ස්වභාවික දරු ප්රසූතිය ගැන (About Vaginal
Delivery) සාමානය මහජනයාගේ දැනගැනීමට
කරුණු බිඳක් ශ්රී කාකා ප්රසව හා නාරිගේද
වවදයවරු්ගගේ ආයතනගය්ග........
මනුෂ්ය වර්ගයා ගමම පෘථිවිය මත පහළ වූ
අවධිගේ සිට 18 වන ශතවර්ෂ්ය දක්වා මනුෂ්ය
වර්ගයාගේ පැිරීම පැවතුග්ග ස්වභාවික දරු
ප්රසූතිය මතය.

මුල්කක ස්වභාවික දරු ප්රසූතිය වචනගේ
පරිසමාප්තගය්ගම ස්වභාවිකය. එය ස්වභාවික
නයාය ්ර්ම අනුව සිවිවිය. එහි අවස්ග ප්රිඵකය
කුමක් වුවත් එකල්හි මනුෂ්ය සමාජය එය ප්රශ්න
කිරීමකි්ග ගතොරව භාරගත් බව අප සියලු ගදනා
ද්ගනා කරුණකි.

සියලු ගේ ස්වභාවිකව සිවිවීමට ඉඩ හැරියගහොත්
ස්වභාවිකව දරු ප්රසුතිගේී 70% - 80%
ප්රමාණයක් සාර්ථකව ප්රසවය සිවිකරන අතර
නිගරෝගී මවක් හා ළදරුගවක් ප්රිඵකය ගකස
සමාජයට කැගබනු ඇත.
මවට හා ළදරුවාට ගහෝ ගදගදනාටම ආබාධිත
තත්වය්ග හා ජීවිතය අහිමි වීම සිවිවීම ඉිරි 20% 30% මුහුණපෑමට සිවිවීම එකල්හි රජපවුල් වකට
හා විගී පවුල් වකට එකගසේ බකපෑ කරුණකි.
නූතන වවදය ඉිහාසයට අනුව පළමුවරට දරු
ප්රසූතියකට කෘත්රිමව උදේවක් කක බවට වාර්තා
ව්ගග්ග 1630 ගණ්ග වකීය. එය අඬු (Forceps)
භාවිතයයි. එමඟි්ග සමහර අවස්ථා වකී මවට හා
ළදරුවාට ආරක්ෂ්ාව කබාවි්ග බව සටහ්ග ගේ.
ගමම අඬු භාවිතය අවුරුවි 150ක් පමණ පවුගල්
රහසක්ව පැවි බව ඉිහාසයට එක් වූ කරුණකි.
අඬු භාවිතය පළමුවරට විදයාත්මක මඩලඩකයකට
ඉදිරිපත් වූ බවට වාර්තා ව්ගග්ග 1723 ී ප්රාශගේ
පැරිස් නගරගයනි.

පළමුවරට සාර්ථක
සිගසේරියානු ශකයකර්මයක්
මඟි්ග ප්රසවය සිවි කිරීම
1881 ී ජර්මනිගේ වවදය
ෆර්ඩින්ගඩ් මහතා සිවිකක
අතර එය 1884 ී වාර්තා
කරන කී.
A team performing a Ceasarean
Section

එදා සිට අද දක්වා කාකගේී
සිගසේරියානු ශකයකර්ම
විදයාත්මක අවගබෝ්යකි්ග යුතුව දියුණු වී ඇත.
ශකයකර්ම ගකොතර් ආරක්ෂ්ාකාරී හා මහජන
විශ්වාසයක් දිනා ඇත්ද ය්ගන ය් ගර්භනී
කා්ගතාව්ග තම කැමැත්ත මතම ප්රසවය
සිගසේරියානු ශකයකර්මයකි්ග සිවි කිරීමට
ගයොමුවිගම්ගම වටහා ගත හැක. එනමුත් ගකෝක
ගසෞඛ්ය සාවි්ානය විදයාත්මක පදනමකි්ග
ගතොරව කෘත්රිම ගකස දරු ප්රසූතිය සිවිකිරීම
ගනොකළ යුතුය යන මතගේ සිටින බව අප සියලු
ගදන වැටහ ගත යුතුය.
දැනට පවින දැනුම මත ප්රසවගේී මවට ගහෝ
ළදරුවාට ප්රශ්නයක් වන බවට ගපර දැක්මක්

ඇත්න් එම ප්රශ්නය සිගසේරියානු ශකයකර්මයක්
මඟි්ග සිවිකිරීමට පසුතබටව්ගග්ග නැි බව ඔබ
දැනගතයුතු කරුණකි.
ගපර දැකිය හැකි ප්රශ්නයක් නැි ය සාමානය
ප්රසවය සඳහා ගයොමු කිරීම සිවිකරන අතර සාමානය
ප්රසවය තුළී මවට ගහෝ ළදරුවාට අගියක් වන
කරුණු පිළිබඳව විමසිල්ගක්ග සිටීම විදයාත්මක
ක්රමගේදයයි.
අධීක්ෂණගේ ී ප්රසවය තුළී අගි තත්වයක්
නිරීක්ෂ්ණය කළගහොත් එය ශකයකර්මයක් මඟි්ග
වළක්වාගත හැකි න් එම අවස්ථාගේී අඬු
භාවිතය ගහෝ සිගසේරියානු ශකයකර්මයට හදිස්සිගේ
ගයොමු කිරීමට සිවිවනු ඇි බව සියලුගදනා දැනගත
යුතු කරුණකි.
සියලු මහජනයා දැනගතයුතු තවත් කරුණු
ස්වල්පයක් ඇත.
1. සියලු අගි තත්වය්ග ගපර දැකීමට හැකි
කිසිවි විදයාත්මක ක්රමයක් ගහෝ උපකරණයක්
දැනට පවි්ගග්ග ගහෝ නිපදවා නැත.
2. ගබොගහෝ අවස්ථා වකී දරුවා, දරු
මාර්ගයට ඇි සාගප්ක්ෂ් පිහිටීම හා සාගප්ක්ෂ්
ප්රමාණය මත ඇිවන හිරවීමක කකුණු

හටග්ගනා ගතක් එය පිළිබඳව ගපර දැක්මක්
කබා ගැනීමට ගනොහැක. එගසේ හිරවීමක
කකුණු නිරීක්ෂ්ණය කක වහාම
අවස්ථානුකූකව වඩා සුතවිසුත සිගසේරියානු ගහෝ
අඬු ආකාර ප්රසවයකට ගයොමු කිරීම සිවිකරනු
ඇත.

Pulling out the Baby

එම නිරීකෂ්ණය සිට සිගසේරියානු ශකයකර්මයක්
සිවිකිරීම සඳහා යටිතක කටයුතු සකස් කිරීමට ය්
කාකගේකාවක් ගතගවන බව ඔබ දැන ගතයුතුය.
ශ්රී කාකාගේ ගබොගහෝ රජගේ ගරෝහල් වක හා
ඊටත් වඩා බහුතර ගපෞේගලික ගරෝහල්වක

ක්ෂ්ණික ශකයකර්ම ගසේවාව්ග සඳහා යටිතක
පහසුතක් විර්වක බව දැන ගතයුතුය.
3. දරුවාගේ අපරාගවහි (Placenta) ඇි
කාර්යක්ෂ්මතාවය හා ප්රසව සාකර්ශන නිසා
එයට ඇිවන ගල් ගමගනහි ස්වභාවික අඩුවීම,
එයට හා එහි සැපයුම මත යැගපන දරුවාට
ගකොයිතර් දැරිය හැකි දැයි අනිකුත් දර්ශක
සාමානය ම්ටටමක ඇත්න් එම තත්වය
උේගත වී දරුවාගේ ගවනස්කමක් ගප්ගනු්
කරනා ගතක් ගපර දැකුමට ගනොහැකි බව
ප්රසවය සඳහා ගයොමුවන ඔබ දැනගත යුතුය.
අපරාගවහි ඔක්සිජ්ග සැපයුම අඩුවීම නිසා
අගි තත්වයක් නිරීක්ෂ්ණය කක වහාම සුතවිසුත
ආකාරයට ප්රසවය කඩින් කිරීම වර්තමාන
නිර්ගේශිත ක්රමයයි.
ඉහත සඳහ්ග අවස්ථා සූතිකාගාරගේ හදිසි
ශකයකර්මයකට ප්රසවය සඳහා ගයොමුකිරිම
ප්ර්ාන කරුණු බව ඔබ හට දැ්ගවීමට සුතවිසුත බව
අප හට වැටගහේ.
එම අවස්ථා වකී විගශේෂ්ගය්ගම දරුවාට ය්
සාකුකතා ඇිවිය හැක. ගබොගහෝ සාකුකතා
ස්පුර්ණගය්ගම ප්රිකාර කක හැකි අතර
සමහර අවස්ථාවක එම තත්වය්ග ය් සළකුනු

ඉිරි කරනු ඇත. ඉතා විරක අවස්ථාවක ී එය
නව ඡ්ගම මරණය්ග සඳහා ගහේතුවක් වනු
ඇත. එය වර්තමාන සතයයි.
4. එගකසම සමහර අවස්ථාවකී කිසිවි
නිරීකෂ්ණය කක හැකි අගි තත්වයක් නැි
ස්වභාවික ප්රසූතිගය්ග පසුත දරුවා ගහෝ මවට
සාකුකතා ඇිවීය හැක. ගමම අවස්ථාවකී
ගබොගහෝ විට සිවිව්ගග්ග බිහිවුනු පසුත දරුවා
ගහොඳි්ග ගනොහැඬීමයි. එම තත්වයට ප්රසවය
කිසිවි ස්බ්ග්යක් නැි කරුණු මත සිවිවීමට
හැකි බව (ගපර හඳුනා ගනොගත් හෘද ගරෝග ,
ස්නායු ගරෝග තත්ව) මහඡනයා දැනගත යුතුය.
එගකසම පකමු,ගදවන හා තු්ගවන අදියරවක කිසිවි
අයහපත් ප්රගමනයක් ඇි මේවරු්ගට පසුත ප්රසව
ගල් වහනයක් සිවිවිය හැකි බවත් එයට ගහේතුවන
කරුණූ ගැන විදයාත්මක ගපර දැක්මක්
ගබොගහෝවිට නැිබවත් ඔබ දැන ගතයුතුය.
ඉහත ගේදගේ ප්රකාශ කරනකද කරුණු ශකය
ප්රසවය්ග මගි්ග වකක්වා ගත ගනොහැකි බව
තර්කානුකුක සතයයි.

ඉහත සඳහ්ග කරුණු ස්වභාවික ප්රසවය සඳහා
ඉදිරිපත්වන ඔබට සතයාවගබෝ්ය කබා ීමටය.
ඉහත සඳහ්ග කරුණු වර්තමානගේ ස්වභාවික
ප්රසවය සඳහා ඉදිරිපත්වන ඔබ මුහුණගදන ඉතාම
සුතලු අවදාන් තත්වයි. ගමය වවදය විදයාගේ
ඉදිරිගේ ඇිවන දියුණුව මත තව තවත් අඩුවනු
ඇිබව අපගේ විශ්වාසයයි.

