exhaleprovoice.org 

www.pregnancyoptions.info/emotional
&spiritual.htm 

www.imnotsorry.net 

www.rcrc.org 

www.45millionvoices.org 

www.theabortionproject.org 

www.sexualhealthandrights.ca 

www.arts4choice.com

 

 

http://www.womanshealthoptions.com/
http://www.prochoice.org/
http://www.abortionconversation.com/
http://www.catholicsforchoice.org/
http://www.exhaleprovoice.org/
http://www.pregnancyoptions.info/emotional&spiritual.htm
http://www.pregnancyoptions.info/emotional&spiritual.htm
http://www.imnotsorry.net/
http://www.rcrc.org/
http://www.45millionvoices.org/
http://www.theabortionproject.org/
http://www.sexualhealthandrights.ca/
http://www.arts4choice.com/

