ልዕሊ 38 ዲግሪ ረስኒ እንተ ገይሩልኪ ወይ እቲ ቃንዛ እንተ ገዲዱ፡ ቀልጢፍኪ ናብ ክፍሊ 72 በዚ ዝስዕብ ተለፎን
ደውሊ፡ 08 -616 12 72
ቅድሚ እቲ መጥባሕቲ ሕቶታት እንተ ኣለኪ ኾይኑ በዚ ዝስዕብ ቍጽሪ ተለፎን ናብ ውጥን መጥባሕቲ ክትድውሊ ትኽእሊ
ኢኺ፡ 08 -616 27 12
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ክሊኒክ ደቂ ኣንስትዮ ሶደርሽዩክሁስ ክፍሊ 72 | 08-616 12 72 |

Kvinnokliniken Södersjukhuset avd 72 | 08-616 12 72 |
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE

ኣብታ መጥባሕቲ ዝግበረላ መዓልቲ ሰዓት 7.00 ናብ ክሊኒክ ማሕጸን (ኣብቲ ሓኪም
ዝረኸብክሉ ቦታ) ኣብ ደርቢ 0 ኣሳንሶር B (ሂስ B) መጺእኪ ኣብቲ መቐበል ኣጋይሽ (ካሳ)
ትምዝገቢ። እቲ መቐበል ኣጋይሽ ሰዓት 7.00 ይኽፈት። ድሕሪኡ ብኣሳንሰር A ተጠቂምኪ
ትኸድዮ ኣብ ደርቢ 2 ዝርከብ ናብ ክፍሊ 72 ክትመሓላለፊ ኢኺ።
ድሕሪ መጥባሕቲ፡
 ታሕተዋይ ክፋል ከብድኺ ብማይ ተሓጸብዮ፡ ብሳሙና ምሕጻብ ኣወግዲ።
 እንተ ወሓደ ን4 ሰሙን ወይ ክሳብ ዝሓወየ ኾይኑ ዝስምዓኪ ጾታዊ ርክብ ኣወግዲ።
 ድሕሪ መጥባሕቲ ዘለዋ እተን ፈለማ መዓልታት ቃንዛ ክገብረልኪ ይኽእል እዩ። ቃንዛ ንምህዳእ ኣልቬዶን
ክትጥቀሚ ጽቡቕ እዩ። ነቲ ቃንዛ ከህድእ ዝኽእል ዘደንዝዝ ዝልከ ናብ ገዛ ሒዝኺ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ። ነዚ
ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ክትጥቀምሉ ትኽእሊ ኢኺ።
 ክትሸኒ ከለኺ ታሕተዋይ ክፋል ከብድኺ ምሕጻብ ደስ ዚብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
 እቲ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ከብድኺ ዝገብረልኪ ቃንዛ መዓልታዊ እንዳሓሸ ክኸይድ እዩ።
 ምውስዋስ ኣካላት (ስፖርት) ን3 ሰሙን ኣወግዲ።
 እንተ ኣድልዩ ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ክሳብ ሓደ ሰሙን ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ብምኽንያት ሕማም ከተብኩሪ
ትኽእሊ ኢኺ።

ግዝረት (ምኽንሻብ) ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ?
ኣብ እዋን ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ፡ ሰብ ንብምልኡ ወይ ክፋል ግዳማዊ ጾታዊ ኣካል ኣልጊስዎ ኣሎ። እዚ ዝተፈላለየ
ጸገማት ከምጽእ ይኽእል። እቲ ምኽንሻብ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝተገበረ ተሞርኩሱ እቲ ጸገማት ይፈላለ እዩ። ፈርኦናዊ
ምግዛር ኣብ ዝግበረሉ እዋን፡ እቲ ከናፍር ርሕሚ ይስፈን ከምዚ ብምግባር ድማ ንኣፍ ርሕሚ ጸቢብ ከምዝኸውን
ይግበርን።
እቲ ኣፍ ርሕሚ ጸቢብ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዘጋጥሙ ጸገማት እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ፡





ኣብ እዋን ጾታዊ ርክድ ቃንዛ ይገብርን ሓደ ሓደ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም የጸግምን።
ሽንቲ ንምሻን ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል።
ጽግያታዊ ጸገማት የጋጥም።
ቈልዓ ኣብ ምሕራስን ኣብ እዋን ሕርሲ መርመራ ንምግባርን ከቢድ ይኸውን።

መጥባሕቲ፡
እቲ ኣፍ ርሕሚ ኣዚዩ ጸቢብ እንተ ኾይኑ፡ ብናይ ምኽፋት መጥባሕቲ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። እዚ defibulering
(ደፊቡለሪን) ይብሃል።
እቲ መጥባሕቲ ዘካይድ (እቲ ሓኪም) ነቲ ኣፍ ርሕሚ ኣዚዩ ጸቢብ ገይርዎ ዘሎ ገርዚ ቈርበት ይኸፍቶን ድሕሪኡ ነቲ
ብኽልቲኡ ወገን ዝርከብ ጫፍ ብፈትሊ ይሰፍዮን። ዝስፈየሉ ምኽንያት ቀልጢፉ ንኽሓዊ፡ ቃንዛ ከሃድእን ተመሊሱ
ተጣቢቑ ንኸይሓውን እዩ። እቲ ስፍያ ንሰለስተ ሰሙን ጸኒሑ ድሕሪኡ ባዕሊ ይጠፍእ።
እቲ መጥባሕቲ ኣብ ዝግበረሉ እዋን መደንዘዚ ስለዝግበረልኪ (ብመድሃኒት ስለትድቕሲ) ኣየቆንዙን እዩ። ነፍሰ-ጾር እንተ
ዄንኪ ናይ ሕቈ መደንዘዚ ይግበረልኪ።
ቅድሚ መጥባሕቲ፡
-

ቅድሚ መጥባሕቲ ዘላ ምሸት፡ ብልሙድ ሳሙናን ሻምፑን ነብስኽን ጸጕርኽን ትሕጸቢ። እቲ መጥባሕቲ
ዝግበረሉ ንግሆ እንደገና ነብስኺ ትሕጸቢ፡ ጸጕርኺ ግን ምሕጻብ ኣየድልየክን እዩ። ዝኾነ ኵሕሊ ኣይትጠቀሚ።
ኵሉ ስልማትን ምናልባት ስቝሬን እንተ'ሊኪ ኾይኑ ኣውጽእዮ። ኵሉ ክቡር ነገራት ኣብ ገዛ ግደፍዮ።

-

ድሕሪ ሰዓት 02 ምግቢ ክትበልዒ፡ ውጽኢት ጸባ ወይ ጽማቝ ክትሰትዪ ኣይፍቀድን እዩ። ክሳብ ሰዓት 06.00
ናይቲ መጥባሕቲ ትገብርሉ ንግሆ ማይ ክትሰትዪ ትኽእሊ ኢኺ። ድሕሪ ሰዓት 02 ናይታ መጥባእቲ ትገብርላ ዘላ
ለይቲ ከተትክኺ፡ ትምባዀ ክትሰፊ፡ ማስቲካ ክትሕይኺ ወይ ዝምጸ ከኒና ክትጥቀሚ ኣይፍቀደክን እዩ።

ሓበሬታ ንተሓከምቲ ቅድምን ድሕርን ናይ ምኽፋት መጥባሕቲ
___________________________________________

Tigrinja

