ውሜንስ ሄልዝ ኦፕሽን ሓ.ዝ.ማ.
ጥንሲ ኣብ ምውራድ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታትን ሽግራትን
ኣብ ዝኾነ ናይ ህክምና ኣዋህባ፣ጥንሲ ምውራድን ሓደጋታትን የጋጥሙ ‘ዮም። ዋላኳ ሓደጋታት
ዘጋጥምሉ ዕድል እንተሃለወ ኩሉሻዕ ግን ኣብ ጥንሲ ምውራድ ሽግር የጋጥም ‘ዩ ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ
ጥንሲ ምቁራጽ ብዙሓት ኣመለኻኽታ እኳ እንተሃለዉ ጥንሲ ብምውራድኪ ንቐጻሊ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ
ጥንሲ ንምሓዝ ግን ሽግር የምጽእ ‘ዩ ማለት ኣይኮነን።
መድሓኒት ብምውሳድ ዝኽተሉ ሳዕቤናት፦ ጥንሲ ንምቁራጽ እዞም ዝስዕቡ መድሓኒታት ክትወስዲ
ትኽእሊ ኢኺ።
Fentanyl (ፈንታንይል)፡- እዙ መድሓኒት እዙይ ንተሓካሚ ቃንዛ ዝቕንስ ’ዩ። ሳዕቤኑ ኸዓ ዕውልውል

ምባል፣ምሕኻኽ፣ ሓንጎል ጨረውረው ናይ ምባል ፣ ናይ ድቃስ ስምዒትን ብትኽክል ናይ ዘይምስትውዓልን
ስምዒታት የስዕብ ‘ዩ።
ቨርሰድ(ቃንዛ መዕገሲ)፡- እዙ መድሓኒት እዙይ ሕሙም ንኽድቅስን ጭንቀት ንምቕናስን ይሕግዝ።
ሳዕቤኑ ኸዓ ካብ ልሙድ ወጻኢ ናይ ድቃስ ስምዒት፣ ሓንጎል ምስሓትን ናይ ምርኣይ ክእለት ምቕናስን
‘ዮም።
ኣቲቫን፦እዙ መድሓኒት እዙይ ጭንቀት ንምቕናስን ይሕግዝ። ሳዕቤኑ ኸዓ ካብ ልሙድ ወጻኢ ናይ ድቃስ
ስምዒት፣ ድኻም፡ ሓንጎል ምስሓትን ቀልቢ ምጥፋእን‘ዮም።
ጥንሲ ንምውራድ እትጥቀምዮም መድሓኒታት ኣብ ሰውነትኪን ሓንጎልኪን ብ 24 ሰዓታት ውሽጢ
ዘምጽኦ ለውጥታት ስለዘሎ ኣብ 24 ሰዓታት እዞም ዝስዕቡ ተግባራት ኣይተከናውኒ፡፡




መኪና ምግናሕ
ዓቢዪ ማሽን ምንቅስቓስ
ብጣዕሚ ምስትውዓል ዘድልዮም ነገራት ወይ ኸዓ ምስ ሕጊ ዝተትሓዘ ነገር ካብ ምውሳን
ምዕቃብ

ናይ ኣለርጂ ምልክታት፦ መድሓኒት መይኸዓ ጥንሲ ንምውራድ እትጥቀምዮም መሳርሕታት ኣለርጂ
ከስዕቡ ይኽእሉ ‘ዮም። ንሳቶን ‘ውን፦ ላቴክስ። እንተጋጢሙኪ



ንጥዕና በዓል ሞያ ጉጅለ ተናገሪ
ዝኾነ ናይ ኣለርጂ ምልክታት እንተርኢኺ ብህጹጽ ንነርስ ተናገሪ። ንኣብነት ‘ውን፦ ናይ ምስትንፋስ
ሕጽረት ፣ዕንፍራር፣፡ ኣብ ገጽ ፣ከንፈር፣መልሓስ ወይም ጉረሮ ሕበጥ ምርኣይ።

ዝተማለአ ናይ ጥንሲ ምቁራጽ ዘይምክያድ፡- ሓደሓደ ግዜ እቲ ጥንሲ ሙሉእ ብምሉእ ዘይክውገድ
ይኽእል። እዙይ ትሕቲ 2 ካብ 100 ዘጋጥም ‘ዩ።



ማህጸን ውሽጢ ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ናይ ምድማይ፡ ምኩምታር ወኸዓ ኢንፌችሽን የስዕብ ‘ዩ።
ዝቐረየ ነገር እንተሃልዩ ብኣልትራሳውንድ ምስተርኣየ ናይ ምውጋድ ኣካይዳ ይድገም።
ጥዕና፡ ሓጎስ ብርታዐ

ኢንፌክሽን(ረኽሲ)፦ ባክተርያ ካብ ብልዕቲ ናብ ማህጸን ናይ ምእታው ዕድል ስለዘለዎ ትሕቲ 2 ካብ
100 ኢንፌክሽን ከጋጥም ይኽእል ‘ዩ።


መብዛሕቲኡ ኢንፌክሽን ብመጀመርታ ደረጃ እንተተሓኪሙ ብኣንቲባዮቲክስ ይድሕን ‘ዩ። እታ
ተሓካሚት ብጥንቃቐ ናይ ኢንፌክሽን መምርሒ እንድሕር ተኸቲላ ብቐሊሉ ይድሕን ‘ዩ።

ብዙሕ ደም ምፍሳስ (ሄሞረዥ) ፦ ብዙሕ ደም ናይ ምፍሳስ ዕድል ትሕቲ 1 ካብ 1000 ጥንሲ ምውራድ
‘ዩ። መብዛሕቲኡ ግዘ ጥንሲ ክወርድ ከሎ ወይም ምስወረደ እሻዒቱ እዩ ዝርአ።


መድሓኒት ምስርሑ ንምፍላጥ ንውሕ ዝበለ ግዘ የድልየኪ ‘ዩ። ስሕት ኢሉ ተሓካሚት ደም ዘድልያ
እንተኾይና ናብ ሆስፒታል ክትውሰድ ትኽእል ‘ያ።

ዘይዕዉት ጥንሲ ምቁራጽ፦ ጥንሲ ምቁራጽ ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘተኻይዱ ከምእንደገና ምክያድ
የድሊ። እዙይ ዝፍጠረሉ ዕድል ግን ትሕቲ 0.03% ‘ዩ።


መብዛሕቲኡ ግዘ ኣብ ትኽክለኛ ዘይኮን ናይ ሰውነት ቅርጺ ዘለዎን ኣንሽቲ ወይም ካብ ማህጸን
ወጻኢ ዝፍጠር ጥንሲ ‘ዩ። ሙሉእ ንሙሉእ ጥንሱ ንምውጋድ ተወሳኺ ኣካይዳ ይጠልብ።

ኣብ ማህጸን ውሽጢ ደም ምፍሳስ (ሄማቶመትራ)፦ ኣብ ማህጸን ውሽጢ ደም ክፈስስ ይኽእል ‘ዩ።



መብዛሕቲኡ ግዘ ናይ ጥንሲ ምውራድ ምስተኻየደ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ‘ዩ ዘጋጥም።
ተወሳኺ ሕክምና ከድሊ ይኽእል ‘ዩ።

ናይ ማህጸን ጉድኣት (ፐርፎራሽን) ፦ ዋላኳ ትሕቲ 1 ካብ 1000 እንተኾነ ንጥንሲ ምውራድ ዝገልግሉ
መሳርሒታት ማህጸን ክቐዱ ይኽእሉ ‘ዮም።


እቲ ቁስሊ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል ‘ዩ። እንተዘኮይኑ ግን ናይ መጥባሕቲ ጽገና የድልዮ ‘ዩ። ብጣዕሚ
ስሕት ኢሉ ክሳብ ናይ ማህጸን ምውጋድ የጋጥም ‘ዩ።

ሽግራት ምቕናስ ወይም ምክልኻል ይከኣል ‘ዶ?
ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት እቲ ሓደጋ ከየጋጥም እዞም ዝስዕቡ ተግባራት የከናውኑ።






ናይ ተሓካሚት ናይ ሕክምና ታሪኽ ኽንርኢ ኢና፡ ናይ ውሽጢ ምርመራ ነካይድ፥ ኢንፌክሽን
ንኸይፍጠር ፈተነ ምግባር።
ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታት፥ ናትኪ ድልየትን ጥዕና ኩነታትኪን ንምግላጽ ምስ ሕክምና በዓል
ሞያታት ተነጋገሪ።
ጥንሲ ንምቁራጽ እንጥቀመሎም መሳርሒታት ብደንቢ ዝተሓጸቡ/ስተረላይዝ/ ዝኾኑን ‘ዮም።
ናይ ሕክምና በዓልሞያ ኣባላት እኹል ናይ ጥንሲ ምቁራጽ ፍልጠትን ክእለትን ፡ መሳርሒ
ኣጠቓቅማን ከምኡ ‘ውን ሽግር እንተጋጢሙ እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ይፈልጡ ‘ዮም።
ብዛዕባ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ሓደጋ ምልክታትን ድሕሪ ጥንሲ ምውራድ ባዕልኺ ሰውነትኪ
ከመይ ክትንከባኸቢ ከምዘለኪ ሓበሬታ ክወሃበኪ ‘ዩ።

ጥዕና፡ ሓጎስ ብርታዐ

ሓደጋ ንምቕናስ ዘኽእሉ ሓበሬታ፡




ቅድሚ ጥንሲ ምቁራጽኪ ብዛዕባ ጥዕናኺ ከምኡ ‘ውን ናይ መድሓኒት ኣለርጂ እንተሃልዩኪ
ንሓኻይም ተዛረቢ።
ድሕሪ ጥንሲ ምውጋድ ዝወሃበኪ መምርሕታት ብጥንቃቐ ምትግባር።
ናይቲ ሓደጋ ምልክታት ፈሊጥኪ ናብ ሓኪም ወይም ናብ ውሜንስ ሄልዝ ኦፕሽን ምድዋል።
ድሕሪ ጥንሲ ምውጋድ ናብ ናይ ውልቀ ሓኪም ወይም ናብ ውሜንስ ሄልዝ ኦፕሽን ክትትል
ንምግባር ኪዲ።

ሞት፦





ብጥንሲ ምቁራጽ ምኽንያት ኣብ ካናዳ ናይ ሞት ሓደጋ ብጣዕሚ ትሑት ‘ዩ።
ጥንሲ ምቁራጽ ሕጋዊ ጥንቃቐን ዘለዎ እንተኾይኑ ናይ ሞት ሓደጋ ትሕቲ 0.56 ካብ 100 000
‘ዩ።
ካብ ብጥንሲ ምውጋድ ዝፍጠር ናይ ሞት ሓደጋ ኣብ 9ተ ኣዋርሕ (7.06 ካብ 100 000
ብሂወት ካብ ዝውለዱ) ናይ ጥንሲ ግዜ ዝፍጠር ሞት ኣዝዩ ይበልጽ።
መብዛሕቲኡ ናይ ሞት ሓደጋ ዝፍጠር ምስ መደንዘዚ ወይ ምስ ናይ መድሓኒት ኣጠቓቅማ
ዝተትሓዘ ‘ዩ።
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