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ཟླ་མཚན་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཉམས་འཇོག་བྱེད་པའྱི་དུས་ལ་བབ་ཡདོ། 

ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་ལ་ཚོད་རྱིས་བྱེད་པ་སྱེ། ཁམས་དམར་ཆགས་པའྱི་དུས་ཚོད་དང་གལ་

གནད་ཆྱེ་བའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཁག་ལ་རྒྱུས་ལནོ་བྱེད་པ་དཔྱེར་ན། ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའམ། 

དུས་ལྟར་མ་འབབ་པ། སནོ་དཔག་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ག་ོབུར་ཟླ་མཚན་འབབ་པ་སགོས་ལ་

རྒྱུས་ལནོ་བས་ན། དྱེས་ཁྱེད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་མཚན་སརོ་ལ་ག་ོབ་

ངྱེས་ཅན་ཞྱིག་སྱེར་ཐུབ། ཟླ་མཚན་དུས་ལྟར་མྱི་འབབ་པ་འདྱི་སྤྱིར་ན་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་བའྱི་

གནད་དནོ་ཞྱིག་མྱིན་ཡང་། སབས་རྱེར་དྱེས་ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་

ལྡགོ་བྱུང་བ་མཚོན་པ་ཡྱིན། 

Hygiene is a Science 卫生是一门科学
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ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 

ཟླ་མཚན་ནྱི་ཟླ་བ་རྱེ་རྱེའྱི་ནང་སྐྱེས་མ་

ཞྱིག་གྱི་ལུས་པསོ་མངལ་སྦྲུམ་པར་གྲ་སྒྱིག་

གམ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ཞྱིག་ཡྱིན། བུ་མོ་ལ་ོན་བཅུ་གསུམ་ནས་

བཅ་ོལྔ་ལནོ་པ་ནས་བཟུང་། བསམ་སྱེའུ་

སྣདོ་(ovaries卵巢) གཉྱིས་ལས་

གཅྱིག་གྱིས་བསམ་སྱེའུ་(ཁམས་དམར་

རམ། ས་ོང་ཡང་ཟྱེར་བ་)རྱེ་རྱེ་གཏངོ་བ་

རྱེད། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ཁམས་

དམར་བརྒྱུད་གཏངོ་(ovulation排卵) 

ཟྱེར། དྱེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ལུས་ཀྱི་ཧོར་

མོན་སྐུལ་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བས་མངལ་ལམ་

ནང་འཚོ་བཅུད་ཀྱིས་ཕྱུགས་པའྱི་ཁྲག་གྱི་

རྱིམ་པ་ཞྱིག་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་པ་རྱེད། སབས་

ཐོག་འདྱིར་ཕོ་མོའྱི་ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་

ནས་ཁམས་དཀར་མ་ཡངོ་ན། མངལ་ནང་

དུ་ཆགས་པའྱི་ཁྲག་གྱི་རྱིམ་པ་དྱེ་མཚན་མ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་རྱེད། འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ཟླ་

མཚན་དུ་འབདོ་པ་རྱེད། 

བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཏུ། ཟླ་མཚན་ཚོས་ཁུ་རྱི་

བོང་ཁྲག་འདྲ་བ། ། བཀྲུས་ན་དག་འགྱུར་སྐོན་

མྟེད་མངལ་ཆགས་བྱྟེད། ། བུད་མྟེད་བཅུ་གཉྱིས་

ལོན་ནས་ལྔ་བཅུའྱི་བར། ། དྭངས་མ་ལས་བྱུང་ཟླ་

རྟེར་བསགས་པའྱི་ཁྲག། ར་ཆྟེན་གཉྱིས་ནས་ནག་

ཅྱིང་དྲྱི་བྲལ་བ། ། རླུང་གྱིས་མངལ་གྱི་སོར་

འབྱྱིན་ཞག་གསུམ་འཛག ། དྟེ་རགས་ཉམས་ཆུང་

བཞྱིན་རས་ངན་པ་དང་། ། ནུ་མ་རྟེད་པ་མགུལ་

པ་མྱིག་དཀུ་གཡོ། ། ཟླ་མཚན་ལྡན་པ་སྐྟེས་པ་

འདོད་པའྱི་རགས། ། ཞྟེས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ཟླ་

མཚན་འབབ་པར་བཤད་ལ། དོན་དངོས་སྟེང་། 

ལོ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་

སོགས་གང་རུང་སྟེང་འབྱུང་སྱིད་པར་མཐོང་། 

སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ནས།
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རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟླ་མཚན། 

སྤྱིར་ན་ཟླ་མཚན་ནྱི་ཟླ་རྱེར་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། སྐྱེས་མ་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་

མྱིན། ལ་ལར་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱེར་གཅྱིག་རྱེའྱི་ནང་ཟླ་མཚན་འབབ་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཉྱིན་

གྲངས་༣༥ རྱེར་ཟླ་མཚན་འབབ། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་ནས་བདུན་བར་

འབབ་པ་སགོས་མྱི་རྱེ་རྱེའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་གཅྱིག  དྱེ་བས། ཟླ་མཚན་འཁོར་ལ་ོ(men-

strual cycles月经周期)བརྱི་དུས། ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་ཉྱིན་དང་པ་ོནས་བཟུང་། 

ཟླ་མཚན་ཕྱི་མ་འབབ་པའྱི་ཉྱིན་དང་པའོྱི་བར་དྱེར་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལ་ོགཅྱིག་ཏུ་བརྱིས་པ་

རྱེད། ཟླ་མཚན་ཐོག་མར་འབབ་འག་ོཚུགས་པ་ནས་ལ་ོཤས་རྱིང་ཟླ་མཚན་འཁོར་ཡུན་རྱིང་

བ་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྱེ་ལྟ་ནའང་། ལ་ོན་ཡར་ལནོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཟླ་མཚན་འཁོར་ཡུན་ཇྱེ་

ཐུང་དང་། འབབ་དུས་གཏན་ཆགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

ཁྱེད་རང་གྱི་ཟླ་མཚན་འབབ་ཡུན་དང་འབབ་དུས་སོགས་ཟླ་རྱེར་གཅྱིག་མཆུངས་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པ། སབས་རྱེར་ན་ཟུག་ཆྱེ་བ་དང་། མཚམས་རྱེར་ན་

ཟུག་མྱེད་པ། སབས་རྱེར་འབབ་ཡུན་རྱིང་ཞྱིང་ལན་རྱེར་ཐུང་བ་སགོས་གང་ཞྱིག་འབྱུང་

ཡང་། དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བརྱི་བ་རྱེད། 

སྱེམས་ལ་ཉར་དགསོ་པ་ཞྱིག་ནྱི། སྐྱེ་འགགོ་སྨན་

རྱིགས་ཁ་ཤས་བསྱེན་པ་དང་། མངལ་ས་ོའགགོ་

པའྱི་ཡོ་བད་དམ་ཡང་ན་མངལ་འགོག་ཡོ་བད་

(intrauterine devices子宫内装置) འཇུག་

པ་སོགས་ཀྱིས་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོར་འགྱུར་བ་

གཏངོ་བ་ཡྱིན་པས། བྱེད་ཐབས་འདྱི་དག་བསྱེན་མཁན་ཚོས་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་པར་བ་ོའདྲྱི་

རྒྱུ་གལ་གནད་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན། 

སྐུད་པ།

ཧརོ་མནོ་

སྦྲུམ་འགགོ་

ཡ་ོབྱད།

ཟངས་སྐུད་

སྦྲུམ་འགགོ་

ཡ་ོབྱད།

སྦྲུམ་འགགོ་

ཡ་ོབྱད།

སྦྲུམ་འགོག་ཡོ་བྱད་ནྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བྱྟེད་ T དང་དབྱྱིབས་མཚུངས་པའྱི་ཡོ་བྱད་ཅྱིག་ཡྱིན། གོང་གྱི་

དཔྟེ་རྱིས་སུ་གསལ་བ་བཞྱིན། རྱིགས་ཁ་ཤས་ཟངས་སྐུད་ཀྱིས་བཏུམས་ཡོད་ལ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཧོར་མོན་སྐུལ་

རྫས་ཀྱིས་བཏུམས་ཡོད། སྦྲུམ་འགོག་ཡོ་བྱད་བཀོལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་མཚན་མ་དང་། གོད་པ། མཚང་ར་

སོགས་ལ་ན་ཟུག་རྒྱག་པའམ། མཚན་མ་ལས་ཁྲག་འཛག་པ། དྲྱི་ངན་བྲོ་བ་སོགས་འབྱུང་དུས་མྱུར་ཏུ་སྨན་

པར་བསྟེན་དགོས། ཞོར་སྐོན་ཆུང་ཁག་ལ་ཡང་སྣང་མྟེད་གཏོང་མྱི་རུང་། 



6    Tibetan Community Health Network        བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ།          藏族社区健康网络  

6

ལོ་ན་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་ལྔ་ཡན་ལ་སྱེབས་དུས་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

སྱིད་པ་ཡྱིན། དྱེ་ལྟ་ནའང་། ལ་ོན་ཡར་སནོ་རྱིམ་བཞྱིན་མངལ་གྱི་འབས་སྐྲན་འབྱུང་བའྱི་

ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་འགྲ་ོབ་ཡྱིན་པས། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲག་འཛག་པ་བྱུང་ན་ངྱེས་པར་

སྨན་པར་བསྱེན་དགསོ། 

ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོར་ཚོད་རྱིས་ཇྱི་ལྟར་བྱྟེད་དགོས་སམ།

ཁྱེད་རང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟླ་མཚན་ཅྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཤྱེས་དགསོ་ན། ཟླ་རྱེར་ཟླ་མཚན་

འབབ་པའྱི་ཉྱིན་དང་པོ་དྱེ་ལོ་ཐོའམ་ཟྱིན་ཐོ་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིས། དྱེ་ལྟར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྱིང་མུ་མཐུད་

ནས་ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་ཉྱིན་ཐོག་མ་དྱེ་གང་ཡྱིན་

ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགསོ། 

གལ་སྱིད་ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་གནད་དནོ་ཁག་

ལ་ཡང་ཟླ་ཤས་རྱིང་མུ་མཐུད་དྱེ་ཉམས་ཞྱིབ་བསོ།

* ཟླ་མཚན་འབབ་ཡུན། ཟླ་མཚན་འབབ་འག་ོཚུགས་པ་ནས་ཆད་པའྱི་བར་གྱི་ 

 ཉྱིན་གྲངས་ཏྱེ། ཟླ་མཚན་འབབ་ཡུན་དྱེ་རྒྱུན་ལྡན་ལས་རྱིང་ངམ་ཐུང་། 

* འབབ་ཤུགས། ཟླ་མཚན་འབབ་ཆྱེའམ་ཡང་ན་ཉུང་། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་  

 གསང་གདན་(pad月经垫) ཐྱེངས་ག་ཚོད་ལ་བརྱེ་དགསོ་མྱིན་ལ་ཉམས་ ཞགོ

 ཟླ་མཚན་ནང་དུ་ཁྲག་རྱིང་ལྟ་བུ་འདུག་གམ། 

* རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲག་འཛགས་པ། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་  

 སབས་སུ་མཚན་མ་ནས་ཁྲག་འབྱུང་ངམ།

*  ན་ཟུག  ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་ན་ཟུག་རྒྱག་གམ། ན་ཟུག་བཟོད་དཀའ་བ་དྱེ་འདྲ་ 

 འབྱུང་ངམ། 

*  འགྱུར་ལྡོག་གཞན། རང་གྱི་སྱེམས་ཁམས་དང་བ་སྤདོ་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་འབྱུང་བ་ 
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 ལྟ་བུའྱི་མངོ་ཚོར་བྱུང་ངམ། ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སབས་སུ་ཁྱེད་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ 

 གསར་པ་དྱེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ། 

ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པ་བཟོ་བའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

གཤམ་གསལ་དནོ་གནད་ཁག་ཚུད་པའྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལ་ོརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པ་བཟོ་བའྱི་

རྒྱུ་མང་པ་ོཡདོ། 

* མངལ་ཆགས་པ་དང་ནུ་གསོ། ཟླ་མཚན་མྱི་འབབ་པ་ནྱི་མཚམས་རྱེར་མངལ་ 

 ཆགས་པའྱི་ས་ལྟས་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་མ་འབར་ནུ་འསོ་གསོ་དུས་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ཟླ་  

 མཚན་འབབ་རྒྱུ་དུས་འགངས་གཏངོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། 

* ཟ་འཐུང་ཉམས་སྐོན་དང་། ག་ོབུར་ཏུ་ཚོ་བང་བའམ་ལུས་རལ་ཤུགས་ཆྱེ་རྱེ་བ་ 

 བཅས་ཀྱིས་ཟླ་མཚན་ལ་བར་གཅདོ་བྱེད་སྱིད། ཟ་འཐུང་ཉམས་སྐནོ་ནྱི་དཔྱེར་ 

 ན་ཡྱི་ག་འགག་ནད་(anorexia nervosa) ལྟ་བུ་སྱེ། བུ་མོ་དང་ལ་ོན་ཉྱི་ཤུ་ 

 གཡས་གཡནོ་གྱི་སྐྱེས་མ་ཚོར་རང་ཉྱིད་སམ་རྱིད་དུ་གྱུར་ཀང་ད་དུང་རྒྱགས་ 

 པ་ཆགས་དགོས་ཀྱིས་ཟས་ཟ་མ་ཕོད་པའྱི་སྱེམས་ནད་ཕོགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་ 

 གཟུགས་པ་ོསམ་རྱིད་དུ་གྱུར་བའམ། ཡང་ན་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་ལུས་  

 ཤུགས་བཀོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལརོ་བར་གཅདོ་བྱེད་སྱིད་པ་ཡྱིན། 

* བསམ་སྟེའུ་གཉན་ཚད་(Polycystic ovary syndrome 多囊卵巢综合	

	 征)། བསམ་སྱེའུ་སྣདོ་(ཁམས་དམར་སྣདོ་)ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་དང་། ནང་ངོས་ 

 ལ་བརྒལ་སྒའྱི་གགོ་པར་(ultrasound 	超声波)བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་ 

 རྨ་འབྲུམ་ཆགས་པའྱི་ནང་རྨྱེན་མ་ལག་ཉམས་པའྱི་སྐྱེས་མ་ཚོར་རྒྱུན་ལྡན་མ་ 

 ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལ་ོའབྱུང་། 

* བསམ་སྟེའུ་སྔ་རྒུད། བསམ་ཟྱེའུ་ས་རྒུད་ཟྱེར་བ་ནྱི་ལ་ོན་བཞྱི་བཅུའྱི་ཡར་སནོ་ 

 ནས་བསམ་སྱེའུ་བསྐྱེད་པའྱི་བསམ་སྱེའུ་བྱེད་ལས་ལ་ཉམས་རྒུད་བྱུང་བར་ག་ོ 

 བ་ཡྱིན། བསམ་སྱེའུ་ས་རྒུད་དམ། མྱིང་གཞན་ལ་གཞྱི་རའྱི་བསམ་སྱེའུ་མ་  



8    Tibetan Community Health Network        བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ།          藏族社区健康网络  

8

 ལངོས་པར་འབདོ་པ་འདྱིར་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའམ། ལ་ོའཁོར་རྱེར་ཟླ་མཚན་ 

 ལན་ཁ་ཤས་ལས་མྱི་འབབ་པའྱི་སྣང་ཚུལ་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན། 

*  མཚང་རའྱི་གཉན་ཚད་(Pelvic inflammatory disease盆腔炎)། 

 སྐྱེ་སྱེལ་མ་ལག་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྱི་ནད་འདྱིས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་ 

 པའྱི་ཟླ་མཚན་གྱི་ཁྲག་འབབ་པར་བྱེད། 

*  མངལ་ལམ་ར་མདུད། 

མངལ་ལམ་ར་མདུད་(Uterine fibroids) 

དག་འབས་སྐྲན་(cancer)མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤ་

རགོ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མངལ་ལམ་དུ་ར་

མདུད་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན་དྱེས་ཟླ་མཚན་

འབབ་ཤུགས་དང་འབབ་ཡུན་གཉྱིས་ཀ་ཇྱེ་

ཆྱེ་དང་ཇྱེ་རྱིང་ལ་གཏངོ་། 

ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་སྔོན་འགོག་ཇྱི་ལྟར་བྱྟེད་དགོས་སམ། 

སྐྱེས་མ་ཁ་ཤས་ལ་མཚོན་ན། སྐྱེ་འགགོ་སྨན་བསྱེན་ན་ཟླ་མཚན་དུས་ལྟར་འབབ་པར་ཕན་

ཐོགས། ཟ་འཐུང་ཉམས་སྐནོ་ལྟ་བུས་མཚོན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྨན་བཅསོ་བྱེད་

པ་དྱེས་ཀང་ཟླ་མཚན་དུས་ལྟར་འབབ་པར་ཕན། དྱེ་ལྟ་ནའང་། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་

མཚན་ཁ་ཤས་སོན་འགགོ་བྱེད་མྱི་ཐུབ། 

གོང་འཁོད་དྱེ་དག་ལས་གཞན། གཤམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཁག་འབྱུང་དུས་སྨན་པར་བསྱེན་

གཏུགས་བོས། 

*  མངལ་ཆགས་མྱེད་ཀང་ག་ོབུར་ཏུ་ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པར་ཉྱིན་གྲངས་དགུ་  

 བཅུ་ལྷག་ཕྱིན་པ། 

*  ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་རྱེས་སར་ཡང་སནོ་དཔག་མྱི་ཐུབ་པར་འབབ་པ། 

མངལ་ལམ་ར་མདུད། Uterine Fibroids 子宫肌瘤

ནང་རྱིམ་མངལ་ལམ་
ར་མདུད།

བྱེ་སྣབས་ནང་རྱིམ་

ར་མདུད།

ཆུ་སྱེར་སྐྱི་རྱིམ་ནང་
ངོས་ར་མདུད།
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*  ཉྱིན་གྲངས་བདུན་ལས་མང་བར་ཁྲག་འབབ་པ། 

*  རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲག་མང་པ་ོའབབ་པའམ། ཡང་ན། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གམ་ 

 གཉྱིས་རྱེའྱི་ནང་གསང་གདན་(pad月经垫)ཁྲག་གྱིས་ཡངོས་སུ་སྦངས་པ། 

*  ཟླ་མཚན་འཁོར་ལ་ོགཅྱིག་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱེར་གཅྱིག་ལས་ཐུང་བའམ། ཡང་ན་ 

 ཉྱིན་གྲངས་སོ་ལྔ་ལས་རྱིང་བ། 

*  ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཁྲག་འཛག་པ། 

*  ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་ན་ཟུག་བཟོད་མྱེད་སྐྱེ་བ། 

*  གསང་ཐུར་(Tampons / 棉塞)བཀོལ་བའྱི་རྱེས་སུ་གོ་བུར་ཚ་བ་འཕར་བ་ 

 དང་མྱི་བདྱེ་བར་གྱུར་བ། 

སྱེམས་ལ་ཉར་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ཟླ་མཚན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་དྱེས་ཁྱེད་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་དང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་མཚན་གང་ཡྱིན་ངོས་ཟྱིན་ཐུབ་པར་བྱེད། གལ་སྱིད་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་གྱི་གནས་སངས་ལ་བ་ོམྱི་བདྱེ་བ་ཡདོ་ན་ངྱེས་པར་སྨན་པར་སད་ཆ་དྲྱིས།

བསམ་སྟེའུ་རྒྱུ་ལམ། བསམ་ཟྱེའུ་སྣདོ་དང་བུ་སྣདོ་མཐུད།

བསམ་སྟེའུ་སྣོད། བུ་སྣདོ་གཡས་གཡནོ་དུ་གནས་པའྱི་རྨྱེན་བུ་འདྱི་

གཉྱིས་ཀས་མྱི་གཤྱིས་སྐུལ་རྫས་(Estrogen 雌激素)ཀྱིས་མཚོན་

པའྱི་ཧོར་མནོ་སྐུལ་རྫས་ཐོན་བསྐྱེད་བྱེད། མ་ོགཤྱིས་སྐུལ་རྫས་ཀྱིས་ཟླ་

རྱེའྱི་ཟླ་མཚན་འབབ་པ་དང་། ལ་ོན་བཞྱི་བཅུ་ཞྱེ་ལྔ་མ་གཡལོ་བར་ཟླ་

བ་རྱེར་བསམ་སྱེའུ་(ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་)རྱེ་རྱེ་ཀདོ་པའྱི་རྐྱེན་བྱེད།

བུ་སྣོད།   མཚན་མའྱི་ནང་རལོ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་སྱེ། ཕྲུ་གུ་འཚར་ས།

མངལ་སོ།  མཚན་མ་དང་མངལ་(བུ་སྣདོ་) གཉྱིས་འདྲྱེས་མཚམས།

(Cervix 宫颈)

མཚན་མ།   ཤ་གྱིམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ལམ་ཁོག་སོང་པ་ཞྱིག མངལ་
ལམ་དུ་སྦྲུམ་ཞྱིང་འཚར་ཟྱིན་པའྱི་བྱྱིས་པ་བཙས་དུས་རྒྱ་ཇྱེ་ཆྱེར་འགྲ།ོ

མངལ་ལམ་ར་མདུད་(Uterine fibroids) འབས་སྐྲན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤ་རགོ་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། སྦྲུམ་སྱིང་

གྱི་སབས་སུ་མངལ་(བུ་སྣདོ་)གྱི་ཕྱི་ནང་གང་རུང་དུ་སྐྱེས་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྦྲུམ་མ་ཚོར་གསུས་

ཁོག་དང་། རྱེད་སྨད། མཚང་ར་བཅས་སུ་ན་ཟུག་སྐྱེ་དུས་སྨན་ཁང་དུ་བསྱེན་ནས་ར་མདུན་སྐྱེས་

ཡདོ་མྱེད་བརག་དགསོ། སྨན་བསྱེན་པ་དང་། བཤགས་བཅསོ་བྱེད་པ་སགོས་ཀྱི་བཅསོ་ཐབས་ཡདོ།
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ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་མངལ་ཆགས་སམ།

གཉྱེན་སྒྱིག་བས་ཟྱིན་པའྱི་བཟའ་

ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མངལ་མྱི་

ཆགས་པའྱི་ཆྱེད་དུ་མངལ་འགགོ་

སྨན་བསྱེན་པའམ། ཡང་ན་

མངལ་སོ ་སོམ ་པ ་སོགས་ཀྱི ་

ཐབས་ལམ་བསྱེན་བཞྱིན་ཡོད། 

བྱེད་ཐབས་དྱེ་གཉྱིས་ལས་གང་

ཞྱིག་བཀོལ་རུང་། གཉྱིས་ཀར་ཞརོ་སྐནོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྐྱེས་མར་ཞརོ་

སྐནོ་མང་། ཞརོ་སྐནོ་དྱེ་དག་ལ་བསྱེན་ནས་ཡུན་རྱིང་ནད་ཀྱིས་མནར་བ་དང་། མོ་ནད་

གཞན་གྱི་ངོ་བརོ་འགྱུར་ནས་སགོ་ཤོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡངོ་བཞྱིན་ཡདོ། དྱེ་བས། རམོ་

ཡྱིག་འདྱིར་ང་ཚོས་མངལ་སྦྲུམ་འདདོ་མཁན་དང་། ཡང་ན་དྱེ་ལས་ལྡགོ་པའྱི་མངལ་སྦྲུམ་མྱི་

འདདོ་མཁན་གཉྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དནོ་འགའ་ངོ་སྤདོ་བྱེད། 

ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་མངལ་ཆགས་སམ།

ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སབས་སུ་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ན་མངལ་ཆགས་སམ་ཞྱེས་པའྱི་དྲྱི་བ་

འདྱི་དང་། དྱེ་མཚུངས་སུ། ཟླ་མཚན་ཆད་མ་ཐག་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ན་མངལ་ཆགས་སམ། 

ཡང་ན། ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའྱི་ས་རོལ་ཏག་ཏག་དྱེར་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ན་མངལ་ཆགས་

སམ་ཞྱེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་དག་ནྱི་མྱི་མང་པོས་ཡང་ཡང་དྲྱིས་མོང་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རྱེད། 

གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲ་དྲྱིས་མོང་ན་དྱེས་ཁྱེད་རང་འཕོད་བསྱེན་དང་བདྱེ་

ཐང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲྱིས་མ་མོང་ན་སབས་འདྱི་

ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་འདྱིར་ཉམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་སྐྱེས་པ་དང་

སྐྱེས་མ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། སྐྱེས་མའྱི་བདྱེ་ཐང་ནྱི་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀའྱི་བདྱེ་ཐང་གྱི་གཞྱི་

ར་ཡྱིན་ལ། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའྱི་བདྱེ་ཐང་དང་ཐད་ཀར་རག་ལས་ཡོད། 
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ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་ཉྱིན་གཅྱིག་
ལ་གསོན་པོར་གནས།

ཁམས་དཀར་ཉྱིན་
ལྔའྱི་བར་གསོན་
པོར་གནས་ཐུབ།

ཉྱིན་གསུམ་འདྱིའྱི་རྱིང་
ལ་ལུས་འབྲྟེལ་བྱྟེད་ན་
མངལ་ཆགས་ཐུབ།

སྔོན་དཔག་བྱྟེད་པར་
ཉྱིན་གངས་༡༥ ཕྱིར་

སྣུར་བྱོས།

ཁམས་དམར་
བརྒྱུད་གཏོང་

ཉྱིན་མོ།

ཟླ་མཚན་
འཁོར་ལོ།

ཟླ་མཚན་རྟེས་མ།

མངལ་ཆགས་སྐབས་བཟང་ཤོས།
ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་གྱི་རགས་མཚན་བཅུ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏངོ་གྱི་དུས་

ཚོད་དང་ཉྱེ་བར་སྱེབས་དུས་བ་

སོང་ནང་གྱི་ཁུ་བ་དཀར་པོ་དང་

འདྲ་བའྱི་མཚན་མའྱི་བྱེ་སྣབས་ཇྱེ་

མང་དུ་འགྲ ོ བྱེ་སྣབས་མཛུབ་མའོྱི་

བར་བངས་ནས་འཐྱེན་ན་སརོ་གང་

ཙམ་འཐྱེན་ཐུབ་པའྱི་འབར་བག་

ཅན་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

གཅྱིག མངལ་སའོྱི་བྱེ་སྣབས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ

མངལ ་སྦྲུམ ་པའྱི ་དུས ་སབས ་

ལྱེགས་ཤོས་ཡྱིན་དུས་མངལ་སོ་ཇྱེ་

འཇམ་དང་། ཇྱེ་མཐོ། ཁ་དུས་རྒྱུན་

ལས་ལོྷད་ཅྱིང་བརན་གཤྱེར་ཆྱེ་

བར་འགྱུར།

གསུམ། མངལ་སའོྱི་འགྱུར་ལྡགོ

མངལ་ཆགས་

པའྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་                པའྱི་གནས་སབས་

སུ་སྐྱེས་མའྱི་འདདོ་སྱེད་ཇྱེ་ཆྱེར་འགྲ།ོ

གཉྱིས། འདདོ་སྱེད་འཕྱེལ།

ལུས་ཀྱི ་ ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་ལ་

འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས། 

མངལ་སྦྲུམ་པའྱི་གོ་སབས་ལྱེགས་

དུས་ནུ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས།

བཞྱི།           ནུ་མ་རྒྱས་པ།

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་བརག་

ཆས་བཀོལ་ནས་ཁམས་དམར་

བརྒྱུད་གཏོང་ལ་ཉྱེ་མྱིན་བལྟ་ཆོག 

ཡོ་ཆས་འདྱི་མངལ་ཆགས་ཡོད་

མྱེད་བརག་པ་དང་འདྲ་བར་ཡོ་

ཆས་སྱེང་གཅྱིན་གཏང་ནས་བལྟ་

དགོས།

ལྔ། ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏངོ་བརག་ཆས།

ཁམས་དམར་

བརྒྱུད་གཏོང་

བྱེད་དུས་ལུས་

ཀྱི་དྲོད་ཚད་རྒྱས།

དྲུག        ལུས་དྲདོ་རྒྱས།

མོ་གཤྱིས་སྐུལ་རྫས་འཕྱེལ་བ་ལ་

བརྱེན་ནས་སྐྱེས་མ་ཁ་ཤས་ལ་

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་འགོ་

འཛུགས་ལ་ཉྱེ་བའྱི་སབས་སུ་ཟླ་

མཚན་ལྟ་བུའྱི་ཁྲག་ཐྱིག་རྱེ་འགའ་

ལྷུང་སྱིད་པ་ཡྱིན།

བདུན། ཁྲག་ཐྱིག་རྱེ་འགའ་         

              མངོན་སྱིད།

ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཁམས་

དམར་བརྒྱུད་གཏོང་འགོ་འཛུགས་ལ་ཉྱེ་

བའྱི་སབས་སྐྱེས་མའྱི་སྣ་ཤྱེས་དང་། རོ་མོང་། མྱིག་ཤྱེས། རྣ་ཤྱེས་དང་བཅས་པར་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆོར་བ་སྐྱེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།

བརྒྱད། ཚོར་ཤྱེས་སྐྱེན་པརོ་འགྱུར།

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་སབས་སྐྱེས་མ་རྱེ་འགར་ན་ཟུག་རྒྱག་

པ་ཡྱིན། ན་ཟུག་གམ་མྱི་བདྱེ་བའྱི་ཚོར་བ་དྱེ་ལུས་པོའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་སྱེ། 

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་སའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་དྱེའྱི་ཁོག་སྨད་ནས་

ཚོར་བ་ཡྱིན། 

དགུ། ན་ཟུག

ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་དུས་ལུས་ཀྱི་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་སོགས་

ཁོན་ཡོངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་                 པོ་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་

ཆུའྱི་ཆགས་དབྱིབས་ལ་བརགས་ཐབས་                 འདྱིར་ཕ་མཐོང་

ཆྱེ་ཤྱེལ་དགོས་པས་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིར་               སྱེལ་མྱེད།

བཅུ། ཁ་ཆུའྱི་ཆགས་དབྱིབས།
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ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སབས་སུ་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ན་མངལ་ཆགས་སམ་ཞྱེས་པའྱི་དྲྱི་བ་

དྱེའྱི་དྲྱིས་ལན་ལ་ང་ཚོས་སྐྱེས་མ་རྱེ་རྱེའྱི་གནས་བབ་སྱེང་ནས་ལན་འདྱེབས་དགོས། 

གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་ཉྱིན་གྲངས་28 ནས་30 བར་ཡྱིན་ན། ཟླ་མཚན་

འབབ་པའྱི་སབས་སུ་ལུས་འབྱེལ་བས་ཀང་མངལ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྱེད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞྱེ་ན། ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་(ovulation排卵) བྱེད་པ་ལ་ད་དུང་ཉྱིན་གྲངས་ཁ་

ཤས་ཡོད་པས། མངལ་ཆགས་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་མྱེད།

དྱེ་ལྟ་ནའང་། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོར་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱེར་བརྒྱད་ལས་ཉུང་

བ་དཔྱེར་ན་ཉྱིན་གྲངས་21 ནས་24 ཙམ་ཡྱིན་ཚེ། ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སབས་སུ་ལུས་

འབྱེལ་བྱེད་ན་མངལ་ཆགས་སྱིད་པ་རྱེད། ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་ཐུང་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟླ་

མཚན་མ་ཆད་སོན་ནས་ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་འགོ་རོམ་བཞྱིན་ཡོད་

ལ། སྐྱེས་པའྱི་ཁམས་དཀར་རྣམས་སྐྱེས་མའྱི་མངལ་ལམ་དུ་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་སམ་

གསུམ་ནས་ལྔའྱི་བར་གསོན་པོར་སོད་ཐུབ་པས། ཁམས་དཀར་དམར་གཉྱིས་འཕད་པའྱི་

གོ་སབས་ཡོད་པ་རྱེད།

ཟླ་མཚན་ཆད་མ་ཐག་པའྱི་རྟེས་སུ་མངལ་ཆགས་སམ།

ཟླ་མཚན་ཆད་མ་ཐག་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་

ན་མངལ་ཆགས་ཐུབ། ཟླ་མཚན་ཆད་

པའྱི་རྱེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོ་སྦྲུམ་ནུས་ཀྱི་

བར་བསལ་ (fertility window/	生

育窗) དུ་བསྐོད་འགོ་རོམ་བཞྱིན་ཡོད། 

ཉྱིན་གྲངས་28 ནས་30 བར་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོར་མཚོན་

ན། སྦྲུམ་ནུས་ཀྱི་བར་བསལ་ནྱི་ཉྱིན་ 11 པ་ནས་ 21 པའྱི་བར་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་

ལྟར། སྐྱེས་པའྱི་ཁམས་དཀར་རྣམས་སྐྱེས་མའྱི་མངལ་ལམ་དུ་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་སམ་

གསུམ་ནས་ལྔའྱི་བར་གསོན་པོར་སོད་ཐུབ། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་ཉྱིན་གྲངས་ལྔ་

ནས་བདུན་བར་གནས་པ་དང་། ཆད་མ་ཐག་པའྱི་རྱེས་སུ་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། 
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ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གྱི་སྦྲུམ་ནུས་བར་བསལ་ཏུ་(fertility window/	 生育窗)འབོར་

བཞྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་ངྱེས་དགོས།

གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་འབབ་པ་དང་། ཉྱིན་བདུན་པར་སྲུང་ཤུབས་

མ་གོན་པར་ལུས་འབྱེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་བཅུ་གཅྱིག་པར་མ་གཏོགས་ཁམས་དམར་

བརྒྱུད་གཏོང་(ovulation排卵) བས་མྱེད་ཀང་། སྐྱེས་པའྱི་ཁམས་དཀར་ཁྱེད་ཀྱི་

མངལ་ལམ་དུ་ཉྱིན་གྲངས་ལྔའྱི་བར་དུ་གསོན་པོར་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པས། ཉྱིན་བདུན་

པའྱི་ཁམས་དཀར་ཕ་ཕུང་དག་ཁྱེད་ཀྱི་མངལ་སྦུག་ཏུ་ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་ལ་སྒུག་ནས་

སོད་ཡོད་སྱིད་པ་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་མངལ་སྦྲུམ་པར་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 

ཟླ་མཚན་ཆད་རྱེས་ཀྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་བཅུ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཉྱིན་གཅྱིག་

རྱེའྱི་བར་མཚམས་བཞག་ནས་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་དགོས།

ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའྱི་སྔ་རོལ་ཏག་ཏག་དྟེར་མངལ་སྦྲུམ་སམ།

ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའྱི་ས་རོལ་ཏག་ཏག་སྱེ། དཔྱེར་ན། དྱེ་རྱིང་ཟླ་མཚན་འབབ་འགོ་

བརམས་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེའྱི་སོན་དུ་ལུས་འབྱེལ་བས་ཡོད་ན་མངལ་ཆགས་སམ་

ཟྱེར་ན། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་དུས་སབས་དྱེར་མངལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་རྱེད། 

ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱེར་བརྒྱད་ནས་སུམ་བཅུའམ། ཡང་ན་དྱེ་ལས་རྱིང་བ་

ཡྱིན་པའྱི་སྐྱེས་མ་ཟླ་མཚན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབབ་མཁན་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཟླ་མཚན་མ་

འབབ་པའྱི་ས་རོལ་ཏུ་ལུས་འབྱེལ་བས་ཀང་མངལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཧ་ལམ་མྱེད་པ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྐྱེས་མའྱི་ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་བརྒྱུད་གཏོང་གྲུབ་མཚམས་ནས་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ཉྱེར་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་མ་གཏོགས་གསོན་པོར་སོད་མྱི་

ཐུབ། ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་(ovulation排卵) བས་ནས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༢ 

ནས་༢༤ རྱིང་ཁམས་དཀར་དང་མ་འཕད་ཚེ་ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་གསནོ་པརོ་སདོ་མྱི་ཐུབ།

མངལ་སྦྲུམ་མྱི་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའྱི་ས་རོལ་གྱི་ཉྱི་མ་

རྣམས་ནྱི་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་པའྱི་དུས་ཚོད་བདྱེ་འཇགས་ཆྱེ་ཤོས་(མངལ་མྱི་སྦྲུམཔའྱི་དུས་
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ཚོད་)དྱེ་ཡྱིན། ཟླ་མཚན་མ་འབབ་པའྱི་ས་རོལ་གྱི་“བདྱེ་འཇགས་ཆྱེ་ཤོས་” ཀྱི་ཉྱིན་

གྲངས་དྱེ་ཡང་ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོར་རག་ལས་ཡོད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་འཁོར་

ལོ་དྱེ་ཉྱིན་གྲངས་སུམ་ཅུ་ལས་རྱིང་བ་ཡོད་ན་བདྱེ་འཇགས་ཆྱེ་ཤོས་ཀྱི་ཉྱིན་གྲངས་མང་

བ་ཡོད་ལ། ཟླ་མཚན་འཁོར་ལོ་དྱེ་བཞྱིན་ཉྱིན་གྲངས་ཉྱེར་བརྒྱད་ལས་ཐུང་བ་ཡོད་ན་

བདྱེ་འཇགས་ཆྱེ་ཤོས་ཀྱི་ཉྱིན་གྲངས་དྱེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉུང་བ་ཡོད།  

མངལ་སྦྲུམ་འདོད་མཁན་དང་མྱི་འདོད་མཁན་སུ་ཡྱིན་རུང་། ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་

(ovulation排卵) གྱི་དུས་ཚེས་དྱེ་གསལ་བོར་ཤྱེས་ན་མངལ་སྦྲུམ་པའམ། ཡང་ན་དྱེ་

ལས་གཡོལ་ཐུབ་པ་སྱེ། ཁམས་དམར་བརྒྱུད་གཏོང་གྲུབ་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་ན་ཆུ་ཚོད་༤༨ 

ནང་ཁམས་དཀར་དང་མ་འཕད་ཚེ། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་རང་ཞྱིག་ཏུ་འགྲོ་

བ་ཡྱིན་པས་མངལ་སྦྲུམ་པའྱི་གཞྱི་ར་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་རྱེད།
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མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད།

སྐྱེས་མ་ཚོ་ཁོ་ནར་འབྱུང་བའྱི་མོ་ནད་ཟྱེར་བའྱི་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡདོ་པར་འདདོ་མཁན་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོཡདོ་པ་མ་ཟད། མོ་མཚན་གྱི་ནད་རྱིགས་བྱུང་ན་དྱེ་ནྱི་སྐྱེས་མ་ཁོ་ནའྱི་ཞན་

ཆའམ་སྐནོ་དང་། ངོ་ཚ་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་། གཞན་ལ་གསང་བ་བྱེད་དགསོ་པའྱི་ཐ་ཤལ་

གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏུ་འདདོ་མཁན་ཡང་རྱེ་ཟུང་ཡདོ། བསམ་ཚུལ་དང་། ཡྱིད་ཆྱེས། ལྟ་

ཚུལ་སོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་མྱིན་ལ་མ་ལོྟས་པར། དནོ་དངོས་ལ་དབྱེ་ཞྱིབ་བས་ན་

ནད་རྱིགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་དྱེ་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀར་ཕོག་སྱིད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕོ་ནས་མོ་ལ་འགོས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་ཡོང་

གྱི་ཡདོ། གཤམ་ནས་ང་ཚོས་མོ་མཚན་ལ་གཉན་ཁ་བསྐྱེད་པའྱི་ནད་རྱིགས་ཁ་ཤས་དང་། དྱེ་

དག་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན། རང་ངོས་ནས་ད་ོསྣང་དང་བདག་གཅྱེས་བྱེད་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སརོ་ལ་

རབོ་ཙམ་བཤད། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཟྱེར་བ་ནྱི་མཚན་མར་གཉན་

ཚད་རྒྱས་ནས་དུས་རྒྱུན་གཤྱེར་ཁུ་ཐོན་པ་དང་། ཟ་

འཁྲུག་ལངས་པ། ན་ཟུག་རྒྱག་པ་སགོས་བསྐྱེད་པའྱི་མ་ོ

མཚན་གྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ནད་གཞྱི་

འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནྱི་མོ་མཚན་ནང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འབུ་

ཕའྱི་ཆ་མ་སམོས་པར་གྱུར་བའམ། ཡང་ན་བཙོག་སྐནོ་

སགོས་ཀྱིས་གཉན་ཁ་རྒྱག་པ་ལ་བརྱེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། ཟླ་མཚན་ཆད་རྱེས་མོ་གཤྱིས་

སྐུལ་རྫས་(Estrogen	 雌激素) འཕྱི་བའམ། པགས་ནད་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀང་

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་བསྐྱེད་པ་ཡྱིན། 
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ཆྟེས་རྒྱུན་མཐོང་གྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་རྱིགས་ཁ་ཤས། 

• དྲྱི་ངན་མཚན་གཉན་(Bacterial vaginosis/细菌性阴道炎) ནྱི་མཚན་མའྱི་

ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབུ་ཕ་གཞན་སྐྱེས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་གཞན་

བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཅྱིག་ཡྱིན།

• སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་(Yeast infection/ 酵母菌感染) ནྱི་རང་བྱུང་དུ་ཡདོ་

པའྱི་ཧམ་སྤུ་ཁྱེན་ཌྱིས་ཌཱ་ཨྱེལ་བྱིས་ཁྱེན་(Candida albicans/白色念珠菌) 

ཟྱེར་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དྱེས་བསྐྱེད་པའྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཅྱིག་ཡྱིན།

• གང་འབུ་གསང་རྟེག་ཚ་ནད་(Trichomoniasis/滴虫病)ནྱི་གཞན་བརྱེན་སྱིན་

འབུས་བསྐྱེད་པའྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ལུས་འབྱེལ་

བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྲདོ་ནས་འགསོ་པའྱི་འགསོ་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན།

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་དབྱྟེ་བ་སོ་སོར་བཅོས་ཐབས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་རགས་དང་མཚན་མ། 

•  མཚན་མའྱི་གཤྱེར་ཁུའྱི་ཁ་དགོ་དང་། དྲྱི་མ། མང་ཉུང་བཅས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་བ།

*  མཚན་མར་ཟ་འཁྲུག་ལངས་པ་དང་། ཅ་ཟྱིང་པ།

*  ལུས་འབྱེལ་བྱེད་དུས་མཚན་མར་ན་ཟུག་རྒྱག་པ།

*  གཅྱིན་པ་གཏངོ་དུས་ན་ཟུག་རྒྱག་པ།

*  མཚན་མའྱི་གཤྱེར་ཁུའྱི་ནང་ཁྲག་འདྲྱེས་པ། སྐྱེས་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྣང་ཚུལ་ 

 འདྱི་མྱེད། མཚན་མའྱི་གཤྱེར་ཁུའྱི་ཁད་ཆསོ་ཀྱིས་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་རྱིགས་ 

 གང་ཡྱིན་སནོ་སྱིད། དཔྱེར་ན། 
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- དྲྱི་ངན་མཚན་གཉན་(Bacterial vaginosis/细菌性阴道炎) ཕོག་ཡདོ་ན་

མཚན་མའྱི་གཤྱེར་ཁུའྱི་ཁ་དགོ་ཐལ་སྐ་དང་། གཤྱེར་ཁུ་ལ་དྲྱི་ངན་བ།ོ དྲྱི་ངན་དྱེ་ཡང་ཉའྱི་

དྲྱི་མ་འདྲ་བ་ོཡདོ་སྱིད་ལ། ལུས་འབྱེལ་བས་རྱེས་དྲྱི་ངན་འདྱི་མངོན་གསལ་དདོ་པརོ་འགྱུར། 

- སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་(Yeast infection/	酵母菌感染) ཕོག་ཡདོ་ན་ནད་རགས་

གཙོ་བ་ོམཚན་མར་ཟ་འཁྲུག་ལངས་པ་དྱེ་ཡྱིན། ནད་རགས་གཞན་ལ་ཕྱུར་ར་ཞྱིབ་མ་ོལྟ་

བུའྱི་མཚན་མའྱི་གཤྱེར་ཁུ་སྟུག་པ་ོ(འབག་ཐོ)་འབབ།

- གང་འབུ་གསང་རྟེག་ཚ་ནད་(Trichomoniasis/ 滴虫病) ནྱི་ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་

ནས་ཕོ་ནས་མ་ོདང་། མོ་ནས་ཕོ་ལ་འགསོ་པའྱི་འགསོ་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ནད་འདྱི་ཕོག་

ཡདོ་ཚེ་མཚན་མ་ལས་ལྗང་སྱེར་འདྲྱེས་མའྱི་གཤྱེར་ཁུ་འབབ་པ་དང་། མཚམས་རྱེར་གཤྱེར་

ཁུ་དྱེ་ཝུ་བ་སབོ་སོབ་ཅན་ཡྱིན། 

གནས་སངས་གང་དུ་སྨན་པར་བསྟེན་དགོས་སམ།

མཚན་མར་མྱི་བདྱེ་བའྱི་སྣང་བ་འབྱུང་དུས་སྨན་པར་བསྱེན་དགོས། 

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

*  མཚན་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དྲྱི་ངན་བ་ོབ་དང་། གཤྱེར་ཁུ་འབྱིན་པ། ཟ་ 

 འཁྲུག་ལངས་པ་སོགས་འབྱུང་དུས་སྨན་པར་བསྱེན་དགསོ། 

* མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་གཏན་ནས་ཕོག་མ་མངོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྨན་ 

 པར་བསྱེན་ན་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་སརོ་ལ་རྒྱུས་ལནོ་དང་། ནད་རགས་རང་ 

 ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་སབོ་སྦངོ་བྱེད་ཐུབ། 

*  འདྱིའྱི་སནོ་དུ་མཚན་མར་གཉན་ཚད་ཕོག་མངོ་མཁན་ཞྱིག་ན་ངྱེས་པར་སྨན་ 

 པར་བསྱེན་དགསོ། 
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* ཕོ་མོ་སུ་ཡྱིན་རུང་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ས་གཉྱིས་སམ་གཉྱིས་ལས་མང་བ་ཡོད་ 

 པའམ།ཆ་མྱེད་རྒྱུས་མྱེད་མཉམ་དུ་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་སྨན་པར་  

 བསྱེན་དགོས། ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པའྱི་ནད་རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་སྐྱུར་ 

 རྱིའྱི་གཉན་ཚད་དང་ཡང་ན་དྲྱི་ངན་གཉན་ཚད་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་རགས་  

 མཚན་ཡོད། 

* སྨན་པར་བསྱེན་མྱི་དགསོ་པར་ཉོ་ཆགོ་པའྱི་སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་འཇོམས་པའྱི་ 

 གཉན་འཇོམས་སྨན་ཐུན་གཅྱིག་བསྱེན་ཚར་ཡང་ནད་རགས་མུ་མཐུད་དུ་  

 གནས་ན་ངྱེས་པར་སྨན་པར་བསྱེན་དགསོ། 

*  ཚ་བ་འཕར་བའམ། གྲང་ངད་ལངས་པ། འཚང་ར་ན་བ་སགོས་འབྱུང་ན་སྨན་ 

 པར་བསྱེན་དགསོ། 

ངང་སྒུག་དང་ཚོད་ལྟ། 

མཚན་མར་ཟ་འཁྲུག་ལངས་པ་དང་། གཤྱེར་ཁུ་འབྱིན་པའྱི་སྣང་ཚུལ་

ནམ་བྱུང་ལ་སྨན་པར་བསྱེན་མྱི་དགསོ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

* ཉྱེ་བའྱི་ཆར་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་ཕོག་པ་ཤྱེས་ནས་སྨན་ 

 བཅསོ་དང་བདག་སྐངོ་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ནད་རགས་རྣམས་དྱེ་ 

 སནོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ན།

* ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་ཟྱེར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དྱེའྱི་ནད་རགས་ 

 སགོས་ཚང་མ་ཤྱེས་པ་མ་ཟད། རང་ཉྱིད་ལ་ཡདོ་པ་སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་ཡྱིན་པ་ 

 ཤྱེས་ནས་བདག་སྐངོ་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ་ན། 
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མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྟེན། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་སོ་སོར་དྱེ་དག་བསྐྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྱི་འདྲ་བ་རྱེ་ཡདོ། 

དྲྱི་ངན་མཚན་གཉན།(Bacterial vaginosis/细菌性阴道炎) 

རྒྱུན་མཐོང་གྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་

བསྐྱེད་མཁན་འདྱི་ནྱི་མཚན་མའྱི་ནང་

གྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་འབུ་ཕ་རབ་ལ་འགྱུར་

བ་ཐྱེབས་པ་ལ་བརྱེན་ནས། རྒྱུན་ལྡན་

མ་ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན་མཚན་མར་

གནདོ་སྐྱེལ་བའྱི་འབུ་ཕ་རབ་གཞན་གྱི་

གྲངས་འབོར་མང་དུ་འཕྱེལ་བ་ལ་

བརྱེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། མཚན་མའྱི་ནང་དུ་ལུས་ལ་གནོད་མྱི་སྐྱེལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

མཚན་མའྱི་བདྱེ་ཐང་ལ་ངྱེས་པར་མཁོ་བའྱི་འབུ་ཕ་རབ་(lactobacilli) མང་པ་ོཡདོ་པ་

དང་། སབས་རྱེར་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲ་མྱིན་དབང་གྱིས་མཚན་མའྱི་བདྱེ་ཐང་ལ་གནོད་སྐྱེལ་བའྱི་

འབུ་ཕ་རབ་(anaerobes) གཞན་དག་མང་དུ་འཕྱེལ་ཞྱིང་། ཕན་ལས་གནདོ་སྐྱེལ་མཁན་

གྱི་འབུ་ཕ་རབ་གྲངས་མང་བར་གྱུར་བ་རྱེད། ག་ོབདྱེ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་ང་ཚོས་lactobacilli ལ་

ལྷན་སྐྱེས་འབུ་ཕ་རུ་འབདོ་རྒྱུ་དང་། anaerobes ལ་རླུང་མྱེད་རང་འཚོའྱི་འབུ་ཕ་རུ་

འབདོ། 

གལ་སྱིད་མཚན་མའྱི་ནང་རླུང་མྱེད་རང་འཚོའྱི་འབུ་ཕའྱི་གྲངས་འབོར་འཕྱེལ་རྒྱུ་མང་

དྲགས་སངོ་ན། མཚན་མའྱི་རང་བྱུང་གྱི་སམོས་ཚད་ལ་འཁྲུག་ཐྱེབས་ནས་དྲྱི་ངན་མཚན་

གཉན་བསྐྱེད་པ་རྱེད། མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་པ་བརྒྱུད་

འགསོ་ཁབ་འགྲ་ོབར་སྣང་། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ས་མང་པ་ོཡདོ་མཁན་

ཚོར་ནད་འདྱི་ཕོག་པ་མང་། དྱེ་ལྟ་ནའང་། དྲྱི་ངན་མཚན་གཉན་འདྱི་ལུས་འབྱེལ་མྱི་བྱེད་

པའྱི་སྐྱེས་མ་ཚོར་བྱུང་བའང་མང་པ་ོཡདོ། 
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སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་།(Yeast infection/	酵母菌感染) 

མཚན་མའྱི་ནང་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་ཧམ་སྤུ་སྐྱེ་བ་ལ་

བརྱེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ཧམ་སྤུ་མང་

ཤོས་ནྱི་ཕ་ཕུང་གཅྱིག་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྐྱེ་ལྡན་C. albi-

can ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡྱིན། ཧམ་སྤུ་འདྱི་བརན་གཤྱེར་ཆྱེ་

བའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་དཔྱེར་ན་ཁའྱི་ནང་དང་། 

མཆན་ཁུང་སགོས་སྐྱི་པགས་ལྟྱེབས་བརྱེགས་ཐྱེབས་ས་དང་། སྱེན་མོའྱི་གདན་ནམ་ར་བ་

སགོས་སུའང་སྐྱེ་བ་ཡྱིན། བྱིས་པའྱི་ཆབ་གདན་དུས་ལྟར་གཙང་བཟོ་མ་བས་ན་བྱིས་པའྱི་

འདམོས་ལའང་སྐྱེ་བ་ཡྱིན། 

གང་འབུ་གསང་རྟེག་ཚ་ནད།(Trichomoniasis/	滴虫病) 

ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ལ་འགོས་པའྱི་མཚན་

མའྱི་གཉན་ཚད་ཅྱིག་དང་། འདྱི་ཉྱིད་བསྐྱེད་མཁན་ནྱི་

ཕ་ཕུང་གཅྱིག་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཞན་བརྱེན་སྱིན་འབུ་

Trichomonas vaginalis ཟྱེར་བ་དྱེ་ཡྱིན། ཕོའྱི་

ནང་ལ་སྱིན་འབུ་འདྱིས་གཅྱིན་ལམ་གཉན་ཚད་རྒྱས་

པར་བྱེད་ཀང་། སབས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ནད་རགས་མངོན་པ་མྱེད། (གལ་སྱིད་སྐྱེས་པ་ནད་

འདྱི་ཕོག་ཡདོ་པ་དང་། ནད་རགས་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མྱེད་ཀང་། སྲུང་ཤུབས་མ་གནོ་པར་

ལུས་འབྱེལ་བྱེད་ན་སྐྱེས་མ་དྱེར་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་འགསོ་པ་ཡྱིན།) སྐྱེས་མའྱི་ནང་ལ་

མ་ོམཚན་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། མང་ཆྱེ་བར་ནད་རགས་མངོན་པ་མ་ཟད། 

ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པའྱི་ནད་རྱིགས་གཞན་འགོས་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་

བ་ཡྱིན། 

འགོས་ཁྱབ་མྱི་འགོ་བའྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད། མཚན་མར་གཏརོ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་དང་། དྲྱི་

ཆུ། དྲྱི་ངད་ལྡན་པའྱི་འདག་རྫས། དྲྱི་ཞྱིམ་གཙང་རྫས་སགོས་ཀྱིས་མཚན་མ་དང་། མཚན་

མའྱི་ལྟྱེབས་རྱིམ་དང་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏངོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། གཙང་མ་བྱེད་དུས་མཚན་

མའྱི་ཕྱི་ནང་དུ་ལྷག་པའྱི་གཙང་ཤོག་དང་། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་བཀོལ་རྒྱུའྱི་གསང་ཐུར་
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དུས་ལྟར་ཕྱིར་འདནོ་མ་བས་པར་ནང་དུ་ལྷག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་ཕོག་ཐུག་གཏངོ་བ་ཡྱིན།

མཚན་མ་ཉམས་པའྱི་ནད་རགས། ཟླ་མཚན་ཆད་རྱེས་མོ་གཤྱིས་སྐུལ་རྫས་(Estrogen 雌

激素) འཕྱི་བའམ། ཡང་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ལ་བརྱེན་ནས་བསམ་སྱེའུ་སྣདོ་དམ། ཁམས་

དམར་སོྣད་(ovaries卵巢) ཕྱིར་འདནོ་བས་ཡདོ་ན་དྱེ་དག་གྱིས་མཚན་མའྱི་རྱིམ་པ་

སབ་ཏུ་གཏངོ་བ་དང་། དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་མཚན་རྱེར་མཚན་མར་ཅ་ཟྱིང་པ་ོདང་། ཟ་འཁྲུག་

ལངས་པ། སམ་ཤྱེད་ཆྱེ་བ་བཅས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན། 

ཉྟེན་ཁ་བསྐྟེད་གཞྱི། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཕོག་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏངོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འགའ་ནྱི། 

* ལུས་ཀྱི་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་འབྱུང་བ་དཔྱེར་ན། མངལ་ཆགས་པ་ 

 དང་། མངལ་འགགོ་སྨན་བསྱེན་པ། ཟླ་མཚན་ཆད་པའྱི་དུས་སུ་ཐོན་པ་སོགས། 

*  ལུས་འབྱེལ་བ་བྱེད།

*  ལུས་འབྱེལ་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་ཁབ་འགྲ་ོབའྱི་ནད་ཕོག་པ། 

*  གཉན་འཇོམས་སྨན་དང་། སབོས་བསྐྱེད་སྐུལ་རྫས་སགོས་སྨན་བསྱེན་པའྱི་སབས། 

*  མངལ་འགགོ་སྨན་བསྱེན་པའྱི་སབས། 

* གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའམ། གཅྱིན་པ་མངར་འགྱུར་གྱི་ནད་ལ་བདག་གཅྱེས་མྱི་བྱེད་པ། 

*  འདགས་རྫས་དང་བྱུགས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཚན་མ་འཁྲུ་བ།

*  རང་ཐུང་རོན་པ་དང་། རང་སྣམ་དམ་པ་ོགནོ་པ།

*  མངལ་ས་ོསམོ་པའྱི་T དབྱིབས་ཟངས་སྐུད་སནོ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚན་མའྱི་  

 གཉན་ཚད་བསྐྱེད་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏངོ་བ་ཡྱིན། 

རོག་འཛིང་ཇྟེ་ཆྟེར་འགོ་བ། 

 གྲང་འབུ་གསང་རྱེག་ཚ་ནད་(Trichomoniasis/	滴虫病) དང་། དྲྱི་ངན་ 

 མཚན་གཉན།(Bacterial vaginosis/细菌性阴道炎) ཕོག་ཡདོ་པའྱི་ 

 སྐྱེས་མ་ཚོའྱི་མཚན་མར་གཉན་ཁ་རྒྱས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལུས་འབྱེལ་
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བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་གཞན་འགསོ་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་བ་ཡདོ། སྦྲུམ་མ་ཚོར་

མཚོན་ན་གངོ་གྱི་ནད་རྱིགས་དྱེ་གཉྱིས་དང་། བྱིས་པ་བཙས་དུས་བྱིས་པ་བསྐྱེད་འཚར་

ཚད་ལངོས་མྱེད་པ་དང་། བཙའ་དུས་བྱིས་པའྱི་ལུས་ལྗྱིད་ཧ་ཅང་ཆུང་བའྱི་གནས་སངས་

འབྱུང་བ་དང་འབྱེལ་བ་ཆགས་ཡདོ།

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་

བདག་གཅྟེས་བྱྟེད་ཐབས།

ཉྱིན་རྱེའྱི་ཟས་སྤདོ་དང་རང་ངོས་ནས་བཅསོ་ཐབས།

དྲྱི་ངན་མཚན་གཉན་(Bacterial vaginosis/细菌性阴道炎)དང་། གྲང་འབུ་

གསང་རྱེག་ཚ་ནད(Trichomoniasis/ 滴虫病)། མཚན་མ་རྒུད་པའྱི་ནད་རགས་

སོགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའྱི་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཡོད་ན་ངྱེས་པར་སྨན་པར་བསྱེན་ནས་

སྨན་ལྱེན་དགསོ། འནོ་ཀང་། གལ་ཏྱེ་ཁདོ་ལ་སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཚད་ཡདོ་ཚེ་གཤམ་གྱི་བྱེད་

ཐབས་འདྱི་དག་བཀོལ་ནས་རང་ངོས་ནས་བདག་གཅྱེས་བྱེད་ཆགོ

སྐྱུར་རྱིའྱི་གཉན་ཁ་འཇོམས་པའྱི་སྨན་རྣམས་སྨན་པར་མ་བསྱེན་པར་ཉསོ་ཀང་ཆགོ དྱེ་

མྱིན་ན། ཉྱིན་གཅྱིག་དང་། གསུམ། ཡང་ན་ཉྱིན་བདུན་བར་བྱུགས་ཆགོ་པའྱི་བྱུགས་རྫས་

ཀང་ཡདོ། ཡྱིད་ལ་ངྱེས་དགསོ་པ་ཞྱིག་ནྱི། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱུགས་རྫས་དྱེ་དག་ཚུལ་

བཞྱིན་མ་བཀོལ་བའམ། ཡང་ན་བྱུགས་རྫས་ཚད་ལྡན་མྱིན་ན་དྱེས་དཀའ་ངལ་ཇྱེ་ཆྱེར་

གཏངོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། རབ་ཡྱིན་ན་འཐུང་སྨན་དང་བྱུགས་སྨན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། ཚད་

ལྡན་གྱི་སྨན་པར་བསྱེན་ནས་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་ལྟར་བསྱེན་རྒྱུ་དྱེ་ཡྱིན། 

སྨན་བསྱེན་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུའང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་མ་ཐོན་བར་མཚན་མར་མྱི་བདྱེ་བའྱི་

སྣང་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས། ལག་ཕྱིས་ལྟ་བུ་རས་གཙང་མ་གྲང་མོར་བཟོས་ནས་མཚན་མར་

ཕྱི་རྱིམ་དུ་གཏད་ན་ན་ཟུག་འཇོམས་པར་ཕན་པ་ཡྱིན། 
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སྔོན་འགོག

གཙང་སྤ་ལྱེགས་པ་ོབས་ན་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཁག་ཅྱིག་བསྐར་དུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་སནོ་

འགགོ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཕོག་ཡདོ་དུས་ཀང་གཙང་སྤ་བྱེད་ན་

ནད་རགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རང་ཡལ་དུ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན། 

འཁྲུས་གཞངོ་ནང་ཉལ་ནས་འཁྲུས་བྱེད་པ་དང་། ཆུ་ཚན། མྱིས་བཟོས་ཆུ་འཁོར་རྫྱིང་བུ་

སགོས་སུ་འཛུལ་མྱི་རུང་།

 

ཟ་འཁྲུག་སངོ་རྐྱེན་ལ་གཡལོ་དགསོ། དྲྱི་ཞྱིམ་བ་ོབའྱི་གསང་གདན་དང་། གསང་ཐུར། 

འདག་རྫས། དྲྱི་ཆུ་སགོས་རྫས་རྱིགས་འདུས་ཚད་ཀྱིས་མཚན་མར་ཟ་འཁྲུག་སངོ་བ་མ་ཟད། 

ལུས་པ་ོའཁྲུས་རྱེས་མཚན་མའྱི་གཡས་གཡནོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཆུ་བཤལ་བས་ནས་

འདག་རྫས་གཙང་སྱེལ་བྱེད་པ་དང་། ལག་ཕྱིས་གཙང་མས་ལྱེགས་པར་ཕྱིས་ནས་གཙང་མ་

དང་སམ་པ་ོཉར་དགསོ། 

མཚན་མ་འཁྲུ་དུས་དང་། སྱེམ་དུས་གང་དུ་ཡྱིན་རུང་། མཚན་མའྱི་སྱེང་རྱིམ་མམ། ཕོ་བའྱི་

ཕགོས་ནས་ལག་པས་མར་འདྱེད་ནས་འཁྲུ་བ་དང་། སྱེམ་དུས་ཀང་ལག་ཕྱིས་གཙང་མས་

མཚན་མའྱི་ཀད་ནས་མར་འཕྱི་དགསོ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགོ་ནས་ཡར་འཁྲུ་བ་དང་འཕྱི་

བ་སོགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་། དྱེ་ལྟར་བྱེད་ན་མཚན་མའྱི་ཕྱི་རྱིམ་ན་ཡདོ་པའྱི་སྐྱེ་ལྡན་ཕ་

རབ་དང་། འདག་རྫས་སོགས་ཀྱི་རྫས་རྱིགས་མཚན་མའྱི་ནང་དུ་འདྱེད་པའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཡདོ། 

མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་བྱྟེད་པར་ཕན་པའྱི་བྱྟེད་ཐབས་གཞན་འགའ། 

མཚན་མའྱི་ནང་ལ་ཆུ་མ་གཏརོ། མཚན་མར་དུས་རྒྱུན་ལུས་པ་ོའཁྲུས་པའྱི་སབས་ཕྱི་ངོས་

ནས་ཆུ་གཙང་མས་ལྱེགས་པར་འཁྲུ་རྒྱུ་ལས། ཚད་ལས་འདས་པའྱི་གཙང་འཁྲུ་བྱེད་མྱི་

དགསོ། འདག་རྫས་སགོས་བཀོལ་བ་དང་། མཚན་མའྱི་ནང་ངོས་འཁྲུ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚན་

མའྱི་ནང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་ཕ་རབ་ལ་ད་ོཕོག་གཏངོ་སྱིད་པ་དང་། དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་
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མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་ཕོག་པ་ཡངོ་གྱིན་ཡདོ། དྱེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་

ཡདོ་དུས་ཀང་ནང་ངོས་ཆུ་བཤལ་གཏངོ་བས་གཙང་སྱེལ་ནམ་ཡང་བྱེད་མྱི་ཐུབ། 

རྱི་ལྡན་(latex) སྲུང་ཤུབ་བཀོལ་བ། ལུས་འབྱེལ་བྱེད་དུས་རྱི་ལྡན་སྲུང་ཤུབ་བཀོལ་བ་

ཡྱིན་ན་མཚན་མའྱི་གཉན་ཚད་གནས་གཞན་དུ་མྱི་ཁབ་པར་ཕན། 

བལ་རྱིགས་(cotton/棉)ལས་བཟོས་པའྱི་གསང་དརོ་གནོ། དགངོ་མརོ་ཉལ་དུས་སབས་

བདྱེ་མྱིན་ན་གསང་དརོ་ཕུད་ནས་གཉྱིད། བརན་གཤྱེར་ཡདོ་ན་སྐྱུར་རྱི་རབ་ཏུ་འཕྱེལ་བ་

ཡྱིན།

དཔྱད་གཞྱིའམ་སྒྱུར་གཞྱིའྱི་མ་རམོ།  
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