ኣብ ግዜ ቅልውላው ሕርሲ ዝውሰድ መድሃኒት ቃንዛ፥ እቲ ዘሎ
ኣማራጺታት ብኸመይ ኣብ ንሓድሕዱ ይነጻጸር፧
ንመድሃኒት ዝምልከት
ሜላታት

ኢንቶኖክስ (Entonox)
(ጋዝን ኣየርን)

ፐቲዳይን (Pethidine)
ወይ ክታበት
ዳይሞርፊን
(Diamorphine)

ሕምምቲ እትከታተሎ
ብቨይን ዝኣቱ
መድሃኒት መደንዘዚ
(PCIA)

ኣብ እግሪ ሽምጢ
ዚውጋእ ወይ ኣብ
ዓንዲ-ሕቖን እግሪ
ሽምጥን ዚውጋእ
(CSE)

እንታይ እዩ?

ኒትርዮስ ኦክሳይድን
ኦክስጅንን እተሓዋወሰ
ጋዝ እዩ።

ፐቲዳይን ወይ
ዳይሞርፊን፡ ኣብ ኢድክን
ወይ እግርኽን ኣብ
ዝርከብ ጭዋዳ ዝውጋእ
እዩ።

ንኡስ ዝዓቐኑ ፈንታንይል
(fentanyl) ወይ
ፈሚፈንታኒል
(remifentanil) ኣብ
ኢድክን ኣብ ዝርከብ
ቨይን መጨንቚዒ ደም
ከምዝውሃብ ይኸውን።

ንመትንታትክን
ንምድንዛዝ ድማ
ብመገዲ ሻምብቆ ኣቢሉ
ከባባያዊ መደንዘዚ ወይ
መድሃኒት ቃንዛ
ክውሃበክን እዩ። እዚ ግን
ኣብ ግዜ ቅልውላው
ሕርሲ፡ ኣቐዲሙ ወይ
ደንጒዩ ክውሃብ
ኣይምከርን እዩ።

ንስኻትክን እትገብርኦ
እንታይ እዩ፧

ብሓገዝ መተንፈሲ ቫልቮላ
ዘለዎ ማስኬራ ወይ ኣብ
ኣፍ ዝኣቱ ተተንፍሳ።.

ኣብ ኢድክን ወይ
እግርኽን ክታበት
ትወስዳ።

ምጭብባጥ ከብዲ ከም
ዝጀመረክን ኣብ
እተሰምዓክን ግዜ፡
እተዳለወልክን ዓቐን
መድሃኒት ንኽትወዳ ነታ
መጠወቒት ትጥውቓ።

እቲ ሻምብቆ ክሳዕ ዝኣቱ
ንሓሙሽተ ክሳዕ 10
ደቃይቕ፡
ከይተንቀሳቐስክን
ዕዂልል ብምባል
ተቐመጣ።

ዓቐን መድሃኒት ቃንዛ
ክንደይ እዩ፧

ማእከላይ ሓገዝ።

መብዛሕቱ ግዜ ፈኲስ
እዩ። ጭንቀት ድማ
የጉድል እዩ።

ዓቐን መድሃኒት ቃንዛ
ይፈላለ እዩ።
ደቀኣንስትዮ፡ መብዛሕቱ
ግዜ ኢንቶኖክስ
(Entonox) ክጥቀማ
የድልየን።

መብዛሕቱ ግዜ ኣዝዩ
ጽቡቕ እዩ። ሓደ ካብ 10
ግን ጽቡቕ ከይሰርሕ
ስለዝኽእል፡ ምቕያር
የድልዮ እዩ።

ክሰርሕ ንኽጅምር ክንደይ
ግዜ ይወስደሉ፧

ሽዑ ንሽዑ።

ነቲ ክታበት ንምድላው
ሓሙሽተ ደቒቕ፣ ክሰርሕ
ቅድሚ ምጅማሩ ድማ
30 ደቓይቕ። ጽልዋ ናይቲ
መድሃኒት ድማ
ንውሑዳት ሰዓታት እዩ።

ንምድላው 10 ክሳዕ 15
ደቓይቕ ይወስድ፣ ስርሑ
ንኽጅምር ድማ ውሑዳት
ደቓይቕ የድልዮ።

ንምድላው፡ 20 ደቓይቕ
ይወስድ።

የለን።

ብነጠብጣብ ክትወስዳ
ኢኽን።

ብነጠብጣብ ክትወስዳ
ኢኽን።

ትርግታ ልቢ ዕሸልክን
ንምክትታል ምስ
መቖጻጸሪ ሞኒተር ርክብ
ከምዝህልወክን ኽግበር
እዩ።

ናይ ሽንቲ ካተተር
ከምዝኣትወክን ኽግበር
ይከኣል እዩ። ትርግታ ልቢ
ዕሸልክን ንምክትታል
ምስ መቖጻጸሪ ሞኒተር
ርክብ ከምዝህልወክን

ተወሳኺ ዝግበር መብጣሕቲ
ኣሎ ድዩ፧

የለን።

እቲ ኣብ እግሪ ሽምጢ
ዝውጋእ መድሃኒት
ንኽሰርሕ፡ 20 ደቓይቕ
ይወስደሉ (CSE ድማ
ናይ ዓንዲ ሕቆ ክታበት
ስለዝኾነ፡ ካብዚ
ዝቐልጠፈ ግዜ ይወስድ)።

መጠን ኦክስጂንክን
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ኽትትል ኽግበረሉ እዩ።
ተወሳኺ ኦክስጅን
ክውሃበክን ድማ ከድሊ
ይኽእል እዩ።

ኽግበር እዩ።

ኣብ ልዕሊ ዕሸል ክመጽእ
ዝኽእል ሓደጋታት፧

የለን።

ዝሑል ምስትንፋስ
ክህልዎ ይኽእል። ክታኸስ
ይኽእል፣ ፈለማ ድማ
ንኽምገብ ክኸብዶ
ይኽእል እዩ።

ፈለማ ዝሑል ምስትንፋስ
ክህልዎ ይኽእል።

ትሑት ጸቕጢ ደም
ክህልወክን ይኽእል፣ እዚ
ድማ ምስዘይፍወስድ፡
ንትርግታ ውላድክን
ክጸሉ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኣደ ዘጋጥም ጐድናዊ
ሳዕበናት፧

ብገለ መጠን ዕግርግር
ምባል። ስምዒት ‘ድንዛዘ’
ክህሉ ይኽእል። ኣድካምን
ኣፍክን ከንቅጽን ይኽእል
እዩ።

ስምዒት ምትኻስ ወይ
ሕማም ይህልወክን።

ስምዒት ምትኻስ ወይ
ሕማም ይህልወክን።

ትሑት ጸቕጢ ደም ግኑን
እዩ።

መጠን ቅልጣፈ ምሕቓቕ
ምግቢ ይዳናጒ፡ ስለዚ
ድማ ስምዒት ጽጋብ
ይህልወክን። ንዘለክን
ምስትንፋስ ከዝሕሎ
ይኽእል እዩ።

ምስትንፋስ ይዝሕል ኣዚዩ ዘታኽሰክን
እንተኾይኑ፡ ንዕኡ
ምጥቃም ደው ኣብላኦ።

ጻዕሪ ምሻን ሽንቲ።
ከቢድ ቃንዛ ርእሲ
(ንሓንቲ ካብ 100
ደቀኣንስትዮ)።

ምትንፋስ ጠጠው የብል
ወይ መጠን ህርመት ልቢ
የዝሕል (ሳሕቲ’ዩ)።

ምውሳኽ ሙቐት
ሰብነት። ግዝያዊ ጉድኣት
መትኒ (ሓንቲ ካብ 1000
ደቀኣንስትዮ)።
ቀዋሚ ጉድኣት መትኒ
(ሓንቲ ካብ 13,000
ደቀኣንስትዮ)።
ከቢድ ሓልኪ ሕማማት
(ሓንቲ ካብ 250,000
ደቀኣንስትዮ)።

ኣብ ግዜ ቅልውላው ሕርስን
ግዜ ሕርስን ዘጋጥም
ሳዕቤን፧

የለን።

የለን።

ፎርሰፕ (ወረጦ ሓኪም)
ዘድልየሉ ሕሞት ልዑል
ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣካላዊ ሜላታት

መሐንበሲ ጋብላ ማይ

TENS

ኣማራጺታት ፍወሳታት

እንታይ እዩ፧

ናይ ሕርሲ ጋብላ ማይ
ወይ ውዑይ ማይ
ዝመልኤ ባኞ

ኣብ ሕቖኽን ብዝርከብ
መጐዝጐዚ ኣቢልካ፡
ፈኲስ ዋሕዚ ኤለትሪክ
ከምዝመሓላለፍ ይግበር።

ኣኲፓንቸር፡ ኣኲፕረዠር
ወይ ብመንደንዘዚ
ዝውሃብ ፍወሳ
(ሂፕኖተራፒ)።

ንስኻትክን እትገብርኦ
እንታይ እዩ፧

ኣብ ግዜ ቅልውላው
ሕርሲ፡ ሳሕቲ ድማ ዕሸል
ኣብ ዝሕረሰሉ ግዜ ኣብ
ማይ ምድቃስ።

ጻዕቒ ናይቲ ዋሕዚ
ኤለትሪክ ንምቊጽጻር
ንመጠወቒት ጠውቓ።

ክኢላ ፍወሳ፡ ኣብ ግዜ
ሕርሲ ምሳኽን ከምዝህሉ
ኽትገብራ ከድልየክን እዩ።

ዓቐን መድሃኒት ቃንዛ
ክንደይ እዩ፧

ክትዛነያ ክሕግዘክንን
ቃንዛ’ቲ ምጭብባጥ
ከብዲ ከምዝጐድል
ኽገብርን ይኽእል እዩ።

ፈኲስ። ማርማር ዝብል
ስምዒት፡ ንቓንዛ ኣብ
ምጉዳል ይሕግዝ እዩ።
ኣብ ፈለማ እዋን
ቅልውላው ሕርሲ ድማ
ንቓንዛ ሕቖ የጉድል እዩ።

ክትዛነያ ክሕግዘክንን
ቃንዛ’ቲ ምጭብባጥ
ከብዲ ከምዝጐድል
ኽገብርን ይኽእል እዩ።

ክሰርሕ ንኽጅምር ክንደይ
ግዜ ይወስደሉ፧

ሽዑ ንሽዑ

መጐዝጐዚ ንምቕማጥን
ንምድላውን ሓሙሽተ
ደቓይቕ ይወስድ።

እቲ ፍወሳ ካብ ዝጀመረሉ
ግዜ ይሰርሕ።

ተወሳኺ ዝግበር መብጣሕቲ
ኣሎ ድዩ፧

የለን።

የለን።

የለን።

ንስኽን ንኽትደፍኣኦ
ክኸብደክን ይኽእል እዩ።
ስለዚ፡ ፎርሴፕ ዘድልየሉ
ሕሞት ልዑል ክኸውን
ይኽእል እዩ።
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ኣብ ልዕሊ ዕሸል ክመጽእ
ዝኽእል ሓደጋታት፧

ጸገማት ምስትንፋስ
ዘስዕብ ረኽስታት ኣብቲ
ማይ ክህሉ ይኽእል እዩ
(ሳሕቲ’ዩ)።

የለን።

የለን።

ኣብ ኣደ ዘጋጥም ጐድናዊ
ሳዕበናት፧

የለን።

የለን።

የለን።

ኣብ ግዜ ቅልውላው ሕርስን
ግዜ ሕርስን ዘጋጥም
ሳዕቤን፧

የለን።

የለን።

የለን።
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