Tɛ̈ɛü the rïïm
(Miɛ̈t de riim)

Ye ciɛ̈t ke wëlku cë kek bɛ̈ɛr̈ kedhia?
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Yeŋö adɛ̈ ke yän kör bë ɣɛn miɛ̈t guɔ̈p në riim?

Kɔc kɔ̈k alëu bë kek miɛ̈t guup në gun töŋ de riɛm, mïït de
guɔ̈p në riim ye rɔt tɛ̈ɛm
̈ e bɛ̈n ke ye biän de kë rɛɛc cë rɔt
loi ka cë raan ŋɛ̈i laar në amëlëya yic. Kɔ̈k ye raan cɔk mïïtë
guɔ̈p eya ya bëny cë riim thöl në yï guɔ̈p ku ye riim dhil kɔr
në thaa thok ebɛ̈n, ke lëu benë kek nyuɔth. Ee kë cïït kɔc ye
bɛi në bëny de riim, kɔc bec në ke rook ka cë raan de kek bɛi
në kantha.

Yeŋö ye ya riɛm cë loi?

Na cë raan riim ke gam ke ye biän de kony ke kë ye löm ee
ya ‘riɛm ëbɛ̈n’ yenëka ye löm. Ku ye riimkɛ̈ aye kek jäl bɛɛr
lɔ tekic yic në akeer ku cïït wääcic. Na kɔc ye kek miɛ̈t guup
kedhia ke ye kek miɛ̈t guup në riɛm thith.

Yeŋö ye wuɔ̈c te nɔŋ ye akeer ka cïït ke ye riimkɛ̈?

Riɛm thith man ye cɔl (Red blood cells) aye cath kenë abëërdɛ̈ de riɛm ye cɔl
hëmagëlobin (haemoglobin) man ye aliir
caath në riɛm yic kunë aŋok ke raan ku rïïŋ
ke raan yic kedhia. Raan aye miɛ̈t guɔ̈p në
riɛm thith të cenë abëër de hëmagëlobin
dhukpiny ku ke raan atɔ̈ kë cë guɔ̈p thök
në riim man ye cɔl (anaemia) ku ke rɔt
loi të cïï riim kuëër arëëtic.

Riim ye kek cɔl pëlatëlet (Platelets) aye kek miɛt në raan guɔp agokɛ̈ kuëër
de riɛm ya gɛ̈lwei, Bëc bëëc kɔ̈k, waal
ye kek dek ka yilaac tɔ̈ raan thïn alëu bë
riim ke pëlatëlet cɔk dhukpiny ku ka cë
lëu bïk lui apiɛth. Ye riimkɛ̈ aye cïïtken
keya makec.

Riim cë kek tɔ̈ɔü të liir man ye kek cɔl
(Fresh frozen plasma and Cryoprecipitate) aye yic nɔŋ riɛr yenë kek lui kën riim ke
pëlatëlet ku yekɛ̈ riim cɔk dɔc duɔ̈r në thaa
nɔŋ yen riɛm kuëër. Kɔ̈k ke ye kakɛ̈ ye riim
cɔk dut aye kek loi në ciirka yic eya ke pɛ̈i,
kun a liukɛ̈ në kam kɔrë kek ke riim cë kek
tɔ̈ɔü në talaja yic ku cïïk duɔ̈r (Fresh frozen
plasma and Cryoprecipitate) aye kek löm
në nyindenic. Ku ye riimkɛ̈ aye cïïnden
ke makec ëya.
Riɛm de pëläthma aye tuɔ̈c akëëm ke
CSL Bioplasma ago dɛ̈ bɛɛr lɔ loi cït man
de albumin (pïu ye röth lɔ̈ɔk̈ në nyinic),
wääl cɔl Intragam P (man ye yiɛ̈n kɔc kɔ̈rë
riir ke guɔ̈p të nɔŋ kek) ku jɔl ya kɔ̈k man
ye yic nɔŋ riir ke guɔ̈p ka antibodies man
yenë kek kɔc wuum në thetheyim.

Ye ciɛt ke riim ye bɛ̈n tëno?

Kɔc ye kek miɛ̈t guup kedhia pan de Australia ayenë riim ye
kek gäm ke bɛ̈n të nɔŋ ye miɔ̈c ku ce kek ye dɔ̈m në wëu.

Ye ciɛ̈t ke ye riimkɛ̈ lɔcar?

Ajuɛr de akutnom de Rɛd Kërɔ̈th në biän de muŋ de riim
(Australian Red Cross) a nɔŋ londït arëëtic ku gël lëu ben
kek ye loi bë riim ya lɔcar të nɔŋ kɔc bec. A ŋot ke cën riɛm
cë gam, ke kɔc ye miɔ̈c kedhia aye kɔn nɔŋ agɛm ku bë kek
thïïc, ku bë raan dhil ye gam në piɔ̈n de ëbɛ̈n ku bë caar guɔ̈p
ëya në akëm.
Në Australia ke kɔc ye miöc në riim kedhia aye kek kan them
guup ne:
•
•
•
•
•

Akeer de riim man akutnom de ya ABO ku Rh(D)
Riir ke guɔ̈p tɔ̈k në riɛm thith yic
Bëny de HIV, Ɣëpataitïth B ku Ɣëpataitïth C
Majingjing/Wɛɛth
Kääm ke guɔ̈p de raan ye kek cɔl (lymphotropic virus)

Ku lëu rɔt, ke riim cë kek miit në raan miöc guɔ̈p adhiac ëë
ke ye lɔ them ku bë kek cäär në bëc ka kääm lëu bïk ŋɛ̈i tɔ̈ në
ke yic, cë man de kääm ke Cytomegalovirus (CMV) ku jɔl ya
kääm ke malaria.
Ka ye rɛ̈ɛc̈ bɛ̈i
Agut na cë ye riim cak bɛ̈ɛr̈ cäär ku them kek, ke ka nɔŋ ɣään
thin ye dhiäc lëu benë bëny tɔ̈ në riɛm yic dhiac ke tɔ̈ ku kɔ̈k
ye röth wuɔ̈c amääth.
Kë rɛɛcdït lëu bë rɔt gɛ̈lwei:
• Bë yïn miɛ̈t guɔ̈p në riim wääc (ëë ke ye ka ke raandɛ̈):
ace rɔt ye dac loi kun a loi rɔt ë ke raan tök 1 në kɔc ke
biänabuur ke thiɛ̈r kurou 12,000 ka në ran tök 1 në kɔc
yic ke bïanabuur ke thiɛ̈rdhorou ku dhorou 77,000
Bë nɔŋ ke wääc rɔt në biän de tɛ̈ɛü benë riim miɛt në raandɛ̈
guɔ̈p e rɔt loi të cenë riim wääc ku le kek tääu në raan pei
guɔ̈p. Ku ye awänyë aye jäi në bë rinke kɔc bec ya caar
apiɛ̈th ku thöŋë kek ku ye cäär ciɛ̈rë kek në makɛ̈na de
këcip tïŋ apiɛth.

Kɔ̈k rɛɛi lëu bïk röth loi:
Yïn lëu bë nom ye dɔm, Alɛ̈ɛẗ h,
akuɔ̈k thïn kor ku jɛ̈i yenë guɔ̈
riim duɔ̈r jäi

Ee rɔt loi të nɔŋ
raan tök 1 në kɔc yic
ke buɔt 100 kɔc cë
kek miɛ̈t guup

Bë raan bë Ɣëpataatïth C
(Hepatitis C) de dɔm:

Ee rɔt loi të nɔŋ
raan tök 1 në kɔc yic
ke Thiɛ̈rnyiɛ̈ny tök
(1,000,000) kɔc cë
kek miɛ̈t guup

Bë raan bë Ɣëpataatïth B
(Hepatitis B) de dɔm:

Bë raan bë HIV dɔm [ka bë
deAIDS]:

Ee rɔt loi të nɔŋ
raan tök 1 në kɔc yic
ke Thiɛ̈rnyiɛ̈ny tök
(1,000,000) kɔc cë
kek miɛ̈t guup
Ee rɔt loi të nɔŋ
raan tök 1 në kɔc yic
ke Thiɛ̈rnyiɛ̈ny tök
(1,000,000) kɔc cë
kek miɛ̈t guup

(Data Ref: The Blood Service, 2008-09)

Eë ya, tök de ka raac ee bë ciɛ̈n riim tɔ̈ në thaa kɔrë kek yenë
ka lëu bë raac awɛ̈ɛr̈ ka ye röth loi në thaa de tɛ̈ɛü ëë riim në
raan guɔ̈p.

Ye ciɛ̈t ke nɔŋ dhɔl kɛ̈k wɛ̈ɛr̈ bë raan miɛ̈t guɔ̈p
në riim?

Atɔ̈ ke nɔŋ ajuir kɔ̈k ye kek loi lëu bïn ke cë ciɛ̈ kör në riim
ku ka ye kek nyuɔth në thaa leu yen rɔt. A nɔŋ dhɔ̈l piɛth yenë
ke amëlëya loi ago ciɛ̈ kuëër arëëtic ku bë akëër de kɔ̈ɔr̈ ë riim
bë dhuɔ̈k piny të cenë ye nyiɛi loi në thaa de amëlëya.
Na ye raan ye lɔ në kanitha de Jeɣöva’s Witness ka nɔŋ
Nhialicdundɛ̈ ye gam ku ye yïn cɔk reec bë yïn miɛ̈t guɔ̈p,
ke ka tɔ̈ ke ye töŋ de ka ba kek them yic ba dhil ya jam wenë
akëmdu aŋot ke yekënë kën rɔt guɔ loi.

Ye ciɛ̈t ke riim bë kek miɛt në ɣa guɔ̈p ya dë?

Riim diäk aye kek löm ku bë kek thɔ̈ŋ akutnom de riɛmdu.
Riim ke raan miɔc yïn aye kek them ku caar kek lan benë kek
thöŋ (Thööŋ) kenë riimku. Raan yen löm riim të nɔŋ yïn abë
dhil kan ya thïïc në ye thok ku bë cïïtku kan caar ku ye kek
gɔ̈ɔr̈ apiɛth në kë benë kek nyic. Yïn bë thïïc ëëya ba yic ciin
dhil thany ago riim puɔ̈l bë kek tääu në yï guɔ̈p në kam cenel
kek thɔ̈k.

Gun töŋ thiɛ̈ŋ de riim thith alëu bë cath në kam de thɛɛk ke
rou 2 ka diäk 3 ku riim ke pëletëlet aye cath në kam de yuul
ke thiɛ̈rrou 20 ka thiɛ̈rdiäk 30. Ku cɛ̈nh de riim cë kek tääu
në yï kök ee rɔt jäl loi cë të loië guɔ̈pdu rɔt thïn ye thaa ëë.
Na kam leerë riim në yïn guɔ̈p ke raan lui abë ye nyin a tiɛŋ
në yïn. Të yenë piɔ̈ndu kuen thïn, cɛ̈nh de riɛm në guɔ̈pic,
alɛ̈ɛẗ h and ku jɔl ya tɔ̈ de pïïrdu ëbɛ̈n abë ya cäär në raan lui
kenë akëm ëtɛ̈n.

Ku ye kë yïndë lɛ̈u bän nyin ya tïït të cän nɔŋ riim cë
kek miɛt në ɣɛn guɔ̈p?
Ku ye na yen lëu bän raan lui kenë akëm lɛ̈k kë cë
rɔt loi?

Them ba raan lui kënë akëm dhil ya lɛ̈k kë cë rɔt loi në nyinic
ëtɛ̈n të cïn ye dac nyic ke yïn nɔŋ yuir, alɛ̈ɛẗ h, bë wëidu yic
riɛr, akuɔ̈k, ka na nɔŋ adiɛr ku ye yï guɔ̈p yök ke cë pial në
ye kam ciɛ̈thë riɛmë ke them ba dac luel.

Bë ye wëlkɛ̈ bɛ̈ɛr̈ abë yïn kuɔny ku ba dhil
nyic cë man adɛ̈ ke yïn cë lɛ̈k në lëk lɔcar
ku lëu yïn.
1. Ye ciɛ̈t ke ca piŋ ku ca detic yeŋö adɛ̈ ke yin riim
kɔr bë yï miɛ̈t guɔ̈p?
Bë riim lɔ në raan guɔ̈p aye loi në dhɔl juïc ku
wɛ̈ɛc̈ kɛ̈ yic; thïïc akëmdu ago yï lɛ̈k ajuɛr de tɛ̈ɛü
de riim në pïïr wääcic.
2. Ye ciɛ̈t ke ka rɛɛi ye röth loi cë kek juɛ̈r yïn në
dhɔ̈l wääc kunë pïïr wääc?
Bë raan miɛ̈t guɔ̈p në riim ace tɔ̈ ke cën yic anuan
ku rɛ̈ɛc̈ . Ku ke kë thiekic kë rɛɛc ye bɛ̈n nhial dhil
ya kuanyic ku dɔc kek loi ne nyinic.
3. Ye ciɛ̈t ke nɔŋ dhöldɛ̈ wääc lëu bïn riɛm yök cë
juɛ̈r yïn?
Në thɛɛk kɔ̈k ke ajuiir ye kek loi benë kek riɛm
waar alëu bë piath. Yïn lëu ba akëmdu thïïc ku ba
nyic cë man nadɛ̈ ke yekënë bë rɔt luɔ̈i yin ka eei.
4. Ye ciɛ̈t ke wëlku kedhia cë kek bɛ̈ɛr̈ ?

Ke ye cɔl be riim thɔ̈ŋë riim thith alëu bë thɛɛk juïc jɔt, ku
riim kɔ̈kkɛ̈ alëu bïk dac röth loi ku lëu bïk kaam cekkic yen
yekɛ̈ jɔt. Riim tɛ̈ɛü ë kek në raan guɔ̈p aye kek wuɔ̈m në rääric
në yuith de akëm ku cë kek tääu cë gun de golokoth. Acën kë
ye nɛk ka bë tök thïn ee yuil yenë yuith yuil në kaam thïn yen
wuumë yinë ku riɛm ee jäl cath amääth.

Lëk tɔ̈ në wɛbthaitic:
www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications
www.health.vic.gov.au/bloodmatters
Ago ye athöörë yök në akeer piɛth lëu bïn ye kuen ke yïn gäärë wuɔ̈k në: bloodmatters@health.vic.gov.au
Yewëlkɛ̈ ake luel gäärkek ku luel kek në Akuma de Victoria. Ajuɛr de Riim Athiekic (Blood Matters Program)
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