Kueer de riäk de meth – Ye rɛ̈t

Riäk de meth në rɛ̈t ee kueer ye yïn liɛ̈c cɔk kääc ke nyic
kuer tueŋ ee ba ruk looi në thiëc käke wal wenë akïm. Në ye thɛɛr ke thiëckë ke akïm abï:
•

nyic mɛn pieth ye kueerë ke yïïn

•

kuɛɛr yenë ke riääk de meth luɔɔi thïn në rɛ̈t lueel

• juiir kë ye yiäc tïŋic ku thëm de rim cï të kɔ̈ɔ̈rë keek
• yïn yiëkë athör de gäm ba thany na kɔɔr ba lɔtueŋ
• looi ajuɛɛr de riääk de meth
Në akïïm kɔ̈k yiic ke kueer ë riäk de meth ee rɔt looi në ye köl töŋ de thiëc kënë; në kɔ̈k yiic, në köl dɛ̈t.

juɛ̈ɛ̈r/ajuɛɛr de riäk de meth në rɛ̈t
• Duɔ̈në mäth, cäm wɛ̈lɛ̈ dëk (ke cie pïu ëya) në thɛɛ ka dhetem yiic ke rɛ̈t ŋoot. Ye kënë ee kë de pial du të nɔŋ
yïn arɛɛmdït.
• Juiir ba tɔ̈u në akïm ke thɛɛ lik ŋoot.
• Bɛ̈i ë:
– kä ye riɛm gël
– athör duɔ̈n de tooc (të kɔɔrë yeen)
– kard duɔ̈n de Medicare
– kard duɔ̈n de muɔ̈ɔ̈k ë pial (na kɔɔr), ku
– gɛɛr de kë cï akïm thiëëc.
• Juiir ba naŋ raan dɛ̈t leer yïïn baai.

Arɛɛm de riäk de meth në rɛ̈t
Ye rɔt gɛɛi në akïm, arɛɛm de kueer de luɔɔi alëu bï yic naŋ:
• arɛɛm abɛ̈n – yïn këc thöök në kueer rɛ̈t yic
• aliir ye cɔl nitrous oxide – ye kë de’ nur ye kɔc cɔk nin’ ( na ca pääc, ku vca rɔt pälpiny ku biɛ̈të)
• Arɛɛm koor – wɛ̈ɛ̈l da arɛɛm aye wuɔ̈m në thök de murdu thok ciɛ̈n të ye yök ke nɛ̈k, wɛ̈lɛ̈/ka
• Arɛɛm koor kenë pɛ̈lrɔt piny.

Kueer de riäk de meth në rɛ̈t
Kuɛɛr juëc ke riäk de meth në rɛ̈t aaye looi në ‘thuɛ̈t bei (aliir) ye ŋɔ̈ɔ̈th’ ku kee degiik ka 15 jɔt.
Kueer atɔ̈u cï mɛnë:
• Akër de murdu aye liep arëët.
• Kë thiin ɣɔ̈ric aye tääu në adhiɛ̈n du yic.
• Liɛ̈c aye nyaai në thuɛ̈t bei amääth.
• Kë ye adhiɛ̈n du tïŋic cɔl Currette aye luɔ̈ɔ̈i bï nyic mɛn cïn kë tɔ̈u në adhiëëthic.

Të cï riäk de meth në rɛ̈t tëëk
Ba riɔ̈ɔ̈c de tuaany cuɔtpiny, në wiik ka reu ke rɛ̈tdu cï thök (wɛ̈lɛ̈/ka nïn lik të cïï kuëër thök):
• Waakë ke yïn cïï rɔt moor.
• Duɔ̈në rɔt beerë cɔk tɛ̈ɛ̈cë/guac.
• Duɔ̈në beer lɔ kuaŋ.
• Luɔ̈ɔ̈i ë kä pieth ye tääu në muric të bïï doora ke cie kä keen dhie ye cɔl tampons.

Ye nɛn kɔɔr yïn jiɛ̈ɛ̈m de wal të cïnë riäk de meth tëëk
Yïn bï naŋ kuɛ̈ny de cök de ruk cï looi në wiik lik kenë akïmdu.
Tïŋ akïmdu, GP wɛ̈lɛ̈/ka akut de akïm ye luui ë kä ye dac looi ëlantöŋtëi na:
• kuëërdu acï rɔt juak bï dït
• yïn cï tuɔ̈c yök
• Yïn nɔŋ arɛɛmdït wɛ̈lɛ̈/ka nɛ̈k de kɔ̈u (yi yiäc).

kä ye bɛ̈n bei thïn ku lëu bï kë riäk de meth në rɛ̈t cɔk rilyic
Kä ye bɛ̈n bei thin të cïï rɛ̈t tëëk aalik ku ka ye rɔ̈t looi ë ke ye diäk në bɔɔtic tënë riäk de meth në rɛ̈t. Riäk de meth
acï looi në pɛ̈ɛ̈i ka diäk yiic, ke yen yenë riäk de meth juëc looi thïn, ye naŋ kä ye bɛ̈n bei thïn ë ke lik.
Kä rac arëët ye rɔ̈t looi në riäk de meth në rɛ̈t acïï rɔ̈t ye dac looi, ku ka nɔŋiic ke käkë:
Kä ye rɔ̈t looi

kä ye yeen nyuɔɔth wɛ̈lɛ̈ kä ye bɛ̈n bei thïn

Yeŋö kɔɔ bï looi

Kuëërdït (kuëër dït
arëët; alëu bï yeen
nyuɔɔth ke riääk de
meth këc thök)

• Kuëër dït ye kä yenë kë kuëër gël ka reu
riɔ̈ɔ̈k në thaa në thɛɛ juëc në thɛɛr ka reu.

• Lɔɔr të de dɔ̈c ye dac looi

• Tëëk de rim cï duɔ̈t thöŋ në lemön thiinë.
• Ba rɔt yök ke yïn köc wɛ̈lɛ̈/ka ca thöök.

• Cɔl 000 bï riän de kä ye
rɔ̈t dac looi bɛ̈n wɛ̈lɛ̈/ka ba
lɔ panakïm duɔ̈n thiɔ̈k ke
yïn tëde abak de kä ye rɔ̈t
dac looi (duɔ̈në gëër në
rɔt, cɔk raan dɛ̈t leer yïïn)
• Alëu bï dɔɔc në kë yenë
yeen thuɛ̈t bei në
adhiëëthic cɔl curettage
• Alëu bï mïïtë guɔ̈p kɔɔr
(yekënë acïï rɔt ye dac
looi).

Tuaany ye yïn yök

Kä lëu rɔ̈t:
• Arɛɛm dït arëët wɛ̈lɛ̈/ka näŋ de kɔ̈u (yiëc)
• kä ye bɛ̈n bei në muric
• atuɔ̈c
• kuëërdït
• dhäär

• Lɔɔr të bïnë yïn dac tïŋ bï
yïn dɔɔc
• Tïŋ akïmdu, GP wɛ̈lɛ̈/ka
akut de panakïm ye luui
në ye dac looi ëlantöŋtëi
bï yïn dɔɔc në wɛl ye guɔ̈p
gël cɔl ke antibiotics

• yäc
• aŋɔ̈ɔ̈k
Bï nɛŋ të cï nɔ̈k në
adhiëëthic
Yekënë acïï rɔt ye dac
looi acän riäk de meth
në rɛ̈t aye looi në raan
yeen arëët
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• Ye raan ye kɔc reet yiic tiŋ.

• Aye tïŋ ku dɔc ëlantöŋtëi
në raan ye kɔc reet yiic

Kä ye rɔ̈t looi

kä ye yeen nyuɔɔth wɛ̈lɛ̈ kä ye bɛ̈n bei thïn

Yeŋö kɔɔ bï looi

Kë cï rac tënë wɛ̈lɛ̈/ka
bï mur thok cɔk käc

• Yekënë alëu bï kë rac bɛ̈i në liɛ̈ny dɛ̈t bï
bɛɛr bɛ̈n.

• Në thɛɛ ke liɛ̈ny dɛ̈t bi bɛɛr
bɛ̈n ke raan duɔ̈n (akïm)
de käke dhiëth abï yïïn
jääm

Yekënë acïï rɔt ye dac
looi acän riäk de meth
në rɛ̈t aye looi në raan
yeen arëët

Wël juëc
Yen athör de yith kënë ee töŋ de athöör ke yith ka diäk ye jam në riäk de meth në Lɛëk de Gɛ̈ɛ̈r de Käke Pial. Yin
thiëcku ba tïŋ ëya

• Kueer de riääk de meth– në wal.
• Riäk de meth.
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