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ቅድሚን ድሕሪን ክታበት
ቅድሚ ክታበት፣ ነርሲ ጥዒና ህዝቢ እቲ ቈልዓ ጥዑይ ምዃኑ ከምኡ እውን ድሕሪ ዝሓለፈ ክታበት
ዝኾነ መልሲ-ግብሪ እንተነይሩ ብምሕታት ከረጋግፅ እዩ። መብሕቱኦም ቈልዑ ንክታበታት ንእሽተይ
መልሲ-ግብሪ ከርእዩ ወይ ዘይከርእዩ ይኽእሉ።

ቅድሚ ክታበት
ቅድሚ ክታበት፣ ነርሲ ጥዒና ህዝቢ ቈልዓ ጥዑይ ምዃኑ ከምኡ እውን ኣብ ዝቐደሙ ክታበታት ዝኾነ
መልሲ-ግብሪ እንተኣርእዮም ብምሕታት ከረጋግፅ እዩ። ቈልዓ፥ ዝኾነ ናይ ኣካል ዘይምቅብባል ወይ
ካልኦት ፀገማት ጥዒና እንተሃልዩዎ ወይ ኣብ ቀረባ ግዘ መድሓኒት እንተተጠቒሙ ወይ ካብዚ መደብ
ወፃኢ እንተተኸቲቡ ንነርሲ ሓበሬታ ምሃብ ኣይትዘንግዑ።
ብተወሳኺ፣ ሓንቲ ኣደ ኣብ ግዘ ጥንሲ ወይ ኣብ እተጥብወሉ ግዘ ስርዓተ ተኸላኽሎ ዝፀሉው
መድሓኒት ተጠቒማ እንተኾይና፣ ነርሲ ሓበሬታ ክረክብ ይግበኦ፤ ምኽንያቱ ነቲ ክታበት ብካልኦት
ክታበታት ክዝንግዕ ምግባር ከድልይ ይኽእል እዩ።
ቁሪ ዝሓመመ ወይ ብውሱን መልክዑ ብኩነታት ኣየር ዝፀለወ ቈልዓ ምኽታብ ሓደጋ የብሉን እዩ።
እንተኾነ፣ ፅኑዕ ሕማም ኣብ ዝርከበሎም ተርእዮታትን ካብ 38 ˚C ዝልዕል ረስኒ እንትህሉዎን ነቲ
ክታበት ናብ ካሊእ ግዘ ክመሓላለፍ ምግባር ንቡር እዩ።
ሕሉፍ ክታበት ስዒቡ ዘይልሙድ መልሲ-ግብሪታት ዘርእዩ ቈልዑን ሓያል ወይ ነዊሕ ዝፀንሕ ስቓይ
ዘለዎም ቈልዑን ቅድሚ ክታበት ምውሳዶም ብዶክተር ክምርመሩ ይግበኦም። ኣብ ገሊኦም ጉዳያት፣
ካብቲ መደብ ምሽራት ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ድሕሪ ክታበት
መብዛሕቱኦም ቈልዑ ምስ ተኸተቡ ንእሽተይ መልሲ-ግብሪ ከርእዩ ወይ ፈፂሞም ዘይከርእዩ
ይኽእሉ። ካብ 39 ˚C ዝልዕል ረስኒ ወይ/ከምኡ እውን ዝተሓተ ሓፈሻዊ ኩነታት ምልክት ሓያል
ሕማም ክኽውን ስለ ዝኽእል ከም መልሲ-ግብሪ ክታበት ዘይክኽውን ይኽእል እዩ። ብመሰረት እዚ፣
ብዛዕባ እቲ ቈልዓ ዘተሓሳስበኩም ነገር እንተረኺብኩም ኩሉ ግዘ ምስ ዶክተር ተዘራረቡ።
መልሲ-ግብሪታት ክታበት (ጐናዊ ፅልዋታት)
•
•

•

•

•

ካብ ግዘ ናብ ግዘ ድሕሪ ክታበታት ኣብቲ ዝተወግአ ቦታ ምቕያሕ፣ ምሕባጥን ቃንዛን
ክርኣይን ንዝተወሰን መዓልቲታት ክፀንሕን ይኽእል እዩ።
ድሕሪ ክታበት፣ ካብ ዓሰርተ ዝኾኑ ቈልዑ ኣብ ሓደ ቈልዓ ንእሽተይ ረስኒ፣ ቀጨውጨው
ምባል፣ ምብካይ፣ ምስኣን ድቃስ፣ ዘይፅቡቕ ስምዒት ወይ ምንካይ ሸውሃት ከጋጥም ይኽእል።
ካብ 39 ˚C ዝሓልፍ ረስኒ ንቡር ኣይኮነን።
ኣብ ዕሸላት፣ ብቅልጡፍ ዝውስኽ ረስኒ ናብ ምሽምቃቕ ረስኒ ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ምሽምቃቕ ጭዋዳ ረስኒ ሓደገኛታት እኳ እንተዘይኮኑ ካልኦት ሕማማት ንምቁፅፃር ግና
ምስ ዶክተር ክትዘራረቡ ይግባእ።
ድሕሪ ክታበት ፅምልውና፣ ዘይፅቡቕ ስምዒት ወይ ምስሓት ውነ ካብ ዕሸላት ብዝያዳ ኣብ
ዕብይ ዝበሉ ቈልዑ ዝደጋገም እዩ፤ እዚ ድማ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዘ ብምኽንያት እቲ ቈልዑ
ዝተወግኡዎ ወይ/ከምኡ እውን ቃንዛ ወይ ነቲ ኩነታት ብዘርእዩዎም ምላሻት ዝመፅእ እዩ።
ናይ ኣካል ዘይምቅብባል መልሲ-ግብሪ ክታበት ሓልሓሊፉ የጋጥም። ኣዝዮም ሓደገኛታት
ዝኾኑ መልሲ-ግብሪታት ድሕሪ ክታበት ቀልጢፎም ይርኣዩ። ብመሰረት እዚ፣ ቈልዓ ኣብ
ክሊኒክ ጥዒና ህዝቢ እንተነኣሰ ድሕሪ ክታበት ንዒስራ ደቓይቕ ክፀንሕ ይግበኦ።
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ምዝገባ ኖርወያውያን ተኸላኽሎኣዊ SYSVAK
ዕላማ SYSVAK ሓፈሻዊ ስእሊ ኩነታት ክታበት ውልቀ ሰብ ንምሓዝን ሽፋን ዝርግሐ ክታበት ድማ
ብመሰረት መላእ ሃገር ንምክትታልን ይጠቕም። ኣብ ኣገልግሎት ጥዒና ህዝቢ፣ እቲ ምዝገባ ኩሎም
ቈልዑ ኣዕጋቢ መጠን ዝርግሐ ዘለዎ ክታበት ከም ዝተወሃቦም ንምርግጋፅ ዘኽእል መሳርሒ እውን
ይኸውን እዩ።
ኩሎም ዝተወሃቡ ክታበታት ኣብ SYSVAK ክምዝገቡ ይግበኦም። ኣብ መደብ ተኸለኽሎኣዊ
ቁልዕነት ነቶም ዝተወሃቡ ከታበታት ንዘይምምዝጋብ ንምቅዋም ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ዕድል
ኣይህሉውን። ኣብ ዝሓለፉ ግዜታት ዝተወሃቡን ዘይተመዝገቡን ክታበታት ንድሕሪት ተመሊስካ
ክምዝገቡ እዮም።
ስም፣ ቁፅሪ መለለዪ መንነት ኖርወያዊ፣ ዝተወሃቡ ክታበታትን ዕለተ ክታበትን ኣብ SYSVAK
ይምዝገቡ እዮም። እዚ ሓበሬታ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ምሕላው ውልቃዊ ምስጢር ምስ
ዝዛመዱ ሕጊታት ብዝሳነይ ኣገባብ ይስነድ።

2

