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Kueer de riäk ë meth – në dëŋ de 
wal 
  

Riäk de meth ë dëŋ de wal ee kueer yïn liɛ̈c cɔk riääk ke nyic 

kuer tueŋ ee ba ruk looi në thiëc käke wal wenë akïm. Raan ye nyïn tïït në kɔc tuaany alëu bï rɔt mat thin ëya. Në 

ye thɛɛ ke thiëc kënë yic ke raan nyic käke pial arëët/raan nɔŋ tɛ̈ɛ̈t de käke pial abï: 

•  nyic mɛn pieth ye kueerë ke yïïn 

•  kuɛɛr yenë ke riääk de meth luɔɔi thïn në dëŋ de wal lueel 

• jam kenë yïn në ajuɛɛr ca looi baai bï yïïn kuɔɔny 

•  ajuɛɛr de riäk de meth looi të cï yïn ye tak ba lɔtueŋ, nɔŋic bï kuer yenë wal dɛŋ thin kɔɔr tënë yïïn 

• yïn yiëk athör de gäm ba thany. 

Yïn lëu ba tïŋ yic ku bï rim them në ye kënë yic wɛ̈lɛ̈/ka thaa dɛ̈t cï ruk. 

Na lɔɔr tueŋ ba lɛŋ riäk de meth në wal, kueer de akuany ye cök ëtënë: 

• Yïn dek abum tueŋ cɔl (mifepristone), ba looi akïm thinë yic wɛ̈lɛ̈/ka baai. Mifepristone (nyic wenthɛɛr ke ye 

RU486) ee liɛ̈c cɔk kääc ku thiöök luɔɔi de kë ye kɔc cɔk dhiëth cïï bï luui (progesterone) ye liɛ̈c kuɔɔny. 

• Yïn dek abum de reu cɔl (misoprostol) në thɛɛ ka 24 agut 48 alë (aye dac looi baai). Misoprostol ee akɛ̈r de 

murthok cɔk kɔ̈c ku nhiɛɛc adhhiëëth yic bï liɛ̈c cɔk jiɛ̈l. 

• Riäk de meth ee thök në thɛɛ ka ŋuan agut dhetem yiic të cïï yïn abum de reu dek (misoprostol). Alëu bï thɛɛ 

juɛ̈c lɛɛr. 

• Yïn kɔɔr ba nɔŋ köl tök wɛ̈lɛ̈ ka reu de/ke lɔ̈ŋ wɛ̈lɛ̈/ka ba luɔɔi cuɔtpiny. 

Në thɛɛ ke riäk de meth në dëŋ de wal 

Te cï yïn abum ye cɔl misoprostol dek, yïn kɔɔr ba kee kä ye yeen nyuɔɔth kë nyic: 

• ba yi guɔ̈p yök cït ke yïn cï tuaany,aŋɔ̈ɔ̈k, yäc,ciɛ̈n yï guɔ̈p, akuɛm nhom ku atuɔ̈c ( ye kënë awuɔ̈c tënë diäär) 

• Nɛ̈k de yïkɔ̈u (yiëc) në bak de thaa yic (ye dït arëët në nɛ̈k de doora) ku jal kuëër në thaa agut thɛɛr ka ŋuan 

(athiek në doora). Thaa de ye kënë acïï rɔt meek 

• Të cïï thɛɛ ka reu agut ŋuan tëëk, kuëër abï dhuk piny agut kuëërdu wenthɛɛr në doora du yic në nïn ka thiëër 

agut nïn ka thiëërku dhetem, në thööŋ 

• Acie mɛɛk, akuc thok, wɛ̈lɛ̈/ka kuëër bääric alëu bï kɔ̈ɔ̈c në wiik ka ŋuan yiic të cïnë wɛl ye riääk de meth looi 

dek.  

Të cïnë riäk de meth në dëŋ de wal tëëk 

Të cï yïn naŋ dëŋ de wal ye riääk de meth looi, nyic ba naŋ them de rim ku kuɛ̈ny de cök ë thaa cï ruk në wiik ka 

reu agut wiik ka diäk ke cï thök wenë akïm wɛ̈lɛ̈/ka akïm yenë looi ë yeen thin bï nyuɔɔth ke kuɛɛrke aacï keek thöl 

ku yïn cïï beer liac. 

Ba diɛɛr de tuaany cuɔtpiny në wiik cinë riäak de meth thök, duɔ̈në: 

• gɛɛr de kë ba tääu në murdu yic loi, nɔŋic kë ye tääu në muric në thɛɛ ke doora   

• bï yïn tääc/guac 

• ba gɛɛr de kë rilyic looi, nɔŋic pol wɛ̈lɛ̈/ka luɔɔi de cin, agut bï kuëër kɔ̈ɔ̈c 

• Ba lɔ kuaŋ wɛ̈lɛ̈/ka ba waak (yïn lëu ba në pïu ye duat nhial). 
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kä ye bɛ̈n bei thïn ku lëu bï kë riäk de meth në dëŋ de wal cɔk rilyic 

Kä kee nyic ke tënë dëŋ de wɛl ye riääk de meth ke looi anɔŋic: 

• Nɛ̈k/arɛɛmdït tënë adhiëëth 

• kuëër cïï meekë, akuc thok wɛ̈lɛ̈/ka kuëër bääric 

• ba yï guɔ̈p yök ke yïn tuaany 

• aŋɔ̈ɔ̈k. 

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 Dɔ̈c 

Kuëërdït (kuëër dït 

arëët) 

 

Ye rɔt looi amääth ke cie 

na tök në diäär ka 1,000  

yiic 

• Kuëër dït ye kä yenë ke kuëër gël ka reu 

riɔ̈ɔ̈k në thaa në thɛɛ juëc në thɛɛr ka reu. 

• Tëëk de rim cï duɔ̈t thöŋ në lemön thiinë. 

• Ba rɔt yök ke yïn köc wɛ̈lɛ̈/ka ca thöök. 

• Lɔɔr të de dɔ̈c ye dac looi 

• 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 mïïtë guɔ̈p kɔɔr 

Tuaany ye yïn yök 

 

Ye rɔt looi na tök në 

diäär ka 100 yiic 

Kä lëu rɔ̈t: 

• Arɛɛm 

• kä ye bɛ̈n bei në muric 

• atuɔ̈c 

• dhäär 

• yäc  

• aŋɔ̈ɔ̈k 

• 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 

Muk/tɔ̈u käke liëc 

Ye rɔt looi na 2 agut 5 

në diäär ka 100 yiic 

• Riɛ̈l kɔ̈k ke liɛ̈c aye döŋ në adhiëëthic ku 

aye kuëër ŋoot bɛ̈i 

• Alëu bïkë bëër de yic kɔɔr 

wɛ̈lɛ̈/ka rɛ̈t bï ke nyaai 

Kueer acïï lëu bï luui 

Ye rɔt looi na reu në 

diäär ka 100 yiic 

• Kä ye liɛ̈c nyuɔɔth lɔtueŋ cït mɛn deba yï 

guɔ̈p yök cït ke yïn liac ku aŋɔ̈ɔ̈k 

• Riäk de meth në wal abï 

bɛ̈ɛ̈ric wɛ̈lɛ̈/ka riäk de 

meth ke ret akɔɔr* 

*Na këc riääk de meth rɔt looi të cï yïn wal dek, yïn bï jam cïï bï lɔtueŋ kenë liɛ̈c acän në thɛɛ kɔ̈k wɛl ca dek alëu bï kë dït de  

meth riɔ̈ɔ̈k. 

Kɔɔr kuɔɔny de wal na ye: 

• cïï kuëër në thɛɛ ka 24 yiic kedhie të cï yïn misoprostol dek (abup de reu) 

• nɔŋ kuëër lɔtueŋ dït 

• Nɔŋ kä ye yeen nyuɔɔth mɛn ŋuɔɔtë ke yïn liac të cï wik tëëk. 

Yïn lëu ba ye kënë looi të cɔɔl yïn: 

• Akïm yen ë looi yïn riäk de meth thïn 

• raan de GP 

• abak  ye luui në kä ye dac bɛ̈n de kïm duɔ̈n thiök ke yïïn. 
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Wël juëc 

Yen athör de yith kënë ee töŋ de athöör ke yith ka diäk ye jam në riääk de meth në Lëk de Gɛ̈ɛ̈r de Käke Pial. Yin 

thiëcku ba tïŋ ëya: 

• Riääk de meth 

• Kueer de riäk de meth – ye ya rɛ̈t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cï puɔ̈l ku gutë bei në Akuma de Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne. 
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