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கருக்கமலப்புக்காக மருத்துவ
நிபுணர்கமளத் ததாடர்பு தகாள்வதற்கான
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நநரடி எண்கள்.

குடும்ப நலத் திட்ட மற்றும் குடும்ப
நலக் கல்விக்கான மமயங்களில் உள்ள
நிபுணர்கள்

தபாது மருத்துவ மதைகள்
அர்பாஜான்
பகார்தபல் (சிஎச்எஸ்எஃப்)
தூர்ைாந் (சிஎச்எஸ்ஈ)
எைாம்ப் (சிஎச்எஸ்ஈ)
ஃபபாந்பைம்ப்ப ா
பைாங்ஜூபமா
பமைன்
பமாந்தைபரா
ஓர்பே
வீல்நவ் தேயின்ட் ஜார்ஜ்

01 64 92 91 49
01 61 69 71 11
01 60 81 58 57
01 60 80 78 66
01 60 74 12 64
01 64 48 20 20
01 64 71 65 84
01 64 31 65 70
01 69 29 75 85
01 43 86 20 08

அத்தி பமாந்
01 69 54 45 45

எவ்ரி
எஸ்ல ொன் மருத்துவ மனை
மருத்துவ மனை

(ப ொது ஆல ொசனை)

www.seine-et-marne.fr/les-services-de-la-PMI

லமலும் விவரங்களுக்கு:
எம்எஃப்பிஎஃபின் கருக்கன ப்பு னமயத்தின் பதொன ல சி எண்கள்: 01 47
00 18 66
திங்கள் முதல் பவள்ளி வனர. மதியம் 12 முதல் மொன 7 மணி வனர

01 60 87 86 30 மூல ொ
01 60 77 62 52

www.perinatifsud.org/fr/
interruption-de-grossesse

ஃபபாந்பைம்ப்ப ா
ொ ஃல ொலர ல்லநொக்கு
மருத்துவ மனை

www.essonne.fr

நகரில் உள்ள அங்கீகரிக்கப் ட்ட மருத்துவ மனைகளுடன்
இனைந்த மருத்துவர்கள்: அவர்களுனடய வி ொசங்கள் இஎஃப்
மகப்ல று மருத்துவ மனைகளிடம் கினடக்கும்.

ைனியார் மருத்துவ மதைகள்

அத்தி லமொந் மருத்துவ மனை

01 64 69 77 78

விருப்பத்தின் பபரில் தெய்யும்
கருக்கதைப்பு

www.ancic.asso.fr/

மாஸி
ஜொக் கொர்த்திலய மருத்துவ மனை

01 60 13 62 26

www.IVGlesadresses.org

பமைன்
ப யின்ட் ஜொன் ல்லநொக்கு
மருத்துவ மனை

01 64 14 30 02

www.planning-familial.org/
பகன்ஸி-சூ-தேைார்
க்லளொத் கொலியன்
மருத்துவ மனை

கர்ப்பமா?
அதைத் தைாடர
விருப்பமில்தையா

01 69 39 90 31
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நிபுணர்கள் உங்களுக்கு
உைவ முடியும்

எந்ை முதைதயத் பைர்தைடுப்பது ?
கருக்கதைப்பு என்பது ெட்டத்திைால்
வதரயறுக்கப்பட்ட தொந்ை முடிவாகும்.
பயாசிக்க ஒரு வார அவகாெபம உள் து.
ஒரு சமூக மலைொத்ததுவ ரீதியொை
ஆல ொசனை வழங்கப் டும்.

மருத்துவரின் ஆல ொசனை ல ரில்
கருக்கன ப்பு முனறனயத் லதர்ந்பதடுக்க ொம்
(கருவுற்ற மொதம், உடல் நின , ல ொன்று).
2013 ஆம் ஆண்டு மொர்ச் 31 லிருந்து சமூகக் கொப்பீடு
கருக்கன ப்பிற்கொை பச னவ முழுவதும் திருப்பிக்
பகொடுக்கிறது.

கருக்கதைப்பு மருத்துவம்

நீங்கள் அணுகிய மருத்துவர் (மை சொட்சி கொரைங்களுக்கொக)
கருக்கன ப்பு பசய்வதில்ன பயன்றொல் அனதச் பசய்ய
ஒப்புக் பகொள்ளும் லவபறொவரிடம் உங்கனள அனுப்
லவண்டும். அவர் இதற்குப் ப ொறுப்ல ற் ொர்.

இரண்டு மொத்தினரகள் 36 மு 48 மணி
லநரத்திற்குள் எடுத்துக் பகொள்வது.

சமூகக் கொப்பீடு பசய்யவில்ன பயன்றொல் ஒரு குடும்
ந த் திட்ட மற்றும் ல ொதனை னமயத்னத அணுகவும்.

வீட்டில லய கருவுற்ற 5 வாரங்கள் வதர
உட்பகொள்ள ொம். உடல்நின சரியொக
இருந்தொல் 7 வாரங்கள் வதர உ லயொகிக்க ொம்.

கருக்கதைப்பு அறுதவ சிகிச்தெ

சம்மந்தப் ட்ட

இது கருப்ன யின் உள்லள இருக்கும் கருனவ 12
வொரங்கள் முடிவதற்கு முன் உறிஞ்சி எடுப் து.
அனதப் ப ொது அல் து குறிப்பிட்ட மயக்கத்தின்
மூ ம் பசய்யப் டுகிறது. அன்று மொன லயொ
அல் து அடுத்த நொலளொ வீட்டிற்குச் பசல்ல் ொம்.

ப ண்மணி மட்டும் தொன்
நதமவயான கால அவகாசங்கமளக்
கருத்தில் தகாண்டு
உடநன ஓலுமை அணுகவும் –
நீங்கள் தயங்கினாலும்.

கருக்கதைப்பின் தபாழுது நதடமுதைதயப் தபாறுத்து
• வலி நிவொரை மருந்தும் கருத்தனட மருந்தும் உங்களுக்குக்
பகொடுக்கப் டும்.

• ஒரு பசக் அப் அல் து ஸ்கொன் எடுக்க 10-லிருந்து 21 நொட்களுக்குள்

இனதக் லகொர முடியும்.

ஒரு மருத்துவர் மட்டுலம
இனதச் பசய்ய முடியும்.

நீங்கள் னமைரொைொல் மற்றும் உங்கள்
குடும் த்திற்குத் பதரியப் டுத்த
விரும் வில்ன பயன்றொல் ஒரு குடும் ந த்
திட்ட மற்றும் ல ொதனை னமயத்னத அணுகவும்

வரச் பசொல்ல் ொம்.

தைன் பகுதி
மகப்பபறு தமயம்
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