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MÄHRIBAN JORA!

Gynansakda, zenan öz durmuşynda diňe bir 
bäbekhana çaga dogurmak üçin 
aýagyny basman, abortyň 
kömegi bilen çagasyndan 
dynmak üçin lukmanyň 
otagyndan hem ätlemeli 
bolýar. Şu eliňe alan 
kitapçaňda zenan üçin 
wajyp bolup görünýän ikinji 
çözgüdiň howply taraplaryna 
degişli soraglar babatda 
gysgaça maglumat berilýär. 
Kitapçadaky abort barada 
lukmançylyk jähtinden 
dogry maglumatlar saňa 
öz çözgüdiňi saýlap almana 
kömek berer diýip umyt 
edýäris.

Abort näme?
Abort – bu enäniň 
göwresindäki çaga düwünçegini 
emeli usul bilen aýyrmakdyr. Biziň 
kanunçylygymyza laýyklykda, 
göwredäki çagany göwreliligiň 5-nji 
hepdesine çenli aýyrmak rugsat edilýär. 
6-nji hepdeden 22-nji hepde aralyk 
möhletde çagany diňe bellenen lukmançylyk 
we sosial görkezmeler bilen aýyrmaga rugsat 
berilýändir.



Abort näme sebäpden geçirilýär? 
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň 
bellemegine görä, aýallary abort geçirmäge 
iterýän sebäpler tapawutlanýandyr:

 h Aýalyň islegi boýunça – 40%;

 h Aýalyň saglygyna howp salma – 37%;

 h Sosial faktorlar (göwrelilik döwründe 
aýrylyşma, adamsynyň tussagda bolmagy 
ýa-da ölümi, zorlanma we baş.) – 23%.

Aborty haýsy usullar bilen 
geçirýärler?
Göwreliligiň möhletine baglylykda, ony togtatma 
dürli usullar bilen geçirilýändir:

 ¾ Farmasewtiki abort – göwreliligiň 2-8 
hepde möhletinde derman serişdeleriň 
kömegi bilen geçirilýär.

 ¾ Wakuum sordurylmasy (mini-abort) – 
göwreliligiň 2-5 hepdesinde geçirilýär.

 ¾ Lukmançylyk aborty – göwreliligiň 6 
hepde möhletinden soň ulanylyp, çaga 
ýatgydan ýörite gurallaryň kömegi bilen 
aýrylýar.
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Abortdan soňky gaýraüzülmeleriň döreme ähtimallygy ony geçirýän 
lukmanyň hünärmenlik ukybyna, geçiriş usulyna we göwreliligiň 
möhletine baglydyr. 

Abort geçirilýän wagty indiki gaýraüzülmeleriň döreme ähtimallygy 
uludyr:

 ♦ Ýatgynyň boýunjygynyň şikeslenmegi;

 ♦ Ýatgynyň diwarlarynyň şikeslenmegi, deşilmegi;

 ♦ Şikeslenme netijesinde ýatgydan gan akmalar. Ýatgynyň şikeslenmegi 
we ondan gan akmalar ýatgyny aýyrma (amputasiýa) operasiýasyny 
geçirmäge mejbur edip bilýändir; 

 ♦ Agyrsyzlandyrma serişdeleriniň (narkoz) ýaramaz täsirleriniň 
döremegi – ýürek urmalaryň bozulmagy, allergiki täsirlilik, şok 
  ýagdaýy.

Aborty lukmanlaryň 
geçirýändigine 
garamazdan, ol howply 
bolup bilermi?
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Dogry geçirlen abort saglyga täsir edenok 
diýýärler. Bu şeýlemi?
Göwreliligiň döremegi bilen beden agzalary we endokrin ulgamy täzeçe 
işläp başlaýar. Abort geçirme bu fiziologiki hadysalaryň gidişini bozup, 
abortdan soňky irki we giçki bozulmalaryň ýüze çykmagyna itergi berýär.

Abortdan soňky irki bozulmalar:

 z Jyns agzalarynyň alawlama keselleri;

 z Gana ýokançlyklaryň düşmegi (sepsis);

 z Gan damarlarynda gan lagtalarynyň emele gelip, damarlary 
dykmagy (tromboz). Sepsis we tromboz ýagdaýy aýalyň janyna howp 
salyp, gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini talap edýändir; 

 z Aýbaşynyň dürli görnüşdäki bozulmalary.

Abortdan soňky giçki bozulmalar:

 ~ Ýatgynyň we ýatgy turbasynyň dowamly alawlama keselleri. 
Alawlama hadysasy ýatgy turbalarynyň nemli örtügini üýtgedip, 
önelgesizligiň, şeýle hem ýatgydan daşary göwreliligiň ýüze 
çykmagyna getirip biler;

 ~ Abort geçiren aýal soňky göwreliliginde çaganyň düşmegi we 
wagtyndan öňki dogrumlaryň ýüze çykmagy ýaly kynçylyklara 
sezewar bolup bilýändir.

ABORT – SENIŇ ÜÇIN ÇYKALGA DÄL!
Mähriban jora! Durmuşyňy gurmak, maşgalaňy meýilleşdirmek üçin 
aborty geçirmek howpludyr we ýalňyşdyr. Göwreliligiň öňüni alýan 
serişdeleri dogry saýlama we ulanma seni abortdan halas edip biler. 
www.saglyk.org saýtynda göwreliligiň öňüni alýan serişdeler barada 
ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyş. Olar babatda habarly bolmak üçin 
lukmana ýüz tut!

SENIŇ DURMUŞYŇ ABORTSYZ BOLMALYDYR!
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https://www.saglyk.org

