ህጻናት ዕጸዋት ምብልዖም ንቡር እዩ ፣ ከምኡ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ
ኣጋጣሚታት እንተኾነ ሓደጋ-ኣልቦ ኩነታት ወይ’ውን ዉሑድ ሓደጋ
ይፈጥር። ዋላ ክልተ ፍረታት መሮር ካብ ዚኾነ ዓይነት ብዘየገድስ ጎዳእቲ
ኣይኮኑን። ብዝበለጸ ባዛዕባ ዕጸዋት ዚምልከት ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ
ኣንብቡ።

ንምልላዮም ዝሕግዝ ማዕዳታት
ስእልታት ናይቶም ብብዝሒ ዝርከቡ ዕጸዋትን ፍረታትን ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ
www.giftinformation.se ክርከብ ይከኣል እዩ።

ቃንጥሻታት
መብዛሕትኦም ቃንጥሻታት ዘይጎዳእቲ እዮም ፣ ገለ ዉሑዳት ግና ኣዝዮም
መርዛማት እዮም። እንተድኣ ውላድኩም መርዛም ዝኾነ ቃንጥሻ በሊዑ ኣሎ
ኢልኩም ጠርጢርኩም

ናብ ማእከል መርዝታት ደውሉ።
ነቲ ቃንጥሻ ምናልባት ምልላይ ዘድልዮ ዓይነት ክኸውን ስለዝኽእል ዓቅብዎ።
ሓበሬታ ብዛዕባ መርዛማት ቃንጥሻታት ብእተፈላለዩ ቋንቋታት ካብ ናትና መርበብ ሓበሬታ
ምውራድ ይከኣል እዩ።

መንከስቲ ኣፍዑት
መንከስቲ ኣፍዑት ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኩሉ እዋን ሕክምናዊ ረድኤት ሕተት።

ውላድኩም ንሓደ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልኩም ዝጠርጠርኩሞ
ነገር በዚኦም ኣገባባት እንተድኣ ተቓሊዑ ናባና ደውሉ
• ብምውሓጥ
• ንውሽጢ ብምስትንፋስ
• ብምትንኻፍ ዓይኒ
• ብምትንኻፍ ቆርበት
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ማእከል ሓበሬታ መርዝታት ሽወደን
ብዛዕባ ብቀመማት ፣ መድሃኒታት ፣ ዕጸዋት ፣ ቃንጥሻታትን ፣
መርዛማት እንስሳታትን ምምራዝ ንዝምልከቱ ሕቶታት ይምልስ።
ናብ 112 ደዊልኩም - ቀትሪ ኮነ ለይቲ ሓበሬታ ብዛዕባ
መርዝታት ብምባል ሕተቱ።
ናብ 010-456 67 00 ንህጹጽ ናይ ዘይኮኑ ጉዳያት ደውሉ።
መዓልታዊ ኣብ ኩለን 24 ሰዓታት ናይ ነፍስ-ወከፍ መዓልቲ ክፉታት ኢና።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ
www.giftinformation.se ተወከሱ።

መድሃኒታት

ቀመማዊ ፍርያት

ዋላ እኳ ቅድመ-ጥንቃቐ ክግበር እንተተፈተነ ህጻናት ንመድሃኒታት ክቃልዕሉ ዝኽእልሉ
ሓደጋታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካብ ስድራቤት ሓደ ሰብ ምስዝሓምም እቲ ጥርሙዝ ናይ
መድሃኒት ኣብ ቃልዕ ስፍራ ክርሳዕ ይኽእል እዩ። ንሓደ ህጻን ጌጋ ዝኾነ ዓቐን መድሃኒት
ወይ’ውን ብጌጋ ዘይግብኦ ዓይነት መድሃኒት ኪትህቦ ይከኣል እዩ። ብዙሓት ዓይነታት
መድሃኒታት ዋላ’ውን ብዉሑድ ዓቐን ሓደገኛታት ኽኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ቤት እንጥቀመሎም ቀመማዊ ፍርያት ጠንቂ ናይ’ቶም መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ነኣሽቱ ህጻናት
ዘጋጥሙ ሓደጋታት ምምራዝ እዮም።
መብዛሕትኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ጎዳእቲ ኣይኮኑን። ውላድኩም ዉሑድ ዝዓቐኑ
ሻምፖ ወይ ሳሙና እንተጠዓመ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ዚስተ ነገር ምሃቡ ኣኻሊ እዩ።
እንተኾነ ግና ገሊኦም ኣብ ቤት እንጥቀመሎም ፍርያት ዋላ’ውን ብዉሑድ ዓቐን ሓደገኛታት
እዮም።

ሓደ ህጻን ብዘይፍላጥ መድሃኒት እንተውሒጡ ወይ’ውን እንተድኣ
ዘይግብኦ ዓቐን እንተተዋሂቡ ኩሉ እዋን ናብ ማእከል መርዝታት ደውሉ።

ኣብ ቤትኩም መድሃኒታዊ ፈሓም ኣቐምጡ
እቲ ፈሓም ንብዙሓት ዓይነት ጥረ-ነገራት ይእክቦምን ኣብ እዋኑ እንተተዋሂቡ ድማ ብኣካላትና
ብዝያዳ ንከይምጸዩ ደው የብሎም። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ፈሓም ክትህብ ኣይግብኣካን ፣
ንኣብነት እቲ ህጻን እንተድኣ ተዳኺሙ ወይ ድማ ዝመረተ ነገር እንተ ውሒጡ።
መድሃኒታዊ ፈሓም ኣብ ኣብያተመድሃኒታት ይርከብ እዩ።

ኩሉ እዋን ነቲ ህጻን ቅድሚ መድሃኒታዊ ፈሓም ምሃብኩም ንማእከል
መርዝታት ተወከሱ ኢኹም።

ሓደገኛ ዝኾኑ ፍርያትን ጥረ-ነገራትን
• መጽረዪ እተዓብሰ ቱቦ ናይ ላቫንዲኖን መጽረዪ ፎርኖን
• ውጽኢት ከርሰ-ምድራዊ ዘይቲ ከም ላምባ ወይ መቃጠኒ ቀለም
• ባትሪ ናይ ሰዓት ኢድ
• መምከኺ በረድ
• ኣሰቲክ ኣሲድ
ከምልስ ክፍትንዶ፧
ዳርጋ ብፍጹም ክኸውን የብሉን! መብዛሕትኡ እዋን ኣድላዪ ኣይኮነን ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ሓደ
እዋናት’ውን ንነገራት የጋድዶም ፣ ንኣብነት ሓደ ዝመረተ ነገር ወይ ውጽኢት ከርሰ-ምድራዊ ዘይቲ
እንተድኣ ተዋሒጡ ኮይኑ።
ኣቐዲምካ ንማእከል መርዝታት
ከይተወከስካ ብፍጹም ከተምልስ
ኣይትፈትን!

