ም ስ ልምሰት አካላት ምንባር

ኣታሓሕዛ ቆርበት &
ኣታሃሕዛ ቆርበት

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
636 ሞሪስ ተርንፓይክ ስዊት 3 ኤ
ሾርጽት ሂልስ ኤን ጄ 07078
(800) 539-7309 ነፃ ስልኪ
(973) 467-8270 ስልኪ ቁ
ChristopherReeve.org

ምስ ልምሰት አካላት ምንባር

ኣታሓሕዛ ቆርበት &
ኣታሃሕዛ ቆርበት

ብለንኪ ድፍኢት ብዛዕባ ዝመፁ ጉዳኣታት ክነዕልል ንኽል?
መብዛሕቲኦም ሰባተ ነብሶም ክንዴናይ ኣብ ምንስቓስ ከምዘለው ኣይፈልጡን፣ ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ ሕድሕድ
እዋን ማለት እዩ፡፡ ኮፍ ክንብል ከለና፣ ግድም ክንብል ወይ ኮኣ ኣብ ዝኽነ ሓደ ቦታ ጠጠው ክንብል ከለና
ለእዳውናን አእጋርናን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ልዐሊ መላእ ነብስና ዝሸከሙ ዛዕፅዋር አእዳውናን እግርናን.፣
ብዘይካ ርእስናን፣ ኣእዳውናን ኣእጋርና ርእስናን ዘሎ ኣካልና ብቐፃልነት ቁቁሩብ ምስትኽኻል ይገብሩ፡፡ እዚ ከኣ
ደምና ኣብ ውስጢ ደቐቅቲ ዝኾኑ ሶራውር ደምናቨ ክዛወር ንምግባር ብዓርስ ተበግሶ ዝዋሃብ ግረመልሲ ኮይኑ
እቶም ኣብ መላእ ነብስና ዝተሰራጨው ደቀቐቲ ስራውር ደም ኣብ ከተሎም ክፍለ ኣካላትናን ጭዋዳታደትና
ንዝርከኑ ዋህዬታት ዝምግቡ ሰራውር ደም እዬም፡፡
ደምና እናተንቀደሳቐስ ክፀንሕ ምእንታን ክብደት ነብስና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ብዛዕባ ምቐያሮ ክትሓሰብ
የብልካንና፡፡ ኣብ ልዕሊ ነርቭ ዓንደ ሕኛና ጉድኣት ምስ ወረዳ ወይካኣ ምስለመደ ኩሎም ዓይታት ለውጢ፡፡
ብ2016 ብሄራዊ ናይ ድፍኢት አልስር ኣማኻሪ ቤ/ምኽሪ ነቲ ‹‹ናይ ድፍኢት›› ዝብልቃል ናብ‹‹ጉድኣት
ድፍኢት›› ናብ ዝብል ቀይርዎ ኣሎ፡፡ www.npuap.org
አካለተም ለሚሉ ንዝነብሩ ሰባት ክክን ቅርቦት ዝናዓቐ ተግባር ኣይኮነን፡፡ ናብ ቆርበትና ዝፈስስ ደም ምስወሓደ
ኣብ ልዕሊ ቆርበትና ዝብፅሕ ሓደጋ ቀሊል ዝባሃል ኣይኮነን፡፡ ማለት ከኣ ኣብ ገለገለ ኩነታት ብተነፃፃሪ ንሓፂር
እዋን ጉድኣታት ድፍኢት (ቐስልታት፣ኣልስር ድፍኢት ተባሂሎም ይፈለጡ) ገና እናሃለውን ውሉእ ብውሉእ
እንተዘይተ ሓኪሞም ስቓይ ዘስዕቡን ክኾኑ ኣላዎም፡፡ ከበድቲ ዝኾኑ ጉድኣታት ድፍኢት ንምሕዋይ ኣዋርሕ
ዝወስዱ ኮይኖም ሓለሓሊፉ ከኣ መጥባሕቲ ይድልዮም፡፡ ዕድመን ካልኦት ኩነታት ጥዕና (ንኣብነት ሽኮርያ)
ሓዳጋታት ቁስሊን ካልኦት ሕማማት ካጋግድዱ ይኽእሉ፡፡

ከይትጋታ፣ ደም በዝሒ ቀታሊ ሕማም እዩ፡፡
ራኽሲ (ኢንፌክሽን) ምክልኻል ዓበይ ጠመታ ክዋሃቦ ይግነባእ፡፡
ኣልሰራት፣ ምስንጣቓትን ንናይ ቆርበትና መካላኽሊ ንሓዳጋ ዘሳጥሖ
ኮይኑ መእታዊ ኢንፌክሽን ዘስዕቡ ባክቴሪያታት ክኽኑ ቐኽእሉ፡፡
ገለገለ ስርዓት ኢንፌክሽናት (ኣብ መላእስርዓታተ ንብሰና ዝሰራጨው)
ኢንፌክሽናት ንኣብነት ሴፕሲስ ንሂወትና ኣብ ሓዳጋ ዘላጥሑን
ቀልጢፍካ ሕክምና ዘድልዬምና እዬም፡፡ ንኢንፌክሽናት አመልኪቱ
ዝዋሃብ ሕክምና ፀረ ባክቴሪያ መድሓኒታት ምውሳድ የድልዬም እዩ፡፡
ቆርበትና ካብ ሕማም ንምክልኻልእቲ ዝዓበየ ሜላ ናይ ምክልኻል
ስጉምቲ ምውሳድ ኮይኑ ቆርበትካ አፅሪኻ ምሓዝን ኩልሻእ ምንቅስቓስ
ድፍኢት ክቕንስ ይገብሮ፡፡ ነዚኣቶም ምስ ምልክታት እቲ ፀገም ይራኣዩ
ምህላዎምን ዘይምህላዮም ቀፃላይ ዝኾነ ክትትል ምግባር ጠሚርካ
ምትግባር አገዳሲ እዩ፡፡.

ጡዑይ ቆርበት – ዘዳመቐ ነጥብታት ዘለወዎ
ካብ ብሄራዊ ናይቨ አልሰራ ኣማኻሪ ቤ/ምኽሪ 2-14-17 ተፈቒዶም ኣብ
ጥቕሚ ዝዋዓሉ መብርሂታት፡፡

ማውጫ ትሕዝቶ

1

መሰረታዊን ቆርበትን ዓፅሚ

2

ሕማማት ቆርበት ምክልኸል

3

በቢርኩ ዝራኣዩ ምልክታት ጉዳኣታት ድፍኢት

8

ጉድኣታት ድፍኢት ምህካም

11

ክንክን ሕክምና መዐስ ኢና ንገብር

13

መጠቓለሊ

14

ሃፍቲ

መሰረታዊያን ቆርበትን ዓፅሚን
ቆርበት ካብ ኣካተትና እቲ ዝዓበየን ጠቓሚን ነቶም ዝኣረጉ ዋህዬታት እናፈገፈ ብሓዳሸቲ ብምትካእ ዝሕዳሰ
ዝተደራረበ ክፍለ ኣካል እዩ፡፡
ኣብ ምንጐ ዓፅምን ቆርበትን ጭዋዳ ሰለዘሎ
በድፍኢት ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ክፍ ዝብለ እዩ፡፡

ዓዕፅምትና ናብ ቆርበትና ቀሪቦም ዝራኣዩሎም
ቦታታት ብቀዳምነት ዝተቓልዑ እዮም፡፡
ዝለዓለ ናይ ነብስና ድፍኢት ኣብ ዝዓርፈለን
ቦታታት ኣብ ልዕሊ ናብ ቆርበትና ደም ዝወሰድ
ስር ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል፡፡ እዚኣቶመ
ቆርበትና ኣዝዩ ንሓደጋ ዝቃለዓሎም በታታት
እዬም፡፡ ናይ ሕብሪ ልውጢ፣ ምስጣቕ ቆርበት
መይከኣ ክፍቲ ዝኾነ ቑስሊ ይራኣዩ ምህላዋም
ተጠንኪካ ክፍተሹ ዘለዊም እዬም፡፡
• ና ይ ኩርናዕ፣ ጉልበት፣ ሳክረምን፣ ናይ መዓኮር ዓዕፅምቲ (ከፍ ንብለሉ መቀመጫ ዓዐፅምቲ ማለት እዩ)
ብፍላይ ንሓደጋ ዝተቓልዑ እዬም፡፡
• ኣ ዝዩ ረጉይድ ንሲ ዘለዎም ሰባት ዝዓበየ ሓደጋ ከጋይሞም ይኽእል ምኽንያት ነብስም ድፍኢት ክስራጨው
ስለዘይገብር እዩ፡፡
• ቀጢን

ነብሲ ዘለዎም ሰባት ሕድ ሕድ ዓፅሚ ዓንዲ ሕቕኦምን ንሓደጋ ዝተቓለዐ እዩ፡፡
• ር እርሶም ከብ ትርኣስ ተዳፍኢ ወንበሮም ከልቕቑ ዘይኽእሉ ሰባት ወይከኣ ኣብ ዓሪት ደቂሶም ዝነብሩ ፀገም
ዘለዎም ሰባት ናይ ርእሰም ናይ ድሕሪት ዓፅሚ ፀገም ዘጋጥሞ ክፍለ ኣካል ክኸውን ይኽእል፡፡ ነድሕ ፀጉሪ ኣብ
ርእሰና ዘሎ ፀገማት ክቃላዕ ይኽ እል፡፡

ቆርበት ዝስንጠቕ ስካንብታይ እዩ?
ቆርበት ብሰንኪ ልምስት ምንቅስቓስ ዘይምኻኣልን ኣብ ስነ ልቦናና ዝህልው ለውጢ ማት ድፍኢት ካብ ሓደ ዝተወሰነ
ክፍለ ኣካለ ክለግስ ከለዛይኽ እል ብቐሊሉ ክስንጠቕ ይኽእል ብከንኪ ክብደት ነብሲ ቆርበትን ኣብት ሕቲኡ ዝርከብ
ቲሹ ክጨናንቕ ከሎ ናብ እቲ ዝተበናነቐ ቦታ ዝኽይነ ደም ክቋረፅ ይኽእል፡፡

ከለዛይኽ እል ብቐሊሉ ክስንጠቕ ይኽእል ብከንኪ ክብደት ነብሲ ቆርበትን ኣብት ሕቲኡ ዝርከብ ቲሹ ክጨናንቕ
ከሎ ናብ እቲ ዝተበናነቐ ቦታ ዝኽይነ ደም ክቋረፅ ይኽእል፡፡ እዚ ከኣ ልብና ብኣርተርን ቪን ሰራውር ደም ኣቢሉ
ናብ ነብሰና ነብሰና ንምስዳድ ከቢድ ስራ ሕ ኣብ ልዕሊ ልብና ፃዕቒ ስራሕ ክፍጠር ይገብር ኣብ መወዳእታ ከኣ
ንቆርበትና፣ ጭዋዳታናን ነርብታትና ደም ዝምግቡ ደቀቕቲ ስራውር ደም ክዓግቶም ይኽእል፡፡ ኣብ ዝኾነ ክፍለ
ኣካላትና ዝህልው ምጭንናቕ ልብና ካብ ዘለዎ ደም ናይ ምንፃግ ደቕሚ ንላዓሊ ምስኮነ እቶም ደቀቕቲ ሰራውር
ደምና ስለእዕፀው ናብ እቲ ክፍለ አካል ክበፅሕ ዝወባእ መግቢን ኦክስጂንን ከይበፅሕ ይተርፍ ማለት እዩ፡፡
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ነቲ ምጭንናቕ ክተግዶ ከለኻ፣ ማለት ኣካላት ካብምልጋስ፣ ክብደት ብምንካይ፣ ወንበርካ ኣዝቢልካ ብምቅማጥ ወይኮኣ
ብምስትኽኻል ማለት እዩ ናብ እቲ ሕፅረት ደም ዘጋጠሞ ክፍለ ኣላል ደም ክበፅሕ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ፡፡ እቲ
ዒላማ ከኣ ኣበ ቆርበትናን ብትሕቲኡ ዝረከቡ ቲሹዋት ቅድሚ ሓደጋ ምብፁሑ ሕፅረት ደም ከየጋጥሞ ምግባር እዩ፡፡
ዘይምንቅስቓስ ዝምተ ቆርበት ኣብ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ቦታታት ሐድሽ ዋህዬታት ቆርበት ከይትክ እብምግባር
ንዝኸፈኣ ሓደጋ ምስጣቕ ዝተቓለዐ ይገብሮ ማለት እዩ፡፡

ኣብ ልዕሊ ቆርበት ክመፅ ዝኽእል ሕማም ምክልኻል
ቆርበትካ ተኸናኸኖ
እንታይነት ቆርበትካ ፍለጥ መብዛሕቲኡ እዋን ልምስት ፀጋም ስምዒት የስዕብ በዚ ድማ እቲ ዝባሃል ፀገም የጋጥመካ
ከምዘሎ ዘይክፍልጦ ትኽእል ምኽንያት ሓንጎልካ ቓንዛ ክስማዓካ ዝገብር ማህረምቲ ከምዘጋጥመካ ዝሕብር
መልእኽቲ ኣይበፅሐን ማለት እዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ቆርበትካ ለውጥታት ይራኣዩ ከምዘለው ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ፡፡
• ዋላኪ ክንክን ትገብር ዘለኻ ሰብ ኩን ናብ ናይ በዓልኻ ነብሲ ምይማት የፍል የካ እ፡፡
• ዝ
 ኾነ ይኹን ክፍል ኣካልካ ካብ ዓቐን ንላዓሊ ኣይትጠምት ዕዳግዳኻ፣ ሕቆኻ፣ናይ ርእስኻ ደሓሪዋይ ክፍልን
ካልኦት ዘይራኣዩ አካላትካ ንምርኣይ መስትያት ወይከኣ ቆፎ ሞባይል ስልክኽ ተጠቐም፡፡
• ኣ ብ ልዕሊ ነብስኻ ዝኻነ ዓይነት ቑስሊ፣ ምልክታት በሰላታት ወፃእ ኣብ ልዒሊ ቆርበትካ ለውጢታት
ክትዕዘብ ትኽእል፡፡
• ለ
 ውጢ ኣለዎ ኢልካ ትካምነሉ ክፍለ ኣካልካ ንምስእል ናይ ሞባይል ስልክኻ ለውጢ ኣሎ ይ የለን ዝብል
ንምፍላጥ ከመመሳኾሪ ገይረካ ክትወስዶ የኽእሶካ እዩ፡፡
ቆርበትካ በቢሕድሕድ ኢንች ብምፍላጥ ፀገም ዘስዕብ ለውጢ ይረኣ ኮመዘሎን ቅድሚ ናብ ዝኸፈኣ ብርኪ
ምብፅሑ ንምፍላይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ፡፡

ነርሲ ሊንዳ… ‹‹ምስናይ በዓልኻ ቆርበት ክትላለ ኣለካ›› ትብል፡፡ ብዛዕባ ሳብስኻ ሓላፍነት
ክትውስድ ዘለካ ባዓልኻ ኢኻ፡፡ ዋለኪ ክንክን ጥዕና ዝገብረልካ ሓጋዚ ይሃልኻ ቆርበትካ ፅቡቕ
ምህሳው ንምረግጋፅ በቢዕለቱ ናይ ምርኣይ ሓላፍነት ዘላለም ሰብ ንስኻ ባዓልኻ ኢኻ፡፡ ቆርበትካ
ዘይራእኻሉ ማዓልቲ ኣብ ልዕሊ ቆርበትካ ቆይሕ በሰላ ዝወፀሉ ዕለት ክኸውን ይኸእል፡፡
እንታይ እዩ ክረኣ ዘለዎ
ጥዑይ ቆርበት ቀይሕ ዕንፈረር ከይሃለዎ፣ ከይተሰንጠቐ ወይከኣ ዝኾነ ከክፈቲ ቑስሊ ከይሃለዎ ግልፂ ኮይኑ
ክረኣ ኣለዎ፡፡
ኣብ ልዕሊ ቆርበትካ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሕብሪ ይኹን ናይ ቅርፂ ምህላው ፈትሽ ንኣብነት በሰላ፣ ሓርፋፍ ነገር ወይከኣ
ካለስ፣ አብ ሕድሕድ ዝረኣ ፀገም ንኣብነት ምስንጣቕ ምቑራፅ፣ ነኺል ወይኮኣ ካሊእ ዝኾነ ሕማም ቆርበት፡፡

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ

2

መሰረት ፍቓድ ቆርበትን ድፍኢት
ዝራኣዩ ምልክታተ

1ይ ብርኪ
ቁስሊታት
ድፍኢት

በሰላታትን ትኳዕ
ትኳዕን

2ይ ብርኪ
ድፍኢት
ቁስሊታት

3ይ ብርኪ
ድፍኢት
ቁስሊታት

4ይ ብርኪ
ድፍኢት
ቁስሊታት
ብመሰረት ፍቓድ ብሄራዊ ኣማኸርቲ
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ መግለፂታት ቦርድ ኣማኸርቲ ድፍኢት ኣልሰር 14/2/17
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ብሰንኪ ምጭንናቅ ዝወርድ ጉድኣት ብመሰረት ብርኪ ዝስማዳካ ስምዒት፤ ብኪ 1 ቀሊል ካልኣይ ብርኪ
4 ከኣ ዝኾፈኣ ተባሂሎም ይምቀሉ፡፡
ብርኪ-1: ኣብ ልዕሊ ቆርበት ዝረኣ ሕብሪ ዘለዎን ዝቕንዝው ክፍሊ፡፡ እቲ ሕብሪ ከኮም ሓፈሻዊ ሕብሪ እቲ
ቆርበት ክፍላለ ይኽእል እቲ ቦታ ኣብ ፀሊም ቆርበት እንተ ኮይኑ ቀይሕ ኣብ ፀዓዳ ምስኮነ ኮኣ ሓምረዋይ ከይኑ
ክረኣ ይኸእል፡፡ እዚ ከኣ ብሰንኪ ድፍኢት ናይ ዝኸሰት ምልክት እዩ፡፡ እዚ ቆርበት ልስ ሉስ ወይከኣ ሓረፋፍ
ወይከ ራሕሲ ዘለዎ ክኸውን ይኸእል፡፡
ብርኪ 2ይ: እቲ ቆርበት ይቆስል፡፡ እቲ ሕብሪ ከኣ ከከም ሓፈሻዊ ሕብሪ እቲ ቆርበት ይፈላለ ኣብ ፍኽስ ዝበለ
ሕብረ እቲ ቦታ ቀይሕን ዘሳሕይን ይኸውን፡፡
ብርኪ3: ሕጂ እቲ ቆርበት ክፍቲ ዝኾነን ክሬተር ዝባሃል ኣፍ የውፅእ፡፡ ትሕቲ እቲ ቆርበት ዝረከብ ቲሹ ከኣ
ይቖስል፡፡ ኣቲ ዝጎድጎደ ቦታ ስብሒ ነብስና ክትርእዮ ትኽእል፡፡
ብርኪ4: እቲ ቑስሊ ድፍኢት ንዝዩ ዓማቕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጭዋድን ዓፅሚ ሓለሓሊፍ ከኣ ኣብ ልዕሊ
ጀማውትናን መጋጥምትና ጉድኣት የስዕብ፡፡

እቲ ካሊእ ናይ ድፍኢት ጉድኣት ኮኣ ምስቶም ኣርባዓተ ብርክታት ዝመሳሰል ኣይኮነን:
• ‹‹ብርክታት ዘይብሎም›› ቁስሊታት ብሓርፋፍን ዝምቱ ዋሕዬታት ዝሸፈን ኮይኑ ሕብሩ ከኣ ቢጫ፣ታን፣
ሓምለዋይ ወይኮኣ ዳማ ሕብሪ ይህልዎም፡፡ እቲ ዝሞተ ቆርበት ቁስሊ ክንዳየናይ ዓሙይቕ ክምዝኾነ
ዘይከር እየካ ይኽእል፡፡
• ት
 ሕቲ ቆርበት ኣብ ዓሚቕ ዝወፁ ቁስሊታት ድፍኢት ዓሚቕ ቁስሊ ድፍኢት እናተባሃለ ይፅዋዕ፡፡ እቲ ቦታ
ፅልም ዝብለ ወይ ከኣ ማሮን ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እቲ ቆርበት ደም ዝሓወሰ መግሊ ይህዝ፡፡ እዚ ከምዚ ዓይነት
ናይ ቆርበት ቁስኪ ቀልጢፍ ብርኪ 3 ወይከኣ ናይ 4 ድፍኢት ቁስሊ ክኾውን ይኽእል፡፡

ፅቡቕ ዝኾነ ክንክን ቆርበት ምግባር ልመድ
ኣብ ልዕሊ ቆርበትና ዝረኣ ሕማም ኣብ ምክልኻል እቲ ዝቐዲመ ስጉምቲ ፅቡቕ ዝኾነ ክንክን ቆርበት ናይ
ምግባር ልምዲ ምጥራይ እዩ፡፡ እቲ ፅቡቕ ዜና ከኣ ቆርበትካ ክትካናኸን ዝሕግዚኻ ኣስራሓታት ሓፈሻዊ
ጥዕናኻን ድኽንነትካ ትሕልወሎም ልምዲታት ዝተሓሓዙ ምኺኖም እዩ፡፡
• ዝ
 ተመጣጠነ መግቢ፣ ዝተፈላለዩን ጥዑይ ዘይቲ (ንኣብነት ኣውሊዕን ከኮናትን) ተመገብ፣ ኣሕልምቲ
ኣብዚሕኻ ተመገብ ንሳቶምድማ ሓምሊ፣ ኦቾሎኒ፣ ጥረምረ፣ ዓተርን ባኒ ወይኮኣ ፓስታ ተመገብ፡፡ ምቁራት
መግቢታት ቀንስ፣ ሽኮር ኣይተበዝሕ፣ ዝተፃረዩ ሓይሊ ዋሃብቲን ስብሒታት ቆንስ፡፡
• ብ
 ዝተኻኣለካ መጠን ክብደትካ ሓልው/ኩነታት ጭዋዳታትካ ከኣ ከምዘለው ገይርካ ንምፅናሕ ፈትን፡፡
ጥዕናኻ ሓሊኻ ንምጓዓዝ ከመይ ገይርካ ጉቡእ ዝኾነ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር ከምዘለካ ንዶክተርካ
ሕተቶ፡፡
• ኣብዚሕኻ ደቅሰ- ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 8 ሰዓት ምድቃስ ፅቡቕ እዩ፡፡
• ብ
 ኣግባቡ ፈሳሲ ውሰድ ማለት ከኣ ኣብ ማዓልቲ 8 ብርጭቆ ማይ ማለት እዩ፡፡ ትወስዶ ዓቐን አልኮልን/
ካፊን (ቡን) ቀንስ ነብስና ናይ ምድራቕ ባህሪያት ስለዘለዎም ማለት እዩ፡፡
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• ኣይተትክኽ፡፡ ምትካኽ ዋህዬታት ምስ ራህሲን ኦክስጅን ምውሳድ ይተሓሓዝ እዩ፡፡
• ነ ቲ ዝደረቐ ቆረበት ክትርክስ ምግባር፡፡ ጉድኣት ነርቭዓንደ ቅቖ ዘልይም ሰባት ወይ ከዛ ፀገም ምልማስ ዘላዎም
ሰባት ክንወሳቐሱ ከለው እናረገፍ ዝኾኑ ዝደረቑን ዝሞቱ ክፍለታት ቆርበት ኣላዎም፡፡ መተርከሲ በቢእዋኑ
ምጥቃም ብፍላይ ድማ ጤና ዘይብሉ መተርከሲ ቆርበትና ተፈጥሮኣዊ ራሕሲ ክህልዎ ይገብር እዩ፡፡
• ቆ
 ርበትና ካብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ መቐትን ዛሕሊ ምሕላው፡፡ ፀሓይ ከይጥቃዕ መከላኸሊ ተጠቐም፤ ኣእዳውኻ፣
እግርኻን ገፅኻ ካብ ሓያል ፀሓይን ቀሪን ሓልው፡፡ ዝገለ መደሓኒታት ንኣብነት ፀረባክቴሪያ ቆርበትካ ብቐሊሉ
ከፀሓይ እጥቃህ ይገብሩ እዬም ስለዙኾ ነዚኣቶም መድሓኒታት ክትወስድ ከለኻ ዝለዓለ ጥቃቐ ግበር፡፡ ኣብ
ልዕሊ ትወሰዶም መድሓኒታት ዝተዘርዘሩ ግዳማዊ ሓደጋታት ከኣ ኣስተውዒልካ ራኣዬም፡፡.

ነርስ ሊንዳ… ‹‹ሽጋራ ምትካኽ ላብ ልዕሊ ቆርበትካ ዝለዓለ ሓደጋ ተብፅሕ ኣለካ ማለት እዩ››
ትብል፡፡ ኒኮቲን ምስ ኦክስጅን ይጣመር እዩ፡፡ ስለዚ ክተትከኽ ከለኻ ምህዬታትካ ክንድ እቲ
ክረኽብዎ ዘለዎም ኦክስጂን ኣይረኽቡን ማለት እዩ፡፡ በዚ ከኣ ቆርበትካ ኦክስጅን ዝሓፀሮ
ክኸውን ይኽእል እዚ ከኣ ብዝበለፀ ንጉድኣት የቃልዐካ ማለት እዩ፡፡ ምስ ሓኪምካ ተዘሪሪብካ
ነቲ ኣመል ምትካኸ ሽጋራ ርጋሓዬ፡፡
ክብደት ነብስኻ ተቆፃፀር
ክብደት ምወባኽ ብዝለዓለ ብርኪ የኹን ቁሩብ ብስንኪ ድፍኢት ንዝመፅእ ሓደጋ ክፍ ከብል ይገብር፡፡ ክትቀጥን
ከለኻ ዓዕፅምትኻ ፈጢጦም ክወፁ ዝገብር ኮይኑ ኣብ ሕድ ሕድ ኣዕፅምትኻ ዝራኣዩሉ ቦታ ቁስሊ ድፍኢት
ዝወፀሎም ቦታታት ተፈጢሮም ኣለው ማለት እዩ፡፤
ብዝተወሰነ ግብረመልኪ ስዒት ክኸውን ፍኽእል ርጉዲ ካብ ሓደጋ ቑስሊ ደፍኢት ኣየድሕንን፡፡ ስለዝኾነ እዩ ርጉዲ
ብስንኪ ፅዕንቶ ስጋ ዝሽምረሩ ቦታታት ክወፅእ ዝገብር፡፡ ርጉዲ ድፍኢት ኣብ ምብታን ዝገብሮ ነገር የብሉን፡፡
ብኻሊእ ገፅ ጭዋዳታት ክብደትና ናብ ኩሎም ጭዋዳደታትና ክሰራጨው ዝገብር ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ቦታ አይድልይ
ፀቕጢ ከይህልው ይሕግዙ፡፡ ስለዚ እዩ ብዝተኻኣለ መጠን ክብደት ጭዋዳታትና ከይውስኹን ከይቕንሱን ገይርና
ክንሕልዎም ዘለና፡፡

ድፍኢት ዝብትኑ ጉዝጓዛት ተጠቐም፡፡
ፉልያት ዝኾኑ ጉዝጓዛት ኮይኖም ክብደትና ክሰራጨው ብምግባር ክብደት ኣብ ሓደ ቦታ ከይእከብ ዝገብሩን
ፉልያት ጉዝጓዛት ኣለው፡፡
መደበኛ ዝኾኑ ትርኣሳት ልክዕ ኮም ስሒ ኮይኖም ያገልግሉ እዬም፤ ክብደትና ኣብ ክንዲ ምጭንናቕ ነብሰና
ክሰራጨው ምግባር ክብደትና ናብ ይኣትው እሞ ኣብ ልዕሊ ስራውር ደምና ምጭንናቕ ይፈጥር ክሽምረሩ
ድማ ይገብሮም፡፡ እዚ ሓቂ ናይ ዶናት ቅርፂ ንዘለዎም ትርኣሳትም ይሰርሕ እዩ፡፡ ‹‹ሞሞሪ ፎም›› እናተባሃለ
ዝፅዋዕ ፎም ምጥቃም ኮኣ ኣይማዓድን ምክንያት ሙቐትን ራህዲ ክፍጠር ገይሩ ቆርበትና በቐሊሉ ክቖስል
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ይገብር፡፡ ብኻሊእ ገፅ ብሸንኪ ምጭናቕ ከይጐድኡ አእዳውናን ኣእጋርናን ናብ ዝምቸወና ቦታታት ንምቕማጥ
ትርኣሳት መቐምቲ ኣቑሑት ክኾኑ ይኽእሉ፡፡ ከይኑ ግና ትርኣሳት ልክዕ ኮም ብርኪ ኣብ ዝመሰሉ ዓፃም ቦታት
ምጥቃም ኣየድልን፡፡ ንሂልስ፣ ንናይ ሄቦ ሂል መሓለዊ ተጠቐም እዚ ኮኣ እቲ ሂል ምስ ቆየሓ እዩ ወይኮኣ
ብሰብኪ ምጭንናቕ ጉድኣት ዝበፀሓ እንተኾይኑ ንሂልና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ እቲ ዓራት ንምርሓቕ እርና
ዝድግፍ ክሳብ ዓን ካርታና ዝበፅሕ ናይ ቦት ጫማ መደገፊ ተጠቐም፡፡
ኣየር፣ ፎምን ዋህዬ ጀል ኩሽንስ በቢመዓልቱ ክፍተሸ ኣለዎ ወይኮኣ ነቶም ዝባሃሉ ነገራት ክስዕብ ዝኽእል፤
ምጭንናቕ ዝብትኑ ኩሽንስ ወይኮኣ ዓራውቲ ዘለዎም ረብሓ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ንሳቶም ድማ ሓዳጋታት
ማህረምቲ ምጭንናቕ ክንክዩ ዝሕግዙ ኮይኖም ነቲ ሓዳጋ ግን መሊኦም ዘጥፍኡ ኣይኮኑን፡፡ እዚ ኩሉ ምስተገብረ
ኩልግዜ ብምንቅስቓስ ምጭንናቕ ከይህልው ምግባር የድልየካ እዩ፡፡ ኣብ ዚ ባን ምጭንናቅ ዝብትን መንፀፍ ኮፍ
ዕለዝበልካ ብዛዕባ ብሰንኪ ምጭንናቕ ዝመፅእ ቁስሊ ክትሓስብ የብልካን ማለት አይኮነን፡፡

ኣብ ልዕሊ ንፀገም ዝተቓልዑ ቦታታት ተኸታተል፡፡
ነብሳኻ ክጨናነቅ ኮሎ አብ ልዕሊ እቶም ዝተጨናነቑ ክፍለ አካላትካ ፈተሻ ግበር፡፡ ንነዊሕ እዋን ኣብ ወንበር ኮፍ
ትብል ምስበልካ ነቶም ኣብ መቀመጫኻ ዘላን ኮፍ ትብለሎም (ዓዕፅምቲ መቀመጫኻ) ፤ ትድቅስ ምስ ኮንኮ ከኣ
ኣብ ናይ መቀመጫ ዝረከብን (ምራ ዝመስል ዓፅሚን) ደሓረዋይ ክፍል ርእስኻ ዘይፎሰሉ ምኺኖም ኣረጋግፅ፡፡
ኩልግዜ ምንቅስቓስ ብምግባርን ኣቀማምጣኻን ኣደቓቕሳኻ ብምስትኽኻል ኣካላትካ ከይጨናነቑ ግብር፡፡ ነዚ
ከኣ ከከም ኩነታት ጥዕና ቆርበትካ በቢ ቁሩብ ዳቓይቕ ክትገብሮ ኣለካ፡፡ ነዚ ከኣ ኩልሻዕ ልሙድ ስራሕኻ ገይርካ
ትቅፅለሎም ሜላታት አልሽ፡፡ ንኣብነት ቴሌቭዥን ኣብ ትእየሉ እዋን ማስታወቂያ ኣብ ዝቅርበሉ ሕድሕድ ሕዋን
ኣቀማምጣኻ እና ቐያየርካ ተስተኻኸል፡፡ ወይከኣ፣ ኣቆማምጣኻ ክተስኻኽል ከምዘለካ ዘዝክረካ መዘኻኸሪ (ናይ
ሰዓት) መሳርሒ ተጠቐም፡፡ ዝድፋእ ወንበር ትጥቀም እንድሕር ኮይንካ ነቲ ተደፋኢ ወንበር ኩል ግዜ ኣዝበሎ፡፡
ንነብሰኻ መኣኻላይ ዝኾነ ኣፈላላይ ወሰን፡፡ ነዚማድማ ግዜ ቁቁሩብ ብምውሳኽ ክተግብሮ ትኽእል፡፡
ኣብነብስኻ ሙቐት ዝብዝሓሎምን ራህዲ ዘላለምም ክፍለ ኣካላትካ ራኣዬም፤ እዚኣቶም ከኣ ግሮይን ቦታታት፣
መንኮራፍዕትኻ፣ ጓል እንተኾይና ኮኣ ትሕቲ ኣጥዋባታን ንኣወዳት ከኣ ኣብ መጋጥምቲ ፍርንጭቶምን ኣእጋሮምን፡፡
ነዚኣቶም ቦታታት ቀቀልጢፍካ ንንፋ ብቅላዕን ብምድራቕን ወይከኣ ፅሩይ ናይ ዒልቦ ስታርች ሕሩም ግበረሎም
(ታልኮም ሕሩጫት ምስ ገለገለ ዓይነታት ካንስር ስዘቃልዑ ኣይተጠቐመሎም)፡፡

ነርስ ሊንዳ… ‹‹ፅልም ዝብሉን ራሃፅ ዘይፍለዬም ክፍለ ኣካላትና ፅሩያትን ደረቕ ገይርና ምሓዝ
ረብሓ ኣለዎ›› ትብል፡፡ ሽንቲ ዘይትቆሞር እድሕር ዳኣ ኮይንካ ወይከኣ ካቲተር ዘፍዕስ እንድሕር
ኮይኑ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ምኽንያት ድማ ኮም ሽንቲ ቆርበት ናይ ምቅፃል ባህሪያት ስለዘለዎ እዩ፡
፡ ማይ እንተሃሪሙካ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ እዚ ከኣ ዊልቼር ተጠቃሚ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ልዕሊ
ዝተርከዕ ጨርቂ ንነዊሕ እዋን ኮፍ ኢልካ ትፀንሕ እንድሕር ኮይንካ እዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ኩነታት ፀቕጢ ዘብፅሐ ማህረምቲ ንምቁፅር ተወሳኺ ምክትታል ምጋር የድልይ፡፡

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
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ብዛዕባ ካሉዕስ ከሉሰስ ኣይትኹን
ከሉሰስ በሰላ ኣብ ኩርናዕና፣ ሂልን ካልኦት ንውሕ ንዝበለ እዋን ፍሕፍሕ ቆርበት ኣብዘጋጥመሉ ክፍለ ኣካላት
ነብስና ክረኣ ይኽ እል፡፡ ኣብ ክባቢ ኣፅፋር ኣ እዳውናን እግርና ዝረከብ ደረቕ ቆርበት – ኣበ ዚ ቦታ ምስንጣቕ
ዝህልው እንድሕር ደኣ ኮይኑ ባክቴሪያ ክኣትው ይኽእል - እዚ ድማ ኣፀጋሚ እዩ፡፡
ብዙሓት ሰባት ንፀገም ምልሓፅ ቆርበት
ኣቕሊሎም ይርእይዎ፡፡ እዚ ከኣ ቆርበቶም
ጥንኩር ስለዝኾነ ድማ ኣብ በሰላ ዝወፅእ ቑስሊ
ዘክጭነቑ ይኽእሉ፡፡ እዚ ጉጉይ ኣታሓሳሰባ
እዩ፡፡ ብርግፅ በሰላ (ካሉስስ) ፀገም ዘስዕብ
ክኸውን ይኽእል ምኽንያት ድማ ቆርበት
ክስንጠቕ ይኽእል እዚ ድማ ማእታዊ ባክቴሪያ
ክኸውን ይኽእል ንኢንፌክሽን ከኣ የቃልህ፡፡
መብዛሕቲ ኦም በሰላታት ቀስ ብቐስ እና
ጠፋኡ ዝኾሉ ኮይኖም እዚ ድማ እቲ ዝነበረ
ፍሕፍሕ ቆርበት ጠጠው ምስበለ እዩ፡፡ በሰላ ንዝራኣየሉ ክፍለ ኣካልና ብኢኘሶም ጨው ገይርና መምጣጥን
እቲ በሰላ ክለቅቕ ፋርካ ዝዓይነቱ እምኒ ገይርና ቀስ ኣቢልና ምፍሕፋሕ ከልቅቖ ይኽእል፡፡ ዶክተርካ ከኣ ርጉዲ
እቲ ካሉሰስ ንምቕናስ ዝበለፀ መፍትሒ ክህልዎ ይኽእል፡፡

ብሰንኩ ፍሕፍሕ ቆርበት ቆርበትና ምስቆስለ ቀልጢፍና መፍትሒ ክነቕምጠሉ ይግባእ፡፡
ብሰንኪ ፍሕፍውሕ ቆርበት ዘጋጥመና ገለ ክፍለ ኣካልና ምስ ገጽ ነገር ደጋጊሙ ምስተፋሓፈሓ እዩ፡፡ ንኣብነት
ምስ ኣንሶላ፣ ክዳውንቲ፣ ገለ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ወይከኣ ካሊእ ክፋል ቆርበትና፡፡ ንኣብነት ኣብ ሓድሻ ወንበር
ተጠቒምና ናብ ሽቓቕ ክንኣትው ከለና ወይ ከኣ ኣብ ዓራትና እናተንፏሓኽና ክንከይድን ከለና ቆርበትና ክለሓፅ
ይሕእል፡፡ ቁልፊ ኣስጢምና ክንዕጠቕ ከለና ሓለሓሊፉ ኣብ ገብድና ብሰንኪ ፍሕፍሕ ንዝፍጠሩ ቁስሊታት
የቃልዑና ማለት እዩ፡፡
ኻርፋፍ ቆርበጽ ምስ ብሰንኪ ፍሕፍሕ ዝመፁ ቑስሊታት ዝተታሓዙ እዮም፤ኮይኑ ግና እዚኣቶም ፀገማት
ዝራኣዩ ነብስና ብሙሉእ ክብደት ኣብ ዝኾነ ዓነት ባይታ ምስተጎተተ እዩ፡፡ ንኣብነት ካብ ወንበርና ናብ ሽቓቕ
ተሳሒብና ክንወርድ ከለና ወይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ባይታ ዓራትና እናተሳሓብና ክንከይድ ከለና ንፀገም ምልሓፅ
ቆርበት ንቃላዕ ንክእል ማለት እዩ፡፡ ቆርበትና ከይላሓፅ ዝኾነ ሰብ ብሰብ እናተሓገዘ ክላዓል ኣለዎ ወይ ከኣ
ነብሱ ካብ ባይታ ክፍ ኣቢሉ ክትስእ ኣለዎ፡፡
ምልሕሓፅ ምልክት ቑስሊ ወይኮኣ ምልሓፅ ቆርበት ቆርበትና ሕብሩ ምለቐቐ ዝረኣ ሕብሪ እዩ፡፡ ኣብ ገለ
ቆርበቶም ፅዓዳ ዝኾኑ ሰባት ቆርበቶም ምስተለሓፀ ቀይሕ ኮይኑ ዝረኣ ኮይኑ ኣብ ገለ ገለ ፀሊም ቆርበት ዘላዎም
ሰባት ኮኣ ሕብሪ እቲ ቑስሊ ሓመድ ዝመስል ወይከኣ ሃምራዊ ይኸውን፡፡ ብሓፈሸኡ ክረኣ ከሎ እቲ ዝተጎዳኣ
ቦታ ዘይፀረየ ወሰን ዘላዎ ኮይት ክትና ክኦ ከለኻ ይቕንዝው፡፡
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ክንክን ህክምና

ሕክምና ናይ እዚ ፀጋም ኮኣ ኣፅሪኻ ምሓዝ፣ ፀረ
ባክቴሪያ ቅብኣት ምጥቃምን ካሊ እነቆርበትና
ናብ ፍሕፍሕ ዘቃልዕ ነገር ምልጋስ ዝብል
ይውሓውስ፡፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ማህረምቲ ካሊእ
ፀቕጢ እንድሕር ዳኣተወሲኽዎ ነቲ ጉደኣት
ከጋድዶ ይኽእል ስለዚ ነቲ ፀገም ዘለዎ ቦታ
ምስ ካሊእ ከይተናኽፍ ምግባርን ኣብ ልዕሊኡ
ክብደት ከይተናኸፍ ብምግባር እቲ ፀገም
ከይጋደድ ምግባር ኣገዳሲ እዩ፡፡
እቲ ቁሶሊ ምስ ሓበጠ በዓሉ ከሳብ ዝነትዕ
ስቕ ኢልካ ተፀበ፡፡ እቲ ዝደረቐ ቆርበት ቁስሊ
ባክተሪያ ናብ እቲ ቁስሊ ከይኣትው ይከላኸለልና
ብኡ ኣቢሉ ድማ ብኢንፌክሽን ናይ ምፅቃዕ ዕድል ይቕንሰልና ማለት እዩ፡፡

ቁስልታት ድፍኢት ምሕካም
1ይ ብርኪ ወይከኣ II ብርኪ ማሕረምቲታት ብኣግባቡ ክንክን ምከተገበረሉ እቶም ቁስልታት ይሓውዩ፡፡ 3ይ
ብርኪን 4ይ ብርኪ ቁስልታት ንምሕካምም አፀጋሚ እዩ፤ ሕክምና የድልዬም እዩ ንክሓውዩ ድማ ንውሕ
ዝበለ እዋን የድልዬም፡፡
ብሰንኪ ድፍኢት ዝውፁ ቑስሊታት ኣብ ገዛ ንምክንኻን ኣገደሶቲ ዝኾኑ መምርሒታት ሰዒቦም ተቐሚጦም
ኣለው፡፡ ኣብ ገዛ ንዝትገብሮ ፍልይ ክንክን ንሓኪምካ ኣማክሮ፤ ብዛዕባ ንዝህበካ መምርሒ ከኣተየንቂካ ተግብሮ፡፡

እቲ ዝቖስለ ቦታ ከይፅቀጥ ግበር
• ፍ
 ልያት ዝኾኑ ፀቕጢ ዝብትኑ ትርኣሳት ፍርናሻት፣ ምንፀፋት፣ ካልኦት ክዳውንቲ ብምቅናስ እቲ ቦታ ከይፅወጥ
ግበር፡፡ ገለገለ ፓዳት ማይ ወይ አየር ዝተመልኡ ኮይኖመ ነቲ ቦታ ዲጊፎም ንምሓዝ እዩ፡፡ ትጥቀመሉ ዓይነት
ፋሻ ከከም ዓነት እቲ ቁስሊ ዝፋላለ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ዓራት ዝደቀሰን ዝድፋእ ወንበር ዝጥቀም ሰብ
ዝጥቀመሎም ፋሻታት ይፈላለዩ እዮም፡፡ ካብቶም ዘለው መማረፂታት ንዓኻ ዝስማዕምዑ ኣየነት ምኳኖም
ንምምራፅ ምስ ሓኪምካ ተዘራረብ፡፡
• ቀ
 ቀልጢፋካ ኣቀማምጣ/አዳቓቕሳኻ ኣሰተኻኽደል፡፡ ተሽከርካሪ ወንበር ትጥቀም እንድሕር ዳኣ ኮይንካ በቢ
15 ደቂቕ ኣቀማምጣኻ ቐይር፡፡ ኣብ ዓሪት ትድቅስ እንድሕር ኮይንካ በቢ 2 ሠዓታት ክትገላበጥ ኣለካ፡፡

ነርስ ሊንዳ… ‹‹ብሰንኪ ድፍኢት ዝመፅእ ድፍኢት ንምፅራይ እቲ ፀገም ዘለዎ ቦታ ዘሎ ፀቕጢ
ጠጠው ክብል ኣለው›› ነቲ ፀገም ቀዲምካ ምፍላይን መፍትሒ ምግባር ኣዝዩ ዝሓሽ እዩ ኣብ
ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ነቲ ፀገም ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እቲ ፀገም ንነሒሕ እዋን
ክፀንሕ ምግባር ንምሕዋነዊሕ እዋ ክወሰድ ምግበር እዩ፡፡

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
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ኢንፌክሽን ኬሕዘካ ተኸላኸል
ብመሰረት ዝተዋሃበካ ናይ ዶ/ር ምምርሒ ኣብ ልዕሊ ብደንኪ ፀቕጢ ንዝመፀካ ማህረምቲ ክንከን ግበር ፡፡ ኢንፌክሽን
ከይሕዘካ ቁስልኻ ኣፅሪኻ ክትሕዞ ኣለካ፡፡ ኩል ግዜ መዓሸጊ እቲ ቁስሊ ክትቅይር ከለኻ ነቲ ቑስሊ ሕፀቦ፡፡
• 1 ይ ብርኪ ዝዓይነቱ ወቑስሊ ምሰኮነ ነቲ ቁስሊ ሳሙናን ማይን ገይርካ ቀስ ኣቢልካ ሕፀቦ፡፡ ኣድላይ ምስኮነ
ከኣ እቲ ቁስሊ ዘለዎ ቦታ ካብ ሰውነትካ ብዝወፅእ ፈሳሲ ከይትርክስ ናይ ፈሳሲ መክላኸሊ ተጠቐም፡፡
እንታይ ዓይነት ናይ ሪሕሲ መከላኸሊ ክትጥቀም ከምዘለካ ንምፍላይ ንሓኪምካ ሕቶ ኣቕርበሉ፡፡
• ደ
 ራጃ II ዝዓይነቶም ቁስሊታት ጨው ዘለዎ ማይ ገይርካ ብምሕፃብ እቲ ዝሞተ ቲሹ ክትርክስን ክተልቅቖ
ይግባእ፡፡ ወይከኣ ሓኪምካ እንታ ዓይነት መሕፀቢ ክትጥቀም ከምዘለካ ክሕብረልካ እዩ፡፡
• ሃይድሮጅን ፐርኦክሳይድ ወይከኣ ኣይወዲን መሕፀቢ ኣይትጠቐም፤ ቆርበትካ ከጎድኦ ይኽእል እዩ፡፡
• መ
 ቕመጢ ናውቲ መሕፀቢ ቁስሊ ከኣ ፍልይ ብዝኾነ መኽዳኒ ከኪንካ ሓዞ፡፡ እዚ ከኣ ካብዝኾነ ዓይነት
ኢንፌክሽን ከከላኸለልካ እዩ ብተወሳኺ ነቲ ቑስሊ ኬነቅስን ቀልጢፍ ክሓውይ ይሕግዘካ እዩ፡፡ እንታይ
ዓይነት ክዳን ክትጥቀም ከምዘለካ ዝብል ኣመልኪቱ ምስ ዶድተርካ ተዘራረብ፡፡ ብመሰረት ብርኪን መጠን
ቑስሊ ፊልም፣ ፋሻ፣ ቅብኣት፣ ፎም ወይከኣ ካሊእ ዓይነት መእሰሪ ቁስሊ ክትጥቀም ትኽእል፡፡

ኦስቶ ማይሊሲስ (ናይ ዓፅሚ ኢንፊክሽን)
ኣዝዩ ዝኾፈኣ ቑስሊ ናብ ዓዕፅምተኻ ክኣትውዝኸእሉ ኮይኖም ኦስቶማይሊስስ ክኾኑ ይክእሉ፤ ኣበዚ ብርኪ ዝብፀሓ
እንተኾይኑ ከኣ ቲሹ ዓፅምና ብኢፌክሽን ዝተጠቐዓ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ፡፡ መብዛሕቲኡ እዋን እቲ ኢንፌክሽን
ብሰንኪ ባክቴሪያ ዝመፀ ክኽውን ይኽእል ግን ድማ ብሰንኪ ፈንገስ ከመፅእ ይኽእል፡፡ ካብ ቆርበትና ወይከኣ
ጭዋዳታትና ተበጊኦም ናብ ኣብ ቀርባ ዝረከብ ዓፅሚ ወይከኣ ከሊእ ክፍለ አካላትና ብሰራው ደም ኣቢሎም ክዛመቱ
ይኽእሉ፡፡ ኦስቶማይሊቲስ ቁስልኻ ከይተሸፈነ ምስፀነሓ ምስሓወየን ተመሊሱ ክቆስል ይኽእል፡፡

ምልክታት ኢንፌክሽን ዓፅሚ ዝስዕብ ክውስኹ ይኽእሉ፤
•
•
•
•

አፉ ዝገጠመ ቁስሊ መመሊሱ ክኽፈት ይኽእል
ኣብ እቲ ብኢንፌክሽን ዝተጠቐዐ ቦታ ቓንዛ ክስማዓና ይኽእል
ቁሪ ቁሪ ክብለና ረሰኒ ክህለወና ይኽእል
ከምኡ ድማ ክቀይሕ ይኽእል

ናይ ዓፅሚ ኢንፌክሽን ዘለካ እንተኾ ይኑ ንኣብነት ምርመራ ደም፣ ኤክስ ሬይ፣ ሲቲ ስካን ወየከኣ ኤምኣር ኣይ
ከርእየካይኽእል፡፡ እቲ ዝዋሀብ ሕክምና ከኣ ኣንቲ ባዮቲክስ ወይከኣ መጥባሕቲ ዝውስኽ ኮይኑ እቲ ብሕማም
ዝተጠቐዐ ዓፅሚ ክወፅእ ብምግባር ኢንፌክሽን ከይ ጋፋሕ ይከላኽል ማለት እዩ፡፡

ደብሪደመንት
ኣብ ብርኪ II ዝርከቡ ማህረምቲ ወይኮን ካብኡ ንላዓሊ ዝበፀሓ እንተኾይኑ ነቲ ዝሞተ ወይኮን ዝተብከለ ቲሹ ወይ
ከአኣ ካሊእ ባዕዳዊ ነገር ካብ እቲ ቁስሊ ንምውፃእ ክፍለ ኣካል ንምውፃእ ደብሪደመንት የድልይ እዩ፡፡ ደብሪደመንት
ማለት ዝሞተ፣ ዝተበላሸወ ወይኮኣ ኢንፌክት ዝኾነ ቲሹ ቆሪፅካ ብምወፃእ እቲ ዝተረፈቲሹ ዝህልዎ ናይ ምጥዓይ
ዕድሉ ክዓቢ ምግባር ማለት እዩ፡፡ ደብሪደመንት ቁፅሪ ማይክሮባት፣ ሓደገኛ ዝኾነን ካልኦት ንምውሕዋይ
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ክንክን ህክምና

ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት ቆሪፅካ ብምውፃእ ናይ
ምቕናስ ሜላ ሕክና ከይትእቲ ቑስሊ ክድሕንን
ከይጋዳድ ወይኮኣ ብኢንፌክሽን ከይጥቃዕ
ንምግባር እዩ፡፡ ደብሪደመንት ቑስሊ ተጢቢሑ
ክግበር ዘለዎ ብፍልይ ኩነታት ብሰልኛ ክኢላ
ሕክምና ጥራሕ እዩ፡፡
ሓላሓሊፍ ቑስሊ ‹‹ክጋፋሕ›› ይኽእል፡፡ ዝኾነ
ቑስሊ ኣፍ እናፀበበ ስለዝኸይድን እቲ ጉድኣት
ኮኣ ብዓይነተ ዝይራኣዩ ዓምቕቲ ቲሹዋትና
ሚጉኤል ኤ. ናጃሮ
ስለግጎድኦም ዝድኣነ እመስል ቑስሊ ክህልው
ይኽእል፡፡ መብዛሕቲኡ እዋን ተነሊንግ
ዝፈጠር ኣብዝተ ገፈፈ ቁስሊ ዝርከብ ኮይኑ ናይ ሕክምና ሰባት ከኣ ከይተገፈፈ ተረል ክረኽቡ ይኽ እሉ፡፡
ሓላሓሊፍ ኣብ ውሽጢ መግሊ ዝሓዘን ሽፍን ቑስሊ ወይከኣ ኣፍ ዘለዎ ቑስሊ ዘሎ መግሊ መምጠጠ መግሊ
ተጠቒምካ ኣብ ውሽጢ እቲ ቑስሊ ዘሎ ፈሳሲ ምውፃእ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ ብሓፈሹኡ ሕክምና መጠጥባሕቲ
ቑስሊ ቅድሚ መግቢ ዝወሰድ ስጉምቲ ኮይኑ ሓለሓሊፍ መጥባሕቲ ከይግበር ዝሕግዝ ኣገባብ ሕክምና እዩ፡፡

ቀፃሊ ዝኾነ ቁሶሊ ወይከኣ ፍሕፍሕ ከይህልው ተኸላክል፡፡
• ቆርበትካ ምስ ኣንሶላ ከይፋሓፋሕን ኣብ ልዕሊ ኣንሶላኻ ቁሩብ ሕሩጭ ኮርንስታር ንፀገሉ፡፡
• ደቂስካ ክትገላበጥ ከላኻ ከይትወድቕ፡፡ በቲ ቑስሊ ዘለዎ ወገን ከትድቅዝገብረካ ኣደቓቕሳ ኣይትዳቅስ፡፡
• ቆርበትካ ፅሩይን ርሑስ ገይረካ ብምሓዝ ጥዑይ ዝኾነ ቆርበት ክህልወካ ግበር፡፡
• ብ
 ው ሕድ ኣብ መዓልቲ ክልተ እዋን ኣብ ልዕሊ ቑስልኻ ብዕንኪ ድፊኢት ዝወፀ ቑስሊ ከይህልው ፈትሽ
እዚ ኮኣ ቆርበትካ ጥዑይ ምኹኑ ካብ ዘረጋግፀካሉ እዋን ጀሚሩ ማለት እዩ፡፡ ነቲ ክትርእዬ ዘይትኽእል
ክፍል ኣካላትካ ከኣ ነቲ ክንኮን ዝገብረልባ ሰብ ወይ ከኣ ካሊእ ሰብ ክርእየልካ ግበር፡፡ ነዚኣቶም ክፍለ
አካላት መስትያት ተጠቒምላ ክትርእዬም ኣለካ፡፡
• ብ
 ሰንኪ ድፍኢት ዝመፀ ማህረምቲ ቦትኡ ምስቀየረ ወይ ከኣ ሓድሽ ቁስሊ እንድሕር ወፂኡ ምስ ዶክተርካ
ተዘራረብ፡፡
• ኣ ብ ልዕሊ እቲ ቁስሊኻ ወይ ከኣ ኣብከባቢ እቲ ቁስሊ ዘሎ ቆርበት ክድረዝ የብሉን፡፡ እዚ ዝከለፀ ጉድኣት
ከስዕብ ይኽእል እዩ፡፡ ናይ ዶናት ቅርፂ ዘለዎም ወይ ከኣ ቀለበት ቅርፂ ዘለዎም ኩሂዥናት ኣይትጠቐም፡፡
ናብ እቲ ቦታ ከመፅእ ዝኽእል ደም ክቅንስ ብምግባር ቁስልታት ክፈጥር ይኽእል እዩ፡፡
ኣዝዩ ዝኻፈኣ ቁስሊ ድፍኢት ንምውጋድ መጥባሕቲ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል፡፡ ሕክምና መጥባሕቲ ዝብል ዝኾነ
እተብከለ ቲሹ ሓፂብጃ ምፅራይን ቑስሊ ዝረከበሉ ቦታ ብፋሻ ገይርካ ምዕሻግ ወይከኣ ናይ ጭዋዳ ቲሹ ፍላፕ
ምግባር ንዝብሉ ይሰኹ እዬም፡፡ ፍላፐ መጥባሕቲ ናይ ፕላስቲክን ካብ ገበርቲ ሰናይ ናብ ተቐባሊ ውልቀ ሰብ
ምስ ልገሳ ደም ዝኾነ ዓይነት ቲሲድካ ብምልጋብ ዝግበር ናይ ሜላ ፕላስቲክ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ማለት እዩ፡፡
ከፍላይ ድማ መጥባሕቲ እቲ ሕማም ክሳብ ዝሓዊ ንውሕ ንዝበለ እዋን ዕረፍቲ ወሲድካ ምሕካም ይደልዬ እዩ፡፡

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
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በሰላ ዘለዎ ቲሹ፤ጥዕና እቲ ቆርበት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ፀገም ኣብዘጋጠሞ እዋን በሰላም ዘለዎ ቲሹ
ይረኣ፡፡ በሰላ ዘለዎ ቲሹ ምስ እቲ ጥዑይ ቲሹ ክነፃፀር ከሎ ሓደ ዓይነት ናይ ምምጣጥ ዓቕሚ የብሉን
ብተወሳኺ ኣብ ቀሳሊ ተጨናኒቑ ክስንጠቕ ስለዝኽ እል መሊሶ ናይ ምቑሳል ዕድሉ ዝዓበየ ስለዝኾነ ፀገማጽ
ከይፍጠሩ ብንቅሓት ክትከታተሎ ኣለካ፡፡

ሕክምና ዘድለየካ መዓዝ እዩ
ቁስሊ ምስወፁካ ቀልጢፍካ ዶክተርካ ፀውዓዬ፡፡

ነዘም ሰዒቦም ዝተቐመጡ ምልክታት ምስራእኻ ቀልጢፋካ ናብ ሕክምና ኪድ፤
• እቲ ቑስሊ ዝቅንው እንድሕር ደኣ ኾይኑ
• ካብቲ ቑስሊ ፈሳሲ ምስወፀ
• ዙሪያ እቲ ቑስሊ ምስ ቀየሓን /ምስተረረ/
• ኣብ ከባቢ እቲ ቑስሊ ዝርከብ ቑስሊ ይረሰን ወይከኣ ይሓብጥ
• ረስኒ

መጠንቀቕታ ምልክታት ሴፕሲስ ፍለጦም ፍለጦም
ብሳንኪ ድፍኢት ደም ዝወፁ ቑሲሊታት ኢንፌክሽን ምስ ሓዘምን እቲ ኢንፌክሽን በቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር
ክውዕል እንተዘይክኢሉ ናብ ሴፕሲስ ክዓብዩ ዝኽእሉ ኮይኖም በሰራውር ደም ኣቢሉ ናብ መላእ ነብሰና
ይሰራጨው ማለት እዩ፡፡
ሲፕሲስ – ምምራዝ ደም ወይከኣ ሲስተሚክ ዝኾነ ዘሳሕይ ግብረ መልሲ መከላኸሊ(ኤስኣይ ኣርኤስ)
ተባሂሉ ዝፍለየኮይኑ ኣካላተና ብሰንኪ ኢንፌክሽን ምስተጠቀዐ ብጭዋዳታቱ ኣቢሉ አወትና ንሓደጋ ምስ
ተሳጣሓ ዝህቦ ግብረ መልሲ እዩ፡፡ ሴፕሲስ ሾክ፣ ክፍለ ኣካላትና ካብ ስራሕ ወፃእ ክኾኑን ንሞት ከሳጥሕ
ዝኾእል ሕማም ኮይኑ እዚ ዝኽውን ከይተፈለጠ እንተፀኒሑን ቆልጢፍካ ናብ ሕክምና እንተዘይከኻ እዩ፡፡ ናይ
ሴፕቲክ ሾክ ከቢድ ሴፕሲስ ኮይኑ ደም በዝሒ እናሃለወካ ንኣካልካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክገብሮ ይኽእል፡፡ ሴፕሲን
ሴፕቲክ ሾክ ንሂወትና ናብ ሓደጋ ከቃልዑ ይኽእሉ እዬም፡፡ ሕክምና ምስጀመርካ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰዓት
ኢታዊ እዩ፡፡
ማንም ብኢንፌክሽን ዝተጠቐዐ ሰብ ብዛዕባ ሓዳጋታትን ምልክታት ሴፕሲስ ክፈልጥ ዘለዎ ኮይኑ ቀልጢፍ
ናብ ሕክምና ከኽይድ ኣለዎ፡፡

እዘም ዝስዕቡ ምልኦገታት ወይድማ ገለካብኦም ከራኣዩ ይኽእሉ፣
• ኢንፌክሽን
• ዝለዓለ ራስኒ
• ህርመት ልቢ ምወሳኽ ማለት ብደቂቕ 90 ልህሊ ምህርመታት
• ቕልጡፍ ዝኾነ ከይዲ ምቅፃል መግቢ፣ ብደቂቕ ልዕሊ 20 እዋን ምትንፋስ
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ክንክን ህክምና

ካልኦት ክራኣዩ ዝኽእሉ ምልክታት፡፡
• ምድንጋር ወይ ከኣ ነብስኻ ምስሓት
• ምሕባጥ ኣእዳውካ፣ኣእጋርካን፣ ክሳድካ ወይከኣ ገፅኻ
• ሕማም ሽኮርያ ከይሃለወካ ክፍ ዝበለ ናይ ደም ሽኮርያ
• ት
 ሕቲ መደበኛ ዝኾነ ዓቐን ሙቐት ነብሲ ማለት (ነብሶም ዝለመሰ ወልቀ ሰባት ሓለ ሓሊፍ ትሕቲ እቲ
ጥዑይ ሰብ ዝኾነ ዓቀን ሙቐት ነብሲ ይህልዎ)
ሴፕሲስ ከይሕዘና ክንገብሮ ዝኽእል ዝለዓለ ስጉምቲ ምክልኻል እዩ፡፡ ውልቀ ሰባት ዘየማሓይሽ ሕማም ኢንፌክሽን
ወይ ከኣ ምልክታት እናራኣየን እናተጋደደ ዝኸይድ ፀገም ኢንፌክሽን ንኣብነት እናቐየሓ፤እናሓበጠ፤እናቐንዘወ፤እቲ
ቁስሊ ዘለዎ ቦታ እናረሰነ ምሰፀገመልካ ናብ ክኢላ ሕክምና ኪድ፡፡
ከምዚ ዓይነት ስዒት ወይከኣ ምልክት ምስራእኻ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ኪድ፡፡

ብዛዕባ ሴፐሲስ ተወሳኺ ሓበሬታ ትደልይ እንድሕር ኮይንካ ቅዳሕ ዋሴተ ሬብ
ፋውንዴሽን ብዛዕባ ሴፐሲስ ብቑፅሪ ስልኪ 800-539-309 ናብ መኣኸል ሕክምና
ምልማስ ደዊልካ ምስ ሓበሬታዝህበካ ክኢላ ክትዙራርብ ትኽእል ወይኮን ኣድራሻ
www.ChristopherReeve.org/cards.
ማእኸላት ክንክን ቑስሊ
ማእኸላት ክንክን ቑስሊ ወይኮኣ ክሊኒክ ዘይሓውዩ ቑስልታት ንምሕካም ኣገልግሎት ዝዋሃበሉ መኣኾል
እዩ፡፡ ኣብ ውስጢ ክልተ ሰሙን ዝሓዘካ ቁስሊ ዘይተመላያሽ ወይካኣኣ ኣብ ሪሰመን እንተኾይኑ ዘይሓውይ
ቑስሊ ሒዘካ ኣሎ ማላት እዩ፡፡
ሕክምና ቑስሊ ናብ ዝዋሃበሉ ክሊኒክ ምስኮድካ ብዛዕባ ሕክምና ቑስሊ ሰልጠና ናብ ዘለዎም ጉጅለ
ሓካይም ሓቢርካ ክትርሕ ኣለካ፡፡ ኣባላት ጉጅለ ጥዕናኻ ዝከታተሉ ይካትር ቑስልኻ ከመይ ገይርካ ዓርስኻ
ክትኮናኾን ከምዘለካ ዘምህራ ነርስታትን ብተግባር ሕክምና ዝሕክሙን እናተንቀሳቐስካ ክትፀንሕ ምሳኻ
ክይኖም ዝዕረሑ ስባት ዝሓቖፈ እዩ፡፡ እዚኣቶም ኣገልግሎት ውሃብቲ ኣካላት ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኻ ነቲ
ዋና ሓኪምካ ሓበሬታ ዝህቡ እዬም፡፡
ተኸናኸንቲ ጉጀለ ቑስልኻ ቁስልኻ ይምርምሩን ይልክውን ኮምኡ ድማ ኣብ ከባቢ እቲ ዝቖስለ ኣካላትካ
ንዘሎ ዝውውር ደም ይርእዩ፣ ስለምንታይ ከምዘይዳሓነ ወሲኖም ኣብ ቀፃሊ ትልማ ሕክምና ያውፅኡ፡፡
ዒላማታት እቲ ሕክምና ምሕዋይ ቑስሊ፣ ኩነታች እቲ ቑስሊ ከይጋደድ ይከታተሉ ወይ ከኣ ኢንፌክሽን
ይከላኸሉ፣ ኣእዳውኻን ኣእጋኻ ከይትስ እን ይካላኻሉ ሓዱሽ ቑስሊ ከይወፅእን ነባር ቑስሊ ከይሕደስ
ይከላኸሉን እትገብሮ ምንቅስቓስ ከኣ ቅድሚ ምቑሳልኻ ናብ ዝነበሮ ኩነታት ክምለሰ ይሕወዙና ማለት እዩ፡፡
ተኸናኻኒኻ ቁስልኻ ይሓፅበልኻ - እዚ ከኣ ኣድላይ ምስኮነ ቁስሊ ምእሳር ይውስኽ፡፡

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
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ቑሲሊ ንክሓዊ ፕሮቲን ኣገደሲ
ዝኾነ ዓይነት መግቢ እዩ ምኽንያት ድማ ከበድቲ ቑስሊታት ኣብ ውስጢ ነብስና ዝርከብ ዓቐን
ቐንዲ ቐንዲ ዝባሃሉ ዓይነታት ፕሮቲናት ክንክይ ይገብር፡፡ ንኣብነት አልቡሜን(እቲ ፕሮቲን
ከኣ ዝኾነ ዓይነት ከማይ ዝሓቕቕን ቁሩብ ጨው ዘለዎን ብሙቐት ዝርግኡ ፕሮቲናት ማለት
እዩ) ከሊእ ከኣ ፕሪልቡሚን (ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎ ፕላዝማ)ኮይኖም ዋህዬታትና ንምህናፅ
ኣገደስቲ ዝኾኑ ዓይነት ፕሮቲን፤ ሓኪምካ ኣብ ውስጢ ነብስኻ ዝህልው ናይ ፕሮቲን ዓቐን
ንምፍላጥ ምርመራ ግበር ክብለካ ይከእል፡፡ ዘወሓደ ኮይኑ ምስተረኽበ ከኣ ዝድልዩካ ዓይነት
መግቢ ውሰድ ኢሉ ይእዝዘልካ ማለት እዩ፡፡

መጠቓለሊ
ምክልኻል ወካኒ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ፡፡
ብቐዳምነት ብስንኪ ድፍኢት ከይትቖስል ተኽላኽል፣ ክሳብጥዕናኻ ዝምለሽ ንና እዋን ዕረፍቲ ግበር፡፡
በተመሳሳሊ በቲ ሕማም ከይትጥቃዕ ከልግዜ ክትጥንቀቕ ከምዘለካ ፍለጥ፡፡ እዚ ድማ ክትገብሮ ዘለካ ነገር
ገፀም ምስተራኣዬ ቀልጢፍካ ኣጠቓላሊ ሕክምና ግብር፣ እቲ ሕማም ከይደግስ ኮኣ ተወሳኺ ጥንቃቐ ግበር፡፡
ኣብ ልዕሊ ቆርበትካ ብዙሕ ትኹረት ክትገብር ኣይትኽልን!
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ክንክን ህክምና

ሓበሬታ
www.npuap.org/
ብሄራዊ ናይ ድፍኢት ቑስሊ መማኸሪ ቤ/ምኸሪ (ኤንፒዩኤፒ)
ፀገማት ኣልስር ድፍኢት ኣብ ምክልኻል ተቐባልነት ዘለዎ ሓበሬታ ይህበካ፡፡ እዚ ኮኣ ብፖሊሲ መንግሰቲ
ኣቢሉ ሕክምናን ምርመራ ክትርክብ ትኾእል፡፡

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/index.asp
ሳሚናዊ ምዕራብ ሰርዓት ማሀረምቲ ከፓይናል ኮድ፡ ኤስሲኣይ ንሕመማት ዝዕደል ወርቐት ማህምቲ ስፓይናል
ኮርድ እና ሃለወ ከመይ ገይርካ ጥዑይ ኮይንካ ትፀንሕ፡፡ እዚ ገፂ ከመይ ገይረካ ጥዕና
ቆርበትካ ኮምት ሕልውን ክንከን ቁስሊታት ድፍኢት ዝመልከቱ ሓበሬታ ዝሓዙ 3 ፓምፕሌታት ዝሓዘ እዩ፡፡

www.pva.org
ዝለመሱ ጡረታ ዝወፁ ወታሕደሪት አሜሪካ፡ ኤስሲፒ ናይ ሕሙማት መሚሃሪ ፓምፕሌታት - ስንይናል
ኮርድ ምስተጎዳኣ ጥዕናኻ ምሕላው ንክኢላታት ሕክምና
መምርሒ ተግባራት ንሓካይም ተባሂሉዝተዳለው ፅሑፋት፡፡

www.msktc.org/sci/factsheets/skincare
ሞዴል ስርዓታት ምእኸል መተርጎሚ ፍልጣት (ኤምኤስኪቲሲ)፡፡ ኣብ ልዕሊ ማህረምቲ ስፓይናል ኮርድ እና
ሃለኻ ዝግበር ክንክን ቆርበትን
ቁስሊታት ድፍኢት ኤም ኤስኪቲኪ ፍልጠት ናብ ተግባር ክትርጎምን ዝኸፈኣን ዘይርሳዕ ናይ ሕሊና ቑስሊ
ዘለዎም፣ ናይ ስፓይናል ኮርድ ማህረምቲታን ጉዱኣት ባሪዕ ንምሕጋዝ ዝስርሕ ማእኾል እዩ፡፡

ናይ ፎቶ ክሬዲት፡፡
ሊንዳ ኤም ሹልዝ፣ ፒኤችዲ፣ ሲኣርኣርኤን ኣብ ኬኔዲ ክገር ኬኔዲ ዝርከቡ ተሓከምቲ፡፡ ካብ ብሄራዊ ናይቨ
አልሰራ ኣማኻሪ ቤ/ምኽሪ 2-14-17 ተፈቒዶም ኣብ ጥቕሚ ዝዋዓሉ መብርሂታት፡፡
ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
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ክንሕግዝ ቁሩበት ኢና፡፡.
ሎሚ ዝሓፀ ትምህርቲ ውሰድ!

ትካል ክስቶፈር ዳና ሪቭ
636 ሞሪስ ተርንፓይክ ስዊት 3 ኤ
ሾርጽት ሂልስ ኤን ጄ 07078
(800) 539-7309 ነፃ ስልኪ
(973) 467-8270 ስልኪ ቁ
ChristopherReeve.org

እዚ ፕሮጀክት ብክፋል ብመሰረት ቁፅሪ ሓገዝ ገንዘብ ምፒ ኣር 3002 ካብ ዩኤስ ሓገዝ ይረክብ እዩ፡፡ ምምሕዳር
ተቐማጦ፣ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎት፣ ዋሽንግተን ዲሲ 20201፡፡
ውፅኢት ምርምርን መደምደምታ ሓሳባት ብነፃ ንምግላፅ ብመንግስቲ ገንዘብ ዝካየዱ ፕሮጅክታት ስለዝኾነ ኣራኣእያታት
ወይካኣ ሓሳባት ናይ ግንድን ቅዋም ፖሊሲ ምምሕዳር ነበርቲ ዝውክሉ ኣይኮኑን፡፡፡፡ ኣራእያታት ወይ ከኣ ሓሳባት ናይ
ግድን ነቲ ዕላዊ ዝኾነ ምምሕዳር ፖሊሲ መነባብሮ ሕ/ሰብ ይውክሉ ማለት ኣይኮነን፡፡

