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መብርሂ ንተሓከምቲ 

1ይ ቆልዓ፡t
•  ነፍስወከፍ 3 ወይ 4 ደቓይቕ ዝመጽእ ካብ 1 ክሳብ 

2 ሰዓት ዝጸንሕ ስሩዕ ምጭብባጥ ማህጸን

•  ከባቢ 1 ደቒቕ ዝጸንሕ

2ይ ቆልዓ ወይ ልዕሊኡ
•  1 ሰዓት ስሩዕ ምጭብባጥ ማህጸን

•  ነፍስወከፍ 5 ደቓይቕ ዝመጽእ

•  (ዳርጋ) ን 1 ደቒቕ ዝጸንሕ

•  ምኻድ ንጹር ቀይሕ ደም፣ ካብ ጽያቕ ዝበዝሕ•  ምኻድ ጽያቕ ደም 

•  ማይ መሳሊ ፈሳሲ ምስዝኸደኪ 

•  ሽንቲ ምስዝኸደኪ 

•  ሽፋን ናይ ኣምንዮቲካዊ ፈሳሲ ማለት ንዕሸል ኣብ 

ማህጸን ዘዕቁብ ፈሳሲ ተሰይሩ ምዃኑ ምስ እትጥርጥሪ 

(ቀጻሊ ፈሳሲ ምኻድ/ ዘየቋርጽ በብንእሽተይ፣ ንጹር፣ 

ሕብሪ ዘይብሉ፣ ሃሳስ ሮዛ ዝሕብሩ)

•  ንሕብሪ ናይ ኣምንዮቲካዊ ፈሳሲ ማለት ንዕሸል ኣብ 

ማህጸን ዘዕቁብ ፈሳሲ ኣስተውዕልሉ (ቀጠልያ/ቡናዊ)

ኣይትደውሊ (ንቡር) ደውሊ

37 - 42

< 37

2 uur•  ዘይስሩዕ ምጭብባጥ ማህጸን 

•  እቲ ምጭብባጥ ማህጸን ንሓጺር ግዜ ዝጸንሕ

•  እቲ ኣብ ሞንጎ ምጭብባጥ ማህጸን ዘሎ ግዜያዊ 

ምቊራጽ ካብ 5 ደቓይቕ ንላዕሊ ምስዝኸውን 

ምጭብባጥ ማህጸን

ፈሳሲ ምኻድን 

ሕብሪ ናይቲ 

ማይን 

ምኻድ ደም 

1 klok met 1 uur
1 klok met 2 uur

1 uur

መምርሒ ምድዋል ብዛዕባ ሕርሲ  

ብድሕሪት ገጽ ተመልከቲ 

ሕርሲ ንቡር ኣብ ሞንጎ 37ን 42ን ሳምንታት ኣብ ዘሎ እዋን ይጅምር። እዚኦም ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ናይ ምድዋል 

መምርሒታት፣ ኣብ ሞንጎ 37ን 42ን ኣብ ዘሎ እዋን ንዝግበር ሕርሲ ዝምልከቱ እዮም።

ካብ 37 ሳምንታት ዝውሕድ ጥንሲ ድዩ ዘለኪ፣ ከምኡ እውን ጸገም ዝፈሰኪ ኣምንዮቲካዊ ፈሳሲ ማለት 
ንዕሸል ኣብ ማህጸን ዘዕቁብ ፈሳሲ ኣለኪ ድዩ? ምሽምቃቕ ጭዋዳታት ወይ ምጭብባጥ ማህጸን ወይ 
ምፍሳስ ደም? ከምዚ ምስዘጋጥመኪ ኩሉ ግዜ ክትድውሊ ኣለኪ።



መብርሂ ንተሓከምቲ 

ኣይትደውሊ (ንቡር) ደውሊ

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ኣብ ሞንጎ ሰዓት 08:30ን 16:30ን

ኣብ እዋናት ምሸትን ለይቲን ካብ ሰዓት 16:30 ንደሓርን ኣብ 
ቀዳመ-ሰንበትን

 ቦታ ኣልካማር [Alkmaar] 072 - 548 2925

 ቦታ ደን ሄልደር [Den Helder] 0223 - 69 6466

 ቦታ ኣልካማር [Alkmaar] 072 - 548 2925

 ቦታ ደን ሄልደር [Den Helder] 0223 - 69 6466

ናብ ናትኪ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ናይቲ ሆስፒታል ደውሊ፡

ሻቕሎት

??
•  ዘሻቐለኪ ወይ ዘተሓሳሰበኪ ነገር 

ምስዝህሉው፡ ኩሉ ግዜ ደውሊ

•  ዝተዋህበኪ ሓበሬታ ዘይበርሃልኪ 

ምስዝኸውን

መምርሒ ምድዋል ብዛዕባ ሕርሲ  


