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ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་རེྗེས་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་པ།

ཁེྱེད་རང་གིོས། ནུས་ལྡན་གིྱི་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་པའི་ཐབས་ལ་བརེྟེན་ནས་འཆར་གོཞིི་མེེད་པར་ཕྲུ་གུ་འཁོརོ་བ་འགོགོོ་ཐུབ། སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཐབས་སྣ་ཚོགོོས་ཡོདོ།  
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་རེྗེས་ཁེྱེད་རང་གིོས་ཐབས་ཤེེས་ཁོ་ཤེས་བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ཆགོོ ཐབས་ཤེེས་གོ་རེ་ཡོགོ་ཤེསོ་ཡིོན་མིེན་ཐགོ་གོཅོདོ་པར་གོཤེམེ་གོསལ་གིྱི་གོནས་ཚུལ་རྣམེས་
ཤེེས་གོལ་ཆེ།
 • ཐབས་ཤེེས་གོང་དང་གོང་ཡིོན་པ།
 • དེས་བྱ་བ་བེྱད་ཚུལ།
 • འཆར་གོཞིི་མེེད་པར་ཕྲུ་གུ་འཁོརོ་བ་འགོགོོ་པར། དེས་ནུས་པ་ཡོགོ་པ་ོཇིི་ཙམེ་ཐནོ་ཚུལ།
 • གོ་དུས་དེ་བེད་སྤྱོདོ་འགོ་ོའཛུགོས་བྱས་ཆགོོ་མིེན།
 • དེའི་ལེགོས་ཆ་དང་ཞིན་ཆ།
 • ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བའི་གོནས་སྐབས་སུ་ཐབས་དེ་བེད་སྤྱོདོ་རུང་མིེན།

ཕྲུ་གུར་འོ་ོམ་སེྟེར་བཞིིན་པའིོ་གནས་སྐབས་སུ་སྤྱད་ན་འོཚམས་པའིོ་འོདམ་ཀ།
ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བ་དེ་ཉིིད་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཐབས་སུ་སྤྱོད་ཆགོོ ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བ་དེ་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་པའི་ཐབས་སུ་བེད་སྤྱོདོ་བེྱད་འདདོ་ན། རང་གིོ་སྨན་པའམེ་སྨན་
ཞིབས་པར་དེའི་སྐརོ་ཤེདོ། གོལ་ཏེེ་ཁེྱེད་ཀིྱིས་འ་ོམེ་བཞི་ོཆས་བེད་སྤྱོདོ་བེྱད་ཀིྱི་ཡོདོ་ན་ཐབས་ཤེེས་འདིས་ནུས་པ་ཐནོ་གིྱི་མེ་རེད། གོཤེམེ་གོསལ་གིྱི་གོནས་ཚུལ་ལྟར་
ཡིོན་ན། ཐབས་འདིས་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ ཡིོན། 
 • ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་པའི་རེྗེས་ནས་ཟླ་མེཚོན་མེེད་པ་དང་།
 • རང་གིོ་ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་དྲུགོ་ལས་ཆུང་བ་ཡིོན་པ་དང་།
 • ཕྲུ་གུར་རང་གིོ་འ་ོམེ་ཁོ་ོན་སེྟེར་བཞིིན་པ། འདིའི་དནོ་ནི་ཕྲུ་གུར་རང་གིོ་འ་ོམེ་ལས་གོཞིན་འ་ོརྩམེ་དང་ཟས། བཏུང་བའི་རིགོས་གོང་ཡོང་མིེ་སེྟེར་བར་ཟེར། དེའིོ་ཐོགོ
 • ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་འཆར་ཅོན་དུ་སེྟེར་བ། འདིའི་དནོ་ནི་ཉིིན་མེ་ོཉུང་མེཐར་ཆུ་ཚོདོ་ ༤ རེའི་མེཚོམེས་སུ་ཐེངས་རེ་དང་། མེཚོན་མེ་ོཆུ་ཚོདོ་ ༦ རེའི་མེཚོམེས་སུ་ཐེངས་

རེ་སེྟེར་བར་གོ ོ
གོཤེམེ་གོསལ་གིྱི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། མུ་མེཐུད་ཕྲུ་གུ་འཁོརོ་འདདོ་མེེད་ན། ཐབས་གོཞིན་ཞིིགོ་བེད་སྤྱོདོ་བེྱད་དགོསོ།
 • ཟླ་མེཚོན་བབས་པ། ཡོང་ན།
 • ཕྲུ་གུར་བཟའ་བཏུང་གིོ་རིགོས་གོཞིན་སེྟེར་འགོ་ོཚུགོས་པ།

ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་དུས་གོཤེམེ་གོསལ་གིྱི་ཐབས་རྣམེས་ཉེིན་ཁོ་མེེད་པར་བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ཆགོོ

སེྐྱེ་སྒོ་ོའོགགོ་ཆས་ནང་དུ་འོཛུགས་པ།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་མེ་ཐགོ་གིོ་རེྗེས་སུ། སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཆས་(ImplanonNXT®) ནང་དུ་བཙུགོས་ན་འགིྲིགོ ཐབས་ཤེེས་འདིའི་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༩ ལྷགོ་
རེད།

སེྐྱེ་འོགགོ་ཨ་ལོངོ་(IUD)འོཇུག་པ།
རྒྱུ་ཟངས་ལས་བྱས་པའི་ཨ་ལངོ་ (copper IUD) ངམེ། སྐུལ་རྒྱུ་དང་འབེྲེལ་བའི་ཨ་ལངོ་(hormonal IUD (Mirena® or Kyleena®))འཇུགོ་པར་
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་ནས་ཉུང་མེཐར་གོཟའ་འཁོརོ་བཞིི་སྒུགོ་དགོསོ། བཅུགོ་རེྗེས་ནུས་པ་མྱུར་དུ་ཐནོ་ཅིོང་། སེྐྱེ་འགོགོོ་གིོ་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩་༢ ནས ༩༩་༨ བར་
ཡིོན། གོལ་ཏེེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའམེ་ཕྲུ་གུ་གོཞིན་སེྐྱེ་འདདོ་ཡོདོ་དུས། ཨ་ལངོ་ IUD གིོ་རིགོས་གོཉིིས་ཀ་སྨན་པས་ལས་སླ་པརོ་ཕིྱིར་འདནོ་ཐུབ།

ང་ཚོརོ་འབེྲེལ་བ་བེྱད་དུས་སྐད་སྒྱུར་བ་དགོསོ་ན། ཁོ་པར་སྐད་སྒྱུར་ཞིབས་ཞུ་ཁོང་(TIS)ལ་ཨང་131 450 བརྒྱུད་ཁོ་པར་གོཏེང་གོནང་རགོོས།
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ང་ཚོརོ་འབེྲེལ་བ་བེྱད་དུས་སྐད་སྒྱུར་བ་དགོསོ་ན། ཁོ་པར་སྐད་སྒྱུར་ཞིབས་ཞུ་ཁོང་(TIS)ལ་ཨང་131 450 བརྒྱུད་ཁོ་པར་གོཏེང་གོནང་རགོོས།
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སེྐྱེ་འོགགོ་གི་ཁབ།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་མེ་ཐགོ་ཏུ། ཨ་མེར་སེྐྱེ་འགོགོོ་གིོ་ཁོབ་(Depo Provera)བརྒྱབ་ན་འགིྲིགོ འ་ོམེ་སེྟེར་བ་བརྒྱུད་ཁོབ་དེའི་སྨན་ནུས་ཧ་ཅོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ལས་ཕྲུ་གུར་
མིེ་འགྲི་ོལ། དེས་འ་ོམེ་འབབ་ཚོད་ལ་སྐྱེནོ་བེྱད་ཀིྱི་མེེད། ཁོབ་དེས་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཚོད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ ནས་ ༩༩་༨ བར་ཡིོན།

སྨན་ Progesterone Only Pill (POP རིལོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཡང་ཟེེར)
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་རེྗེས་ཨ་མེས་ལམེ་སེང་རིལ་བུ་ཆུང་ཆུང་འདི་བཟའ་འགོ་ོབཙུགོས་ཆགོོ འདིས་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཚོད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ནས་ ༩༩་༧ བར་ཡིོན།

འོགིྱིག་ཤུབས།
ཕོ་ོམེ་ོགོཉིིས་ཡོང་བསྐྱེར་འཁིྲིགོ་སྤྱོདོ་བེྱད་འགོ་ོཚུགོས་འཕྲལ། ཕོ་ོདང་མེའིོ་འགིྱིགོས་ཤུབས་བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ན་འགིྲིགོ །འགིྱིགོ་ཤུགོས་ཀིྱིས་མེངལ་ཆགོས་པ་སྔོནོ་
འགོགོོ་བེྱད་པ་ཙམེ་མེ་ཟད། འཁིྲིགོ་སྤྱོདོ་བརྒྱུད་དེ་འགོསོ་པའི་ནད་རིགོས་(STIs)ལས་སྲུང་སྐྱེབོས་ལེགོས་ཤེསོ་བེྱད་ཐུབ། སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཚོད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༩ ནས་ 
༨༢ བར་རེད། བུད་མེེད་ཀིྱི་འགིྱིགོ་ཤུབས་ནི་དྲ་རྒྱའམེ། ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝེེལ་མེངའ་སེྡེའི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཉི ོ་ཐུབ།

མངལོ་ཡལོོ།
ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་ནས་གོཟའ་འཁོརོ་དྲུགོ་སངོ་རེྗེས་ཁེྱེད་ཀིྱིས་ཆ་ཚོད་གོཅིོགོ་མེཚུངས་ཡིོན་པའི་སེྐྱེ་འགོགོོ་ཡོལོ་བ་(Caya®)བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ན་འགིྲིགོ དེའི་ནུས་པ་ཐནོ་
ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ནས་ ༩༦ བར་ཡིོན།

རང་བྱུང་འོཆར་ལྡན་བུ་བཙའོ།
རང་བྱུང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཞེིས་པའི་ཐབས་ཤེེས་ཀིྱིས། ཟླ་མེཚོན་འབབ་ཡུན་གིྱི་འགྱུར་བ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བེྱད་ཀིྱི་ཡོདོ། རང་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤེེས་དེ་བེད་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པ་ོ
ཇིི་ཙམེ་བེྱད་མིེན་ལ་ལྟསོ་ཏེེ། མེཐ་ོདུས་སེྐྱེ་འགོགོོ་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ དང་དམེའ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༦ བར་ཡིོན། དེ་ལགོ་བསྟེར་མེ་བྱས་གོངོ་འཆར་ལྡན་བུ་
བཙའི་ཆེད་ལས་མིེ་སྣར་སྐད་ཆ་ཤེདོ་དགོསོ། ཆེད་ལས་མིེ་སྣས་དུས་གོཅིོགོ་ལ་ཐབས་ཤེེས་གོཅིོགོ་ལས་མེང་བ་བསེྟེན་དགོསོ་པའི་ལམེ་སྟེནོ་གོནང་སིྲིད། ཕྲུ་གུར་འ་ོ
མེ་སེྟེར་རིང་རང་བྱུང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་ཐབས་ཤེེས་ལགོ་ལེན་བསྟེར་དཀའ། རང་བྱུང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཞེིས་པ་འདི་མེངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་འཁོརོ་ཐབས་ལའང་སྤྱོད་
ཆགོོ་པ་ཡིོན།

སེྐྱེ་སྒོ་ོགཅོདོ་པ།
སེྐྱེ་སྒོ་ོགོཅོདོ་པ་(Sterilisation)ནི་བཤེགོས་བཅོསོ་ལ་བརེྟེན་པའི་སྦྲུམེ་འགོགོོ་གིོ་ཐབས་ལམེ་གོཏེན་འཇིགོས་ཤིེགོ་རེད། དེའི་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ རེད། 
དེ་ཡོང་བཤེགོས་བཅོསོ་འདིར་ཁོམེས་འདེྲན་སྦུ་གུ་གོཅོདོ་པ་དང་འགོགོོ་པ་གོཉིིས་ཡོདོ་པ་ལས་གོང་རུང་བདམེས་ཆགོོ་ཅིོང་། བུ་ཚོསོ་ཀྱིང་ཁོམེས་འདེྲན་སྦུ་གུ་བཅོད་
ཆགོོ ཁོམེས་འདེྲན་སྦུ་གུ་གོཅོདོ་པའམེ་འགོགོོ་པའི་བཤེགོས་བཅོསོ་ནི་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་ནས་ཉུང་མེཐར་ཟླ་བ་གོསུམེ་སངོ་རེྗེས་མེ་གོཏེགོོས་བྱ་མིེ་རུང་ཞིིང་། དེ་ལས་དུས་
ཡུན་རིང་བ་སྒུགོས་དགོསོ་པའང་སིྲིད། དནོ་སིྙིང་དུས་ཡུན་ཅུང་རིང་ཙམེ་བསྒུགོས་ན་ལེགོས་ཤིེང་། ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱེངོ་བེྱད་རྒྱུ་དེ་སེམེས་ངལ་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡིོན་
པས། དེ་ནི་གོཏེན་འཇིགོས་ཀིྱི་ཐགོ་གོཅོདོ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོདོ་ཡོགོ་ཤེསོ་མེ་རེད།

ཛ་དྲག་གི་སེྐྱེ་སྒོ་ོའོགགོ་པ།
གོལ་ཏེེ་ཁེྱེད་རང་གིོས་སྲུང་སྐྱེབོས་མེེད་པའི་འཁིྲིགོ་སྤྱོདོ་བྱས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་འཁོརོ་འདདོ་མེེད་ན། ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་རེྗེས་ཀིྱི་གོཟའ་འཁོརོ་གོསུམེ་ནས་ཛ་དྲགོ་གིོ་སེྐྱེ་སྒོ་ོ
འགོགོོ་པའི་ཐབས་ལགོ་བསྟེར་བྱ་དགོསོ། སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་སྨན་ Levonorgestrel (LNG) ཞེིས་པ་ནི་ཛ་དྲགོ་གིོ་སེྐྱེ་འགོགོོ་རིལ་བུ་རེད། དེའི་ནུས་པའི་ཆ་ཆུང་
ངུ་ཞིིགོ་མེ་གོཏེགོོས་འ་ོམེའི་ནང་འགྲི་ོགིོ་མེེད་ཙང་། ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བཞིིན་པའི་སྐབས་བསེྟེན་འསོ་པའི་ཐབས་ཤེེས་ཤིེགོ་རེད། ཛ་དྲགོ་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་པའི་རིལ་བུ་ 
Ulipristal Acetate (UPA) ཞེིས་པ་དེ། བཟས་རེྗེས་གོཟའ་འཁོརོ་གོཅིོགོ་རིང་ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་མིེ་རུང་།  གོནས་སྟེངས་ཁོ་ཤེས་ཀིྱི་སྐབས་སུ་ཟངས་ཀིྱི་ཨ་
ལངོ་ IUD ཡོང་ཛ་དྲགོ་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཐབས་སུ་བཀལོ་ཆགོོ
ཛ་དྲགོ་གིོ་སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་པའི་སྨན་ནི་སྲུང་སྐྱེབོས་མེེད་པའི་འཁིྲིགོ་སྤྱོདོ་བྱས་རེྗེས་གོང་མེགྱིགོོས་བཟའ་དགོསོ། དེ་ཡོང་སྨན་ LNG  ཡིོན་ན་ཆུ་ཚོདོ་ ༧༢ ནང་ཚུན་
དང་། UPA ཡིོན་ན་ཆུ་ཚོདོ་ ༡༢༠ ནང་ཚུན་བཟའ་དགོསོ། ཛ་དྲགོ་སེྐྱེ་འགོགོོ་སྨན་གིྱི་ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཡིོན་ཞིིང་། དེ་ཡོང་ཛ་དྲགོ་སེྐྱེ་འགོགོོ་གིོ་སྨན་གིྱི་
ནུས་པ་ཐནོ་ཚོད་ནི་སྨན་དེ་ཇིི་ཙམེ་གིྱིས་སྔོ་བ་བཟས་མིེན་ལ་རགོས་ལས་ཀིྱི་ཡོདོ་ཅིོང་། སྨན་དེ་ཉི ོ་བར་སྨན་པའི་ངསོ་སྦྱོརོ་མིེ་དགོསོ་པར་ཐད་ཀར་སྨན་ཚོངོ་ཁོང་
ནས་ཉི ོ་ཆགོོ



ང་ཚོརོ་འབེྲེལ་བ་བེྱད་དུས་སྐད་སྒྱུར་བ་དགོསོ་ན། ཁོ་པར་སྐད་སྒྱུར་ཞིབས་ཞུ་ཁོང་(TIS)ལ་ཨང་131 450 བརྒྱུད་ཁོ་པར་གོཏེང་གོནང་རགོོས།
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ཕྲུ་གུར་འོ་ོམ་སེྟེར་རིང་སྤྱདོ་མི་འོསོ་པའིོ་ཐོབས་ལོམ།
གོཤེམེ་གོསལ་གིྱི་སེྐྱེ་འགོགོོ་ཐབས་ལམེ་ཁོགོ་རང་གིོ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་མེཐར་གོཟའ་འཁོརོ་དྲུགོ་ལ་མེ་སེླབས་བར་སྤྱོདོ་མིེ་རུང་བ་དང་། སྨན་པ་དང་ཁོ་བརྡ་བྱུང་རེྗེས་སྤྱོདོ་
ཆགོོ །བེྱད་ཐབས་འདི་ཚོརོ་མེ་ོགོཤིེས་སྐུལ་རིྩ་འདུས་ཡོདོ།
 • མེཉིམེ་འདུས་རིལ་བུ། The combined pill ('the pill') 
 • མེ་ོམེཚོན་ནང་འཇུགོ་བེྱད་ཀིྱི་ཨ་ལངོ་། (NuvaRing®) 

ཕྲུ་གུར་འོ་ོམ་སེྟེར་བཞིིན་པ་མིན་ན་སྤྱདོ་འོསོ་པའིོ་ཐོབས་ལོམ།
གོལ་ཏེེ་ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བཞིིན་པ་མིེན་ན། སེྐྱེ་འགོགོོ་གིོ་ཐབས་ལམེ་རིགོས་གོང་ཡོང་བདམེས་ཆགོོ་པ་ཡིོན། དེ་ཡོང་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་རེྗེས་གོཟའ་འཁོརོ་གོསུམེ་ནས་
དྲུགོ་བར་སྨན་ནམེ་མེ་ོམེཚོན་ནང་འཇུགོ་བེྱད་ཀིྱི་ཨ་ལངོ་བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ཆགོོ་ཅིོང་། སེྐྱེ་འགོགོོ་ཁོབ་དང་། འགོགོོ་ཆས་ནང་དུ་འཛུགོས་པ་གོཉིིས་ནི་ཕྲུ་གུ་སེྐྱེས་མེ་
ཐགོ་ཏུ་བེད་སྤྱོདོ་བྱས་ཆགོོ ཐབས་ལམེ་གོཞིན་དགོ་ཡོངོས་རྫོགོོས་ཀིྱི་འགོ་ོའཛུགོས་དུས་ཚོདོ་ནི། ཕྲུ་གུར་འ་ོམེ་སེྟེར་བཞིིན་པ་ཡིོན་མིེན་ལ་མེ་ལྟསོ་པར་གོཅིོགོ་པ་
ཡིོན།
སེྐྱེ་སྒོ་ོའགོགོོ་ཐབས་ཀིྱི་སྐརོ་རང་གིོ་སྨན་པའམེ་སྨན་ཞིབས་ལ་སྐད་ཆ་བཤེད་ན་འགིྲིགོ ཁེྱེད་རང་གིོས་རང་ལ་འཚོམེས་ཤེསོ་ཀིྱི་ཐགོ་གོཅོདོ་བེྱད་པར་ཁོངོ་ཚོསོ་
རགོོས་སྐྱེརོ་གོནང་གིོ་རེད།

ཨིན་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་ཤོདོ་རྒྱུར་རགོས་རམ་དགསོ་ན་ག་རེ་བེྱེད་དགསོ་རེད།
དབིྱན་སྐད་ཉིན་བཤེད་བྱ་རྒྱུར་རགོོས་རམེ་དགོསོ་ན། ཆེད་ལས་ཀིྱི་སྐད་སྒྱུར་བ་ཡོདོ། སྐད་སྒྱུར་ཞིབས་ཞུ་ནི་གོསང་རྒྱ་ཅོན་དང་རིན་མེེད་རེད། ཁེྱེད་རང་ལ་སྐད་སྒྱུར་
བ་དགོསོ་ཚེོ་ལས་བེྱད་པར་དེའི་སྐརོ་ཤེདོ་པའམེ ཡིོགོ་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་ཞིབས་ཞུ་ཁོང་(TIS)གིོ་ཨང་131 450 ཐགོོ་ཁོ་པར་ཐངོས།
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Person’s name (མིེང་།):
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