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م شه شی شه به

 یه  کشه کجار زۆر به ندک جار یه  و ھه یه بكشهندک جار ھه,کان  خۆشی گوورچیله دووگیانی و نه

.ین که تاندا ده دووگیانیی ئافره کاتی  له  کان  خۆشی گوورچیله  نه دا باس له شه م به له

ی  ستانی ماوه ری ڕاوه گه  و ئه وه بته متر ده توانای زاوزێ که وه ن ئه که کان باش کار نه ر گوورچیله گه ئه

 42  لهم یان زیاد ی که توانت ماوه ت نا  ئافره  که یه وه ست ئه به دا مه ، لره یه ھهت دووگیانی ئافره

توانین  ک ده یه  ڕادهتا چ). رچوون به له.(پبتی دووگیانیی زووتر کۆتایی واو بکات و ماوه ی ته که فته ھه

  که خۆشییه نهر گه ؟ ئه  قووه ی گوورچیله که خۆشیه ک نه یه  تا چ ڕاده  به سته یوه پهدات،  ڕوو ده وه بین ئه

خۆش  ر نه گه ئه. رنی ناکرت رووداوکی نهڕی ھیچ  و چاوه  ئاساییه وه تاییدابت ئه ره  قۆناغکی سه له

Dialyse ریکی خه    زۆر )بوون ری حامیله گه ئه( ری دووگیان بوون  گه وه ئه بت ئهی خون وه دنهپاککر-
 .  زۆره ) زگدا  له فته ھه Foetus=8 یانEmberyo=کاکه( مناڵ  بۆ دایک و زیانی  مه و  که

.کاندا گوورچیله ن له ده  ڕوو ده وره ندک گۆڕانکاری گه  کاتی دووگیانیدا ھه له

بن،خون  ، فراوانتر دهUretersزگری ناو کانی میزھنه و بۆڕیه Renal pelvis  لهوزی گوورچی حه

 .کات ش زیاتر کار ده گوورچیلهکات و دا زیاترھاتووچۆ ده  ناو گوورچیله له

 ڕگای  له.  وه بته رز ده و دووایی بهزت به  کاتی دووگیانیدا داده م له شه ستانی خون تا مانگی شه په

.چت ست ده  ده  له  ی ئاسایی خۆی زیاتره  ڕژه له ین که  پرۆ رچاو له کی به یه  ڕژه وه میزه

 ر گوورچیله گه م ئه ھا درووست ناکات، به کی وه یه  ھیچ کشه  گۆڕانکارییه و ئهکان ساغ بن ر گوورچیله گه ئه

خۆش   نه  که یه که خۆشیه نهی قۆناغی  گوره ویش به  ئه کات که ک درووست ده  گراناییه وه ناساغ بت ئه

 . تیدایه

 Pregnancy-)زگ پبوون) ری دووگیان بوون گه ئه

. متره دووگیان بوون کهری گه  ئه وه ن ئه  کار بکه راپی  خه کان به  گوورچیله ند  رچه ھه

ش درووست  وره کی گه رییه گۆڕانکا خوندا ، ئینجا ناو رچاو له کانی زۆر به  ھۆی درووستبوونی پاشماوه به

.زاوزێ ی تووانای وه م بوونه رکه  سه  له ره  کاریگه وه  ئه  که کان ھۆرمۆنهرتکچوونی  سه بت له ده

کی  یه  شوه دا و به  گوورچیله لهمی کی که یه بت و کشه ی ھه  ڕکوپکی خولی مانگانه ت به ر ئافره گه ئه

% 60   له رکاری گوورچیله گه ئه(  بوونی ئاساییهری دووگیان گه ئهندروستی باش بت،  گشتی باری ته

 .(بت زیاتر توانای کاری ھه
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ر   ھه بت و جاری وایه تان ناڕک ده ئافرهی کاندا، خولی مانگانه  قووه  قۆناغه خۆشی له نذیک نه  ھه له

.ستت وه ڕاده

بپاورت، Dialyse ی  شوه بت خون به  ده کهڕی سستکاری،  وپه  ئه یشته گه  گوورچیله  وسا که ئه

. وه بته م ده زۆر که Pregnancyری دووگیانی گه ئهئینجا

 توانای زاوزێ  وه بت ئه%10نیا  قؤناغکی زۆر خراپدا بن و توانای کاریان ته کان له ر گوورچیله گه ئه

 .بت  زۆر الواز ده وه مناخستنهو

  تی ئه و  تایبه به. وه بته بوونیش زیاتر دهری دووگیان گه  ئه وه ر بکرن ئه سه  چارهکان ر گوورچیله گه ئه

 . وشی زاوزیان زۆر باشتر بووه  ره گۆڕیوهیان که  گوورچیله ی که تانه ئافره

کانیان باش کار   گوورچیله  که وه بته دهالوازFertility وه  پیاوانیشدا توانای مناخستنه ھا له روه ھه

.ن که نه

یان که تاییدا تۆوه ره  قۆناغکی سه  له یه ی ھه یان کشه  گوورچیله ی که پیاوانهو  ئه ، باشتروایه ئینجا بۆیه

 ر ویستیان مناڵ گه ئهبۆ دوواڕۆژ(فردا به  ناو چاه ست پسپۆران بۆ ڕاگرتنی له  ده نه دا بده  تاقیگه له

 :کنیکی ھنانی تهکار  بۆ به وه کرته خاو دهکاربنن  به وه ن، ئه درووستبکه

      IVF=In vitro fertilisation یان injection       ICSI=Intra cytoplasmic 

sperm

  ن لهیشت ن بۆ تگه ل پزیشک بکه  گه له ڕاوژ  که  ، باشتر وایه یه یان ھه و کشه  ئه ی که سانه و که ئه

   گووماندا بت که ت له ر ئافره گه ئه.کاتی دووگیانی بۆ دایک و مناڵکانی ریتیه  نه ره گه کان و ئه دوواکشه

-Anti کار بھنت بهرگری کانی به  شوه ک له یه  شوه  باشتره وه توانت ئه  دووگیان یان ده ببتهت و یه ده

Conceptiva   وه ری ئه گه کی زۆر خراپ دابت ئه یه ڕاده کانی له ی گوورچیلهر کارکردن گه ھا ئه روه ھه . 

 .ن که ند درووست نه یوه پهر ی نر و م ھه  تۆو و ھلکه  که یه ھه

بت ی ھه کی گوورچیله خۆشییه  نه ، کهPregnant-دووگیان

 یه یان ھه خۆشی گوورچیله  نه ی که تانه ئافرهو ئه

.  بوواری کاتی دووگیانی تا کۆتایی باشتره نده وه ئهار بکات باشتر ک  گوورچیله نده چه

.دووگیانی درووست ناکات بۆ  کشه وه ند بووبن ئه تاییدا زیانمه ره قۆناغکی سه کان له ر گوورچیله گه ئه

ی  ی هشی نیو  به له.  دایه% 50  له ری کشه گه ندیدابت ئه  قۆناغکی مامناوه  له که خۆشیه ر نه گه ئه

دونیا دت  کاتی خۆی به یان زووتر له Miscarrige(abortion) چ ر ده  به  له که تریدا مناه

Premature birth . 
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ندک ڕیسک   ھه وه راپی بوات، ئه بواری خهو ره  به یه وانه  کات دووگیاندا له کان له کارکردنی گوورچیله

.کات درووست ده

   له وه ئهن و که ستانی خون درووست ده رزی په ی به کی گشتی کشه یه  شوه ه ب گوورچیلهکانی خۆشییه نه

ر ژیانی دایک و   سه کات له ترسی درووست ده مه وه ئینجا ئه.ڕوات وه ده رزتربوونه  به وه ره کاتی دووگیانیدا به

 .منای ناوزگ

  ش که رمانانه و ده ئه. کرت ده چاره-رتک ده کۆنتۆل رمان  پارز و ده ستانی خون به رزی په ئستا به

ی کارکردنی   کشه نده چه. ڕۆن ندی ده  ب زیانمه و ره ن و به متمانهڕۆژ جگای ھندرن ڕۆژ به کار ده به

وشی  دووگیانی و ره بوواری کاتی نده وه  ئه وه ر بکرن ئه سه  چاره خۆشییانه و نه باشتر بکرت و ئه گوورچیله

 .بت ترسیتر ده  مه اڵ بدایک و من

 ناچار  ڕوات که  خراپی ده روه  به نده وه ئهکان  کات دووگیانیدا کارکردنی گوورچیله ندک جار له ھه

می  ری که گه وسا ئه کات، ئه دهDialyseستکرد ی ده گوورچیله ئامری   پاوتنی خون به پویست به

 . ۆی بتوانت بواتدووگیانی تا کۆتایی خی  ماوه  که یه ھه

کات Dialyse 

ن،  که واتا پاوتنی خون دهDialyse ی وه  کرده ی که خۆشانه و نه مان پی کرد ئه کو پشتر ئاماژه وه

 .یه بۆ دووگیانی بوون متریان ھه ری که گه ئه

  کرن ، له دهDialyse  ی که تانه ئافرهو بن ،ئه  تووشی دایک و مناڵ ده ی که و ڕیسکانه ر ئه  به له

 .ن که خۆیان دووگیان نهکرن  ئامۆژگاری ده وه ن پزیشکه الیه

 وردی  کی زۆر باشدا بت و به ژر چاودرییه بت له  ده وه رچوو ئه ست ده  ده ر دووگیان بوون و له ر ھه گه ئه

 ژر وت و له خه  ده خۆشخانه  نه لهی دووگیانی   تا کۆتایی ماوه که خۆشه نهڵ بکرت، ئینجا  گه  له ی ه مامه

.(وروپا ئه(بت چاودریدا ده

.موو ڕۆژک ر پویست بوو ھه گه یان ئهبکرت  Dialyse  جاران  زووتر له وسا پویسته ئه

ھا  روه  و ھه رووره  وردی زۆر زه  کاتی خۆی و به مخونی به کهستانی خون و  رزی په کۆنتۆڵ کردنی به

 زۆر   وه کانه  ھۆی میکرۆئۆرگانیسمه به) چکگرتن) Infections=و  ھه گرتنی کردن لهرگری  به

 . پویسته

م  ،بهDialyse ، کاتی یه دووگیانیدا ھهی  ماوه  له  و چاودرییه موو ئاگاداری و ھه ند ئه رچه ھه

واو  ی دووگیانیان پ ته  ماوهکان ی دووگیانه  زۆربه  و  ئاۆزهخت و  کارکی سه نجامدانی رواش ئه ھه
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  زووتر لهیان که ندکیان مناله ھه. چت ر ده به یان له که نجامدا مناله  ئه پچت و له دهناکرت و لیان

 .ین ناکهدا باسی  و لره کی تره یه ش کشه وه  ئه بت، که  دایک ده کاتی خۆی له

:کان رچاوه سه
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