
አስቸኳይ የእናቶች የማስጠንቀቂያ   ምምልልክክቶቶችች  

የየማማይይተተውው  ወወይይምም  
እእየየተተባባባባሰሰ  የየማማይይሄሄድድ  
ራራስስ  ምምታታትት    

መመደደንንዘዘዝዝ  ወወይይምም  
ራራስስንን  መመሳሳትት    

ራራስስዎዎንን  ወወይይምም  አአካካልልዎዎንን  
የየመመጉጉዳዳትት  ሀሀሳሳቦቦችች    

በበዕዕይይታታዎዎ  ላላይይ  
የየሚሚከከሠሠቱቱ  ለለውውጦጦችች  

ትትኩኩሳሳትት  የየመመተተንንፈፈስስ  ችችግግርር  

የየደደረረትት  ህህመመምም  
ወወይይምም  ፈፈጣጣንን    
የየልልብብ  ምምትት  

ቶቶሎሎ  የየማማይይተተውው  
ከከባባድድ  የየሆሆድድ  
ህህመመምም    

ከከፍፍተተኛኛ  ማማቅቅለለሽሽለለሽሽ  እእናና  
ወወደደላላይይ  ማማለለትት  ((በበእእርርግግዝዝናና  
ወወቅቅትት  ከከሚሚከከሠሠተተውው  የየተተለለየየ))  

የየህህጻጻኑኑ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  
መመቆቆምም  ወወይይምም  
ቀቀስስ  እእያያለለ  
መመምምጣጣትት    

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  
ወወይይምም  ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ  

ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  ወወይይምም  
ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ      

የየእእግግርር  እእብብጠጠትት፣፣  
መመቅቅላላትት  ወወይይምም  
ህህመመምም    

በበእእጆጆችችዎዎ  ወወይይምም  ፊፊትትዎዎ  
ላላይይ  የየሚሚከከሰሰትት  ከከፍፍተተኛኛ  
እእብብጠጠትት    

ከከፍፍተተኛኛ  ድድካካምም  

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  ወወይይምም  ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  ከከነነዚዚህህ  ምምልልክክቶቶችች  ማማናናቸቸውውምም  ከከታታዩዩብብዎዎትት፣፣  ከከጤጤናና  
ክክብብካካቤቤ  አአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  ተተገገናናኝኝተተውው  ወወድድያያውውኑኑ  ድድጋጋፍፍ  ያያግግኙኙ።።    

ከከአአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  መመገገናናኘኘትት  ካካልልቻቻሉሉ፣፣  ወወደደ  ድድንንገገተተኛኛ  ክክፍፍልል  ይይሂሂዱዱ።።  ነነፍፍሰሰ  ጡጡርር  መመሆሆንንዎዎንን  ወወይይምም  ባባለለፈፈውው  
አአመመትት  ውውስስጥጥ  እእርርጉጉዝዝ  እእንንጀጀ  ነነበበሩሩ  መመናናገገርር  እእንንዳዳለለብብዎዎትት  ያያስስታታውውሱሱ።።  
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አስቸኳይ የእናቶች የማስጠንቀቂያ   ምምልልክክቶቶችች  

የየማማይይተተውው  ወወይይምም  
እእየየተተባባባባሰሰ  የየማማይይሄሄድድ  
ራራስስ  ምምታታትት    

መመደደንንዘዘዝዝ  ወወይይምም  
ራራስስንን  መመሳሳትት    

ራራስስዎዎንን  ወወይይምም  አአካካልልዎዎንን  
የየመመጉጉዳዳትት  ሀሀሳሳቦቦችች    

በበዕዕይይታታዎዎ  ላላይይ  
የየሚሚከከሠሠቱቱ  ለለውውጦጦችች  

ትትኩኩሳሳትት  የየመመተተንንፈፈስስ  ችችግግርር  

የየደደረረትት  ህህመመምም  
ወወይይምም  ፈፈጣጣንን    
የየልልብብ  ምምትት  

ቶቶሎሎ  የየማማይይተተውው  
ከከባባድድ  የየሆሆድድ  
ህህመመምም    

ከከፍፍተተኛኛ  ማማቅቅለለሽሽለለሽሽ  እእናና  
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የየህህጻጻኑኑ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  
መመቆቆምም  ወወይይምም  
ቀቀስስ  እእያያለለ  
መመምምጣጣትት    

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  
ወወይይምም  ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ  

ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  ወወይይምም  
ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ      

የየእእግግርር  እእብብጠጠትት፣፣  
መመቅቅላላትት  ወወይይምም  
ህህመመምም    

በበእእጆጆችችዎዎ  ወወይይምም  ፊፊትትዎዎ  
ላላይይ  የየሚሚከከሰሰትት  ከከፍፍተተኛኛ  
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ክክብብካካቤቤ  አአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  ተተገገናናኝኝተተውው  ወወድድያያውውኑኑ  ድድጋጋፍፍ  ያያግግኙኙ።።    

ከከአአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  መመገገናናኘኘትት  ካካልልቻቻሉሉ፣፣  ወወደደ  ድድንንገገተተኛኛ  ክክፍፍልል  ይይሂሂዱዱ።።  ነነፍፍሰሰ  ጡጡርር  መመሆሆንንዎዎንን  ወወይይምም  ባባለለፈፈውው  
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የተሰጠ ድጋፍን አያመለክቱም። ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ HRSA.gov የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ። 
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አስቸኳይ የእናቶች የማስጠንቀቂያ   ምምልልክክቶቶችች  

የየማማይይተተውው  ወወይይምም  
እእየየተተባባባባሰሰ  የየማማይይሄሄድድ  
ራራስስ  ምምታታትት    

መመደደንንዘዘዝዝ  ወወይይምም  
ራራስስንን  መመሳሳትት    

ራራስስዎዎንን  ወወይይምም  አአካካልልዎዎንን  
የየመመጉጉዳዳትት  ሀሀሳሳቦቦችች    

በበዕዕይይታታዎዎ  ላላይይ  
የየሚሚከከሠሠቱቱ  ለለውውጦጦችች  

ትትኩኩሳሳትት  የየመመተተንንፈፈስስ  ችችግግርር  

የየደደረረትት  ህህመመምም  
ወወይይምም  ፈፈጣጣንን    
የየልልብብ  ምምትት  

ቶቶሎሎ  የየማማይይተተውው  
ከከባባድድ  የየሆሆድድ  
ህህመመምም    

ከከፍፍተተኛኛ  ማማቅቅለለሽሽለለሽሽ  እእናና  
ወወደደላላይይ  ማማለለትት  ((በበእእርርግግዝዝናና  
ወወቅቅትት  ከከሚሚከከሠሠተተውው  የየተተለለየየ))  

የየህህጻጻኑኑ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  
መመቆቆምም  ወወይይምም  
ቀቀስስ  እእያያለለ  
መመምምጣጣትት    

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  
ወወይይምም  ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ  

ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  ወወይይምም  
ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ      

የየእእግግርር  እእብብጠጠትት፣፣  
መመቅቅላላትት  ወወይይምም  
ህህመመምም    

በበእእጆጆችችዎዎ  ወወይይምም  ፊፊትትዎዎ  
ላላይይ  የየሚሚከከሰሰትት  ከከፍፍተተኛኛ  
እእብብጠጠትት    

ከከፍፍተተኛኛ  ድድካካምም  

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  ወወይይምም  ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  ከከነነዚዚህህ  ምምልልክክቶቶችች  ማማናናቸቸውውምም  ከከታታዩዩብብዎዎትት፣፣  ከከጤጤናና  
ክክብብካካቤቤ  አአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  ተተገገናናኝኝተተውው  ወወድድያያውውኑኑ  ድድጋጋፍፍ  ያያግግኙኙ።።    

ከከአአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  መመገገናናኘኘትት  ካካልልቻቻሉሉ፣፣  ወወደደ  ድድንንገገተተኛኛ  ክክፍፍልል  ይይሂሂዱዱ።።  ነነፍፍሰሰ  ጡጡርር  መመሆሆንንዎዎንን  ወወይይምም  ባባለለፈፈውው  
አአመመትት  ውውስስጥጥ  እእርርጉጉዝዝ  እእንንጀጀ  ነነበበሩሩ  መመናናገገርር  እእንንዳዳለለብብዎዎትት  ያያስስታታውውሱሱ።።  

ተተጨጨማማሪሪ መመረረጃጃ ለለማማግግኘኘትት: https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-
maternal-warning- signs/ 

ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት ፎቶ ያንሱ 

እነዚህ ሰነዶች የተዘጋጁት በዩኤስ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (HHS) ስር በሚገኘው የጤና ኃብት እና አገልግሎቶች አስተዳደር (HRSA) አማካኝነት ከአሜሪካ የጽንስ እና የማህጸን ሃኪሞች ኮሌጅ (American College of Obstetricians and 
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አስቸኳይ የእናቶች የማስጠንቀቂያ   ምምልልክክቶቶችች  

የየማማይይተተውው  ወወይይምም  
እእየየተተባባባባሰሰ  የየማማይይሄሄድድ  
ራራስስ  ምምታታትት    

መመደደንንዘዘዝዝ  ወወይይምም  
ራራስስንን  መመሳሳትት    

ራራስስዎዎንን  ወወይይምም  አአካካልልዎዎንን  
የየመመጉጉዳዳትት  ሀሀሳሳቦቦችች    

በበዕዕይይታታዎዎ  ላላይይ  
የየሚሚከከሠሠቱቱ  ለለውውጦጦችች  

ትትኩኩሳሳትት  የየመመተተንንፈፈስስ  ችችግግርር  

የየደደረረትት  ህህመመምም  
ወወይይምም  ፈፈጣጣንን    
የየልልብብ  ምምትት  

ቶቶሎሎ  የየማማይይተተውው  
ከከባባድድ  የየሆሆድድ  
ህህመመምም    

ከከፍፍተተኛኛ  ማማቅቅለለሽሽለለሽሽ  እእናና  
ወወደደላላይይ  ማማለለትት  ((በበእእርርግግዝዝናና  
ወወቅቅትት  ከከሚሚከከሠሠተተውው  የየተተለለየየ))  

የየህህጻጻኑኑ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  
መመቆቆምም  ወወይይምም  
ቀቀስስ  እእያያለለ  
መመምምጣጣትት    

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  
ወወይይምም  ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ  

ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  በበብብልልትት  
በበኩኩልል  የየደደምም  መመፍፍሰሰስስ  ወወይይምም  
ሌሌላላ  ፈፈሳሳሽሽ      

የየእእግግርር  እእብብጠጠትት፣፣  
መመቅቅላላትት  ወወይይምም  
ህህመመምም    

በበእእጆጆችችዎዎ  ወወይይምም  ፊፊትትዎዎ  
ላላይይ  የየሚሚከከሰሰትት  ከከፍፍተተኛኛ  
እእብብጠጠትት    

ከከፍፍተተኛኛ  ድድካካምም  

በበእእርርግግዝዝናና  ወወቅቅትት  ወወይይምም  ከከእእርርግግዝዝናና  በበኋኋላላ  ከከነነዚዚህህ  ምምልልክክቶቶችች  ማማናናቸቸውውምም  ከከታታዩዩብብዎዎትት፣፣  ከከጤጤናና  
ክክብብካካቤቤ  አአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  ተተገገናናኝኝተተውው  ወወድድያያውውኑኑ  ድድጋጋፍፍ  ያያግግኙኙ።።    

ከከአአቅቅራራቢቢዎዎ  ጋጋርር  መመገገናናኘኘትት  ካካልልቻቻሉሉ፣፣  ወወደደ  ድድንንገገተተኛኛ  ክክፍፍልል  ይይሂሂዱዱ።።  ነነፍፍሰሰ  ጡጡርር  መመሆሆንንዎዎንን  ወወይይምም  ባባለለፈፈውው  
አአመመትት  ውውስስጥጥ  እእርርጉጉዝዝ  እእንንጀጀ  ነነበበሩሩ  መመናናገገርር  እእንንዳዳለለብብዎዎትት  ያያስስታታውውሱሱ።።  

ተተጨጨማማሪሪ መመረረጃጃ ለለማማግግኘኘትት: https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-
maternal-warning- signs/ 

ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት ፎቶ ያንሱ 

እነዚህ ሰነዶች የተዘጋጁት በዩኤስ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (HHS) ስር በሚገኘው የጤና ኃብት እና አገልግሎቶች አስተዳደር (HRSA) አማካኝነት ከአሜሪካ የጽንስ እና የማህጸን ሃኪሞች ኮሌጅ (American College of Obstetricians and 
Gynecologists) ጋር በተደረገ የትብብር ስምምነት አንድ አካል በድጋፍ ቁጥር UC4MC28042፣ በእናቶች ጤና  ላይ የፈጠራ ጥምረት ነው። ይዘቶቹ የግድ የHRSAን፣ HHSን ወይም የዩኤስ መንግስትን አመለካከቶችን አይወክሉም ወይም በእነዚህ አካላት 
የተሰጠ ድጋፍን አያመለክቱም። ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ HRSA.gov የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ። 

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. ይህን ሰነድ ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለትምህርት፣ ለጥራት ማሻሻያ እና ለታካሚ ደህንነት አላማዎች ሙሉ  በሙሉ እና ያለምንም ማሻሻያ የማባዛት እና የማሠራጨት ፈቃድ 
ተሠጥቷል። ለሌሎች ዓላማዎች ሁሉ ለመጠቀም ከACOG የጽሁፍ ፈቃድ ያስፈልጋል። 
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