TIGRINYA - CREAM APPLICATION

ንኣፍሪቓውያን ደቂንስትዮ ክሊኒክ
ክሪም ምልካይ

መደንዘዚ/Anaesthetic ክሪም

ክሊኒክ ንምርካብ ዝርዝር ኣድራሻ

ቕድሚ ነቲ ከይዲ ኣሰራርሓ ምግባር ናይ መደንዘዚ ክሪም ንክትለክዮ
ይውሃበኽን እዩ። እቲ ክሪም ነቲ ከባቢ ክድንዝዝ ብምግባር ንኣኽን ዝበለጸ
ምቹውነት ይህበኽን። ንከባቢ መደንዘዚ ዝኸውን ብመርፍእ ተጌሩ ኣብቲ
ዝቑረጽ ከባቢ ይውሃብ። እቲ ክሪም ነቲ ከባቢ የድንዝዞ ከምኡ’ውን ናይ ከባቢ
መደንዘዚ/ anaesthetic ክውሃብ ብዝበለጸ ነቲ ከባቢ የድንዝዞ እዩ።

ናይ FARREP ሠራተሕተኛታት ዝርኸባሉ ግዘካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፤ ካብ
ንጉሆ ሰዓት 9am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ 5pm

ነዙይ ክሪም ኣብ ገዛኽን ኾንክን ምልካይ እንተደሊኽን ይኽኣል እዩ። ነዙይ ክሪም
ነርሲ ክትልክዎ እንተደሊኽን፤ ቅድሚ መጥባሕቲ ምክያድ ቆፀሮ ዝግበረሉ እዋን
ትገብረልክን እያ። በጃኽን በቲ ቆፀሮ ግዘ ነቲ ክሪም ሂዝኽን ምምጻእ።

ፋክሲ: (03) 8345 3053

ክሪም ቅድሚ ምልካይ ነቲ ከባቢ ጽሬትን ንቑጽ ንምዃኑ ኣረጋግጻ፤ እንተደሊኽን
ነቲ ከባቢ ምልጻይ ወይኻዓ ብስሚዒ ምውልዋል ትኽእላ ይኸውን።

ቅድሚ ናብቲ ቆፀሮ ምምጻእኽን እንታይ ከምትገብራ

ተለፎን: (03) 8345 3058
ኢሜል: farrep.program@thewomens.org.au

ወይኻዓ ብኸባቢኽን ዘሎ ናይ ማሕበረሰብ ሓለዋ ጥዕና ማእከል ንዘላ ናይ
FARREP ሠራተሕኛ ኣዘራርባ።
ንዝበለጸ መረዳእታ ብናትና ዌብሳይቲ ምድላይ:
www.thewomens.org.au/healthinformation

መጥባሕቲ ንምግባር ቆፀሮ ምምጻእ ቅድሚ ሓደ ሰዓት:
•

ቁስሊ ብዘለዎ ወጻእን ውሽጢ ርሕሚ/ብልዕቲ ሕፍስ ዝበለ ክሪም ምግባር

•

ኣብ ቐዳማይ ቆፀሮ ንዝተውሃበኽን ፕላስቲክ መሸፈኒ ብልዕሊኡ ምቕማጥ

•

ቕድሚ መጥባሕቲ ምግባር ነቲ መሸፈኒን ክሪም ክልኣል ኣለዎ።

ዝኾነ ሕማምን ዘቓጽል ስሚዒት እንተሃልዩኽን የሆነ ህመምና የማቃጠል ስሜት
ካለብዎት፤ ብውዕይ ማይ ጌርካ ብሳሙና ነቲ ክሪም ምሕጻብ። ናብቲ ቆፀሮ
ክትበጽሓ እንከለኽን ብዛዕባ እቲ ሕማምን ዘቓጽል ስሚዒት ንነርሲ ምዝራብ።
የዘተሓሳስብ ጕዳይ እንተሃልዩኽን፤ ወይኻዓ እቲ ክሪም ኣበይ ቦታ ክነቕጽ ከምዘሎ
ርግጸና እንተዘይኾይንኽን እሞ ንዘለኽን ሕቶ እታ ነርሲ መልሲ ትህበሉ እያ።

አይናተይን ምባል: እዚ ሓቃዊ ጽሑፍ ወረቐቲ ንሓፈሻዊ መረዳእታ ተባሂሉ ዝተዳእወ ጥራይ። ብዛዕባ ናትኽን ድሌት ሓለዋ ጥዕና ፍልይ ዝበለ ምኽሪ ንምርካብ ካብ ናትኽን ናይ ጥዕና ሞያተኛ ምኽሪ የድልየኽን። በዚ ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ ተበጊስካ ንዝመጽእ
ዝኾነ ጥፍዓት ወይኻዓ ንዝፍጠር ጕድዓት ብሮያል ደቂንስትዮ ኣስበዳለ ተቐባልነት የብሉን። ቐልጢፍካ ሕክምና ክግበረልኽን እንተደሊኽን፤ በጃኽን ብኸባቢ ንዘሎ ናይ ህጹጽ ሕክምና ክፍሊ ኣዘራርባ። © ናይ ሮያል ደቂንስትዮ ኣስበዳለ 2016-2018
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