خوێن لەبەرچوون و ئ�ێشی زگ و پشت لە دوای منداڵ
لەباربردن شت�ێ�کی ئاسای�ی�یە.

کارمەندە ژن و پ�یاوەکانی شوێنی ڕاوێ�ژکاری بەرپرسی

لە منداڵ لەباربردن بە شێوەی دەرمان ،ماوەی خوێن

شاراوە ڕاگرتنی هەموو نهێنی�یەکن.

لەبەرچوون درێ�ژتر دەخایەنێت.

جا بۆیە نابێ هی�چ ترسێ�کت هەبێت ئەگەر کەسێ�ک لە

تا چەند ڕۆژ دوای منداڵ لەباربردن دەبێ زۆر ئاگات لە

کارمەندەکانی ئەو شوێنە لەبارەی ڕاوێ�ژەکەی تۆوە

خۆت بێت.

ئاگادار بێت.

بۆ بەرگریکردن لە چڵ�ک کردن ،چەند ڕۆژی یەکەمی

ناونیشانی راوێ�ژکارەکانی نزیک شوێنی

پاش منداڵ لەباربردن نابێ حەمام بکەی (سەرشوتن

نیشتەجێبوونت لێرە دەبینیەوە

و ئاوبەخۆداکردن دەبێت) ،نابێ تامپۆن بەکارب�ێنێ و

www.familienplanung.de

هی�چ ت�ێ�کەاڵوی جینسیت نابێ هەبێت.
ئەگەر بۆ چەند ڕۆژ تەبت هەبێت (سەروی  ٣٨،٥پلە)

زانیاری کورت

منداڵ لەباربردنی
دەست�کرد بەپ�ێی

ڕێسا و ڕێنوێنی

ناونیشانی ڕاوێ�ژکاری بنەماڵەش لێرە دەبینیەوە
www.profamilia.de

یان ئاوی بۆگەنی مێوکیت هەبێت ،ئەوە دەبێت
بچ�یەوە بۆ الی دوکتور.
ڕێ�ک پاش منداڵ لەباربردن خوڵ�ێ�کی نوێ دەست
پ�یدەکات.
ئەوە یانی ،تۆ دیسان دەتوانی دووگیان ببیەوە.
ئەگەریش ناتەوێ ،دەبێ پ�یش بە دووگیانبوون بگری.
لەالی دوکتوری پسپۆڕی ژنان یان لە ڕاوێ�ژکارێ�کی
پەسەندکراوی ناسراو دەتوانن زانیاری لە سەر
شیوەی پ�ێشگیری کردن بە دووگیانبوون وەرگری.
لەبارەی ئ�ێمە,pro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung ,2015 © :
,Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V., Bundesverband, Mainzer Landstr. 250 – 254
60326 Frankfurt am Main, Telefon 069 / 26 95 77 90, www.profamilia.de
2. Auflage 2018, 10.000–20.000
ئ �ێ م ە پاڵپ شت ی م اڵ ی دەکرێ�ی ن ل ەالی ەن ن اوەن دی فێدراڵ ب ۆ ڕاهێن ان ی ت ەندروست ی.
Gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA(.
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Kurzinfo: Schwangerschaftsabbruch nach
Beratungsregel . Sorani Fassung

پاش منداڵ لەباربردن

ڕاوێ�ژکاری نزیک شوێنی
نیشتەجێبوونت

تۆ دووگیانی و بیر لە منداڵ
لەباربردنی دەست�کرد دەکەیەوە؟
تەنیا تۆ هەڵویست دەگری داخوا دەتەوێ بە شێوەی
دەست�کرد منداڵەکەت لەباربەری ،هی�چ کەسی دیکە نا.

بە چەندەیە؟  /پارەکەی چەندە؟
ئەگەر مانگانە داهات�ێ�کی باشت هەبێت ،ئەوە دەبێ بۆ
خۆت ت�ێ�چووی منداڵ لەباربردنەکە بدەیت.
ت�ێ�چووەکەی لە نێوان  ٢٧٠و  ٥٠٠ئۆی�رۆ دایە.

لە ئاڵمانیا منداڵ لەباربردنی دەست�کرد بە بێ سزایە،

ئەگەر یارمەتی ماڵی کۆمەاڵیەتی ALG 2 ،یان هەر

ئەگەر سێ شت لەبەرچاو بگری:

جۆرە یارمەتی�یەکی دیکە بە پ�ێی یاسای یارمەتی

 .1دەبێ لە ناوەندێ�کی ڕاوێ�ژکاری پەسەندکراوی
دەوڵەتی لە سەر کێشەی دووگیانی ڕاوێ�ژکارێ�ک ببینی.
ئەو ڕاوێ�ژە بەخۆڕای�ی�یە /بێ پارەیە.
لەدوای خولی پرسوڕا بەڵ�گەنامەیەکی ڕاوێ�ژت
دەدەنێ.

پەنابەران وەردەگرن ،یان داھاتەکانتان ئەکەوێ�تە ژێر
ئاست�ێ�کی دیاریکراوەوە ،ئیدی پ�ێویست ناکات بۆ خۆت
پارەی منداڵ لەباربردنەکە بدەیت.
ئەو دەوڵەتە فێدراڵەی کە تۆ لێی دەژی ،خۆی
ت�ێ�چووەکە قەبووڵ دەکات.

لە پ�ێش منداڵ لەباربردنەکە دوکتورە ژنە یان پ�یاوەکە
قسەت لەگەل دەکات.
دوکتور دەبێ بۆت شی بکاتەوە کە شتەکە چۆن
دەکرێت و خەتەرەکانی چن.
دوکتور تەنیا کات�ێ�ک دەتوانێت منداڵ لەباربردنەکە
بەڕێوە بەرێت کە تۆ لە هەموو قسەکانی
تیگەیشتبیت.
ئەگەر تۆ کەمێ�ک زمانی ئاڵمانی دەزانی یان هی�چ
نازانی ،دەبێ کەسێ�ک لەگەڵ خۆت ببەی کە
قسەکانت بۆ وەرگ�ێ�ڕێ�تەوە.

منداڵ لەباربردن

ئەو بەڵ�گەنامەیە دەبێ بۆ ئۆفیسی دوکتور ببەی،

بۆ ئەوەش دەبێ بچی بۆ بیمەیەکی یاسایی

ئەو جێ�یەی کە لەباربردنی منداڵەکە بەڕێوە دەچ�ێت.

تەندروستی (وەکوو  )AOKو داوای بەڵ�گەنامەی

زۆربەی منداڵ لەباربردنەکان نەشتەرگەری�یەکە کە بە

 .2لەباربردنی منداڵ دەبێ  ٣ڕۆژ لەدوای خولی

قەبووڵ�کردنی ت�ێ�چوو

شێوەی ڕاکێشان /هەڵمژی�ن بەڕێوە دەچ�ێت.

ڕاوێ�ژ بێت.
 .3ماوەی دووگیانبوونەکە دەبێ تا کۆتایی هەفتەی
 ١٢بێت ( هاوتا لەگەڵ  ١٤هەفتە دوای ئاخری�ن جاری
عادەتی مانگانە) و لەباربردنەکەش تەنیا لەالیەن

(“ )”Kostenübernahmebescheinigungبکەی.

چەند کات�ژمێر دوای نەشتەرگەری�یەکە دەتوانی

دەبێ هەموو ئەو بەڵ�گانەت پ�ێبێت کە نیشان دەدات

بچ�یەوە ماڵێ.

تۆ لە ئاڵمانیا دەژی و مانگانە چەندەت داهات هەیە.

منداڵ لەباربردن دەتوانرێت بە بێهۆشی گشتی یان
سڕکردنی خۆجێ�یی بەڕێوەبچ�ێت.

دوکتوری پسپۆڕی ژن یان پ�یاوەوە دەبێ بەڕێوە بچ�ێت.

بەڵ�گەنامەی قەبووڵ�کردنی ت�ێ�چوو

تەمەنی دووگیانبوونەکە لەالیەن دوکتوری پسپۆڕی

(“ )”Kostenübernahmebescheinigungدەبێ لە پ�ێش

ژن یان پ�یاوەوە دیاری دەکرێت.

منداڵ لەباربردنەکە وەربگری و بۆ ئۆفیسی ئەو

بەوریایی لێ�ک دەکشێ�تەوە.

دوکتورەی ببەی کە لەوێ منداڵەکەت لەباردەبەی.

لە دوایە پزدان لە ڕێ�گەی تیۆبێ�کی چکۆلە بە شێوەی

لە خولی ڕاوێ�ژکاریەکە دەتوانن ناونیشانی دوکتوری
پسپۆڕی ژن یان پ�یاوتان پ�ێبدرێت کە منداڵ لەباربوون
بەڕێوە دەبەن.

ڕاکێشان هەڵدەمژدرێت.

لە ئۆفیسی دوکتورەکە
ئەو شتانەی ژێرەوە لەگەڵ خۆت ببە بۆ ئۆفیسی
دوکتورەکە بۆ منداڵ لەباربردن
 .1بەڵ�گەنامەی ڕاوێ�ژ (“)”Beratungsbescheinigung

زانیاری لەسەر منداڵ لەباربردنی پاش توندوتیژی،
پشتڕاست�کردنەوەی تاوان (“ )”kriminologische Indikationیان بەهۆی
پشتڕاست�کردنەوەی هۆی پزیشکی دەتوانن بە ت�ێر و تەسەلی لە
نامیلکەی منداڵ لەباربردن بە زمانی (“”Schwangerschaftsabbruch
ئاڵمانی ،ئینگلیزی ،ڕووسی ،تورکی ،کرواتی و پۆلۆنی) ببیننەوە لە
www.profamilia.de/publikationen

لە دوای بێهۆشکردن ،ملی رەحم بە شیشێ�کی ئاسن

پرۆسەیەک کە تەنیا چەند خولەک دەخایەنێت.
پرۆسەی دووگیانبوون دەتوانرێ لە ڕێ�گەی
بەکارهێنانی دەرمانیشەوە کۆتایی پێ بهێرنێت.
ئەم پرۆسەیە (بەشێ�کی) لە ژێر چاودێری دوکتور دا
بەڕێوە دەچ�ێت.

 .2بەڵ�گەنامەی قەبووڵ�کردنی ت�ێ�چوو

دەرمانی منداڵ لەباربردن تەنیا بۆ  ٩هەفتەی

(“ )”Kostenübernahmebescheinigungیان پارەی

یەکەمی پرۆسەی دووگیانی دەبێت.

دوکتور بە نەغد

بۆ منداڵ لەباربردن بە شێوەی بەکارهێنانی دەرمان

 .3کارتی بیمەی تەندروستی یان بەڵ�گەنامەی

دەبێ النیکەم دوو جار و جاری واشە سێ جار بچی بۆ

تەندروستی ،یان ڕاسپاردەیەک
 .4بەڵ�گەی گرووپی خوێنەکەت ،ئەگەر هەبێت

ئۆفیسی دوکتور.

