
Têkilînên girîng li ser Girtine

AGAHDARÎYE ZANYARÎ LI SER HEBĚ PIŞTÎ

VERÎŞÎN?

BI LĚZÎ!

PIŞTE GIRTINA 
HEBĚ PIŞTÎ
KIRYARĚ CÎNSÎ?

HEBĚ ANTÎ 
BABY?

AGAHÎ!

DERĚNGKETINA
XWÎNE?

HETA 5 ROJAN 
PIŞTÎ!

Serba bandorîya herî zedê, eger Pêşîlêgirtina Dûcanî hatî 
bîrkirine, ew dermane Hebê Piştî gere bi lêzî were girtine.

Ew Hebê Piştî bi navaroka têsîra made Ulipristalacetat de, 
mîrov dikare eger Pêşîlêgirtina Dûcanî hatî bîrkirine, ew her 
dem waxta Xwîn tê heta piştî 5 rojan jî bigre, lêbelê zûtirî daha 
zedê başê.

Dibe ku Pişte we wî dermane Hebê Pêşîlêgirtine girt, Xwîna we 
yên bi Mehe çênd Roj derêngî were. Halweha wî deme Têste kî ji 
bo Dûcanîyê bîhnfiretîye dikare bide we.

Ji bo ewlahîya û parastîna xwe, halweha heta dema Xwîn 
hatine, gelek basê ku Hûn dema Kare Cînsîde serîde Acête 
parastin (wek mînak Kondomê) bigrin, dîsa Hûn ew 
Dermane-Zarokneynîn bigrin jî parastin zedê başe. Ew Hebê 
Piştî ewlayî ye ku ji bo waxte ku drêj nade.

Roje ku pişte we ew Hebê Piştî girtîye Hûn dikarin wî Dermane 
ji bo Zarok neynîn normal dîsa bêrdewam bigrin. Halweha gere 
Hûn ew bizanîn ku ewlahîya ku girîngî di wî waxte de tune, ji bo 
wî yeke, serba Parastîna xwe heta cardin Xwîne hatî Acête 
Parastînî wek bi Kondomê jî halweha xwe ewlayhî bikin serba 
ku Hûn bi Dûcanî nebînîn- bi kêmasî qase 14 Rojan, lêbelê 
xwarina ew Dermanen wek Hebê ji bo xwe parastin kirine 
pêwîste ku gere 7 Rojan were girtine. Dema ku Hûn gelek 
Dêrmanan ji bo Zarok neynîn digrin, halweha dîsa jî başe ku 
Hûn di wî hale de qase 14 Rojan xwe wek din jî parastînî û 
Ewlahî bikin.

Di hinek caran dibe ku Verişandin derkêve hole. Eger pişte 
girtina ew Hebê Piştî di nava 3 Seaten de Verişandin derkêt 
hole, wî dema ew pêwîste ku, gere mîrov ew Hebê Piştî yek 
din jî bixwe, an jî bigre.

Agahî ji bo ew Hebê Piştî mîrov dikare bine Ru Pele Malpera 
www.pille-danach.de bigrin.

KURDISCH



Peşîya Dûcanîya nedilxwazî bidin sekinandine!
Seba ku Dûcanîya nedilxwazî dernekêve hole, gere mîrov nehele ku bila Sperma yê zîndî 
neye nîzike Hêke ku amadeye ayvan bigre. Ew Hêk dema bazdane de qase 1 Rojê kî 
amadeye ayvan bigre. Halweha Sperm qase 5 Rojan jî zîndî nîn û dikarin Ayvan bigrin.
Ji bo wî yeke, Kare Cînsî yên çend Roj berîya Hek bazdane buye, dibe ku bibe sêdemen 
Ducanîya nedilxwazî.

Gelo prensîba Hebê Piştî çawa dixebite?
Heke Hêk bazdandin nehatî çêkirine, wî deme ew dermane Hebê Piştî dikare ew qase 
5 Rojan paşde bike û nehele – bila Sperm û Hêk nizike hev bîn, lêbelê bi wî awaye jî, 
Dûcanî tê pêşîlêgirtine. Ji bo wî yeke jî derkêtina Dûcanîye dikare were pêşen kirine.

Hindî ku zû dibe – li dijî Hêk bazdana sekinandin!
Serba ku li dijî bazdandina Hêk bisekinîn, gere ew dermane Hebê Piştî dema ku Kare 
Cînsî bê parastin û ewlahî hatîye kirine, bi Lêzî û zû were girtine wek xwarine! Eger Hêk 
bazdayin hatî meydane, wî deme têsîr û hukme wî Dermane namîne – le dibe ku Dûcanî 
were meydanê.

Pêşîgotina bazdana Hêk nikare were dîtin!
Ew waxta ku Hêk fir dide an jî bazd dide naye hesapkirine, le ew dibe zû bazde, di 
navende de an jî gelek drêngî Xwîne derkêve hole, ew ji bo hemu Jinan girîng cudaye. Ji 
bêr ku rîska Dûcanîye Dû roj bêrîya Hêk bazdane gelek zedêye, her Saetên derbaz dibin 
mûhûmin.

Zanîna Paşbingeha
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