
ኽትሓውዩ ኢኹም
ካብ ቲቢ

tigrinja



“ቲቢ ከምዝሓመምኩ ኣብ ዝተሓበርክሉ ፈለማ እዋን፡ ብእኡ 
ኣይሰምበድኩን። እንተወሓደ ድማ እቲ ኣባይ ዘጋጠመ ሕማቕ ነገር 
እንታይ ምዃኑ እፈልጥ ነይረ። ግዜ ብዝሓለፈ መጠን ግን ሓደገኛነት 
እቲ ሕማም ናብ ሓሳባተይ ኣዕሚቝ ክኣቱ ጀሚሩ። ብዙሕ መርመራታት 
ኽገብር ድማ ናይ ግድን ነይሩ፣ እቲ እዋን’ቲ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ኣብ 
ባዕዳዊ ሃገር ንበይነይ ይነብር ስለዝነበርኩ ድማ እቲ ኵነታት ኣዝዩ 
ከምዝኸብድ ገይርዎ። 

ንእሽቶ ብንእሽቶ ግን ክሕሸኒ ጀሚሩ። ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ድማ ኣብቲ 
ደቂሰሉ ዝነበርኩ ሆስፒታል ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብሓቂ ጥዑማት 
ሰባት ነይሮም። ብፍላይ ድማ ሓንቲ ካብተን ነርሳት በቲ እወታዊ 
ጐደና ንኽኸይድ ዓቢ ናይ ምእላይ ተራ ተጻዊታ እያ። ናብ ውኖይ 
ንኽምለስ ሓጊዛትኒ እያ፣ ተስፋ ከምዘሎን ኵነታት ህይወት ድማ ብሓቂ 
ኪመሓይሽ ከምዝኽእልን ዘርኣየትኒ ኣብነተይ እያ።

እዚ ሕማም’ዚ፡ ብዙሕ ቀይርኒ ኣሎ። እወታዊ ኣካይዳ ንኽህልወኒ ድማ 
ቐይሩኒ እዩ። ንህይወትና ሸለል ክንብል የብልናን። ብህይወት ንኽነብር 
ሓድሽ ዕድል ተዋሂቡኒ ከምዘሎ ይስምዓኒ –  ከምኡውን ነዚ ዕድል’ዚ 
ብዝበለጸ መገዲ ኽጥቀመሉ ከምዝግብኣኒ ድማ ይስምዓኒ!”

ሓደ ወዲተባዕታይ፣ ወዲ 35 ዓመት



ሕሙማት ቲብን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ዝህብዎ 
ተሞክሮን ምኽርን
እዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ፡ ንሕሙማት ቲቢ ዜገልግል እዩ። ኣብዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ፡ ብዛዕባ ቲብን ሕክምና 
ቲብን ዚምልከት ሓበሬታ ከምኡውን እዚ ሕማም’ዚ ብኸመይ ክትሓዝ ከምዘለዎ ዚሕብር ምኽሪ 
ትረኽቡ። ነዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ንምድላው፡ ንሕና፡ ኣብ LHL (ውድብ ሕሙማት ልብን ሳንቡእን ኖርወይ) 
እንሰርሕ ሰባት፡ እቶም ሕሙማት ልቢ፡ ብዛዕባ ቲቢ እንታይ ክፈልጡ ከምዝደልዩን ንኻልኦት ክህብዎ 
ዝደልዩ ምኽሪ እንታይ ምዃኑን ሓቲትናዮም። ምስ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ሕሙማትን ብሓደ ብምዃን 
ድማ መልስታት ናይቲ ልሙድ ሕቶታት ረኺብና ኣሎና። 

 

ሰራሕተኛታት ሕክምና፡ ብዛዕባ ሕማምኩም ዚምልከት ጠቓሚ ሞያዊ ምኽሪ ኣለዎም። ብዙሓት ሕሙማት 
ቲቢ፡ ብዛዕባ ምስቲ ሕማም ምንባርን ነቲ ዘጋጥሞም ጸገማት ዝፈትሕሉ መገድታትን ዚምልከት ጠቓሚ 
ምኽሪ ድማ ኣለዎም። 

ትሕዝቶ
ነዚ ንኡስ-መጽሓፍ’ዚ ብኸመይ ኽትጥቀሙሉ ትኽእሉ  ገጽ 4

ምዕራፍ 1፥ ሓቅታት ብዛዕባ ቲቢ  ገጽ 5

ምዕራፍ 2፥ ቲብን ሕክምናን
(ደረጃታት ሕክምና፣ ምፍላይ ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል፣ DOT; ጐድንኣዊ ሳዕቤናት)  ገጽ 13

ምዕራፍ 3፥ ቲቢ ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ ንኣካልን ነፍስን ብጥዕና ምሓዝ 
(ስራሕን ዕረፍትን፣ መግብን መስተን፣ ጾታዊ ርክብ፣ ማሕበራዊ ህይወት)  ገጽ 27

ምዕራፍ 4፥ ቲብን ፋይናንሳዊ ኵነታትኩምን   ገጽ 41

ጠቓሚ ሓበሬታ  ገጽ 48

ነዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ንምድላው፡ ነቶም ኣብ 
ኖርወይ ዝርከቡ ሕሙማት ቲቢ ብዛዕባ 
ተሞክሮኦም ኣዘራሪብናዮም።
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ነዚ ንኡስ-መጽሓፍ’ዚ ብኸመይ ኽትጥቀሙሉ ትኽእሉ
መሰረታዊ ሓቅታት ቲቢ ከምኡውን ነቲ ሕማም ብኸመይ ከምእትሕዝዎን እቲ ኸጋጥመኩም ዚኽእል 
ጸገማት ብኸመይ ከምእትፈትሕዎን ንኽትምሃሩ ነዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ኣንብቡ። ነዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ንኻልኦት 
ሰባት ኽትህቡን ምስ ሰራሕተኛታት ሕክምና፣ መሓዙት፣ ቤተሰብ ወይ ካልኦት ሕሙማት ንኽትዘራረብሉን 
ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ቲቢ ግልጺ ምዃን፡ ሰባት ብዛዕባ’ቲ ሕማም ብዝያዳ ከምዝፈልጡ ይገብሮም። 
እቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ’ቲ ሕማም ምስ ዝርድኡ፡ ካብቲ ሕማም ውሑሳት ክኾኑ 
ይኽእሉ። 

 
 

 

 

እዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ፡ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ተሰሪዑ ዝተዳለወ እዩ፥

• ኣብ ፈለማ ክፋል ነፍስወከፍ ምዕራፍ ወይ ንኡስ-ምዕራፍ፡ ሓቅታትን ሓበሬታን
 ኽትረኽቡ ኢኹም

• ኣብ መወዳእታ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ወይ ንኡስ-ምዕራፍ፡ ብዛዕባ ሕሙማት ዚምልከት ሕቶታት
 ምስ መልስታቱ ኽትረኽቡ ኢኹም

• ምስቲ ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ዘሎ ኣርእስታት ዚተኣሳሰር ምኽርን
 መወከሲ ሓበሬታን ኽትረኽቡ ኢኹም

ዘይርድኣክም ነገር እንተልዩ ወይ ድማ ዝያዳ ሓበሬታ እንተደሊኹም – ንዝተመደበልኩም
ኣዋሃሃዲ ቲቢ፣ ዝሕክመኩም ዶክተር ወይ ነርስ ሕተቱ።

ነዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ሲ ምስ ሰራሕተኛ ሕክምና 
ኸተንብብዎ ወይ... 

...ንበይንኹም ኴንኩም ኸተንብቡ 
ትኽእሉ ኢኹም።
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ምዕራፍ 1፥ ሓቅታት ብዛዕባ ቲቢ

“ህዝቢ፡ ብዛዕባ ቲቢ፣ ብዛዕባ ምልክታት ሕማምን ብኸመይ ከምዝመሓላለፍን ኽመሃር  
ኣገዳሲ’ዩ ኢለ እሓስብ። ብዙሓት ሰባት፡ ብዛዕባ ቲቢ ኣዝዩ ውሑድ ፍልጠት ስለዘለዎም
ንቲቢ ይፈርህዎ እዮም። ብዛዕባ’ዚ ሕማም’ዚ ምፍላጥ፡ ነቲ ሕማም ንምክንኻን ዚበለጸ 
መገዲ እዩ። ሓበሬታ፡ ሓይሊ እዩ።”

 ሓደ ሰብኣይ፣ ወዲ 55 ዓመት

ብዛዕባ ቲቢ ዝምልከት መሰረታዊ ሓቅታት ምስ እትምሃሩ፣ እቲ ሕማም ድማ ብኸመይ ከምዝመሓላለፍን 
ብኸመይ ሕክምና ከምዝግበረሉን ምስ እትፈልጡ፡ ውሑሳት ኽትኮኑ ትኽእሉ። ብዛዕባ’ዚ ሕማም’ዚ 
ዚምልከት ንኻልኦት ኽትሕብሩን ብዛዕብኡ ድማ ምስኦም ንኽትዘራረብሉን ትኽእሉ ኢኹም። እቶም 
ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ’ቲ ሕማም ዝያዳ ፍልጠት ምስዝህልዎም፡ ካብቲ ሕማም ውሑሳት 
ክኾኑ ይኽእሉ። እቶም ውሑሳት ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት፡ ነቶም ቲቢ ዘለዎም ሰባት ብዝሓሸ መገዲ 
ደገፍ ኽህቡ ይኽእሉ።

ኣብዚ ምዕራፍ’ዚ፡ ብዛዕባ ቲቢ ዚምልከት ሓቅታትን ካብ ሕሙማት ዝቐረበ ሕቶታት ምስ መልስታቱን 
ኽትረኽቡ ኢኹም። 

ቲቢ እንታይ እዩ?
ቲቢ፡ ብባክተርያ ዝስዕብ ሕማም እዩ። ባክተርያ፡ ካብ ውሽጢ ኣካላት ሰባት ሓሊፉ ኣብ ኵሉ ቦታ 
ዝርከቡ ንኣሽቱ ዘይርኣዩ ተሃዋስያን እዮም። መብዛሕቶም ባክተርያ፡ ዘይጓድኡ፡ ጠቐምቲ’ውን እዮም። 
ኣብነታት ጠቐምቲ ባክተርያ ድማ ነቲ እንበልዖ መግቢ ኣብ ምሕቓቕ ተራ ዘለዎም ባክተርያ መዓንጣ 
እዮም።

ሓደ ሓደ ባክተርያ ግን ጐዳእቲ እዮም፣ ነቲ ረኽስታት ኢልና እንጽውዖ ሕማም ድማ ኬምጽኡ 
ይኽእሉ። ቲቢ ዜስዕብ ባክተርያ፡ ብዓይነቱ ሓደ ካብዞም ባክተርያ እዩ። ባክተርያ ኣብ ውሽጢ ኣካል 
ጠቢቖም እንተተባዚሖም፣ ኣካልኩም ድማ ንኽከላኸሎ እንተዘይኽኢሉ፡ ሕማም ቲቢ ኽሕዘኩም 
ይኽእል።

ናይ ሳንቡእ ቲቢ ኣዝዩ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ካልእ ክፋላት ኣካል (ንኣብነት፥ ዓስኬረን፣ ኣንጕዕ 
ወይ ኣእምሮ) ድማ ኽመጽእ ይኽእል እዩ።

ቲቢ ኼምጽእ ዚኽእል ባክተርያ፡ ማይኮባክተርዩም ቱበርኩሎሲስ (Mycobacterium tuberculosis) 
ተባሂሉ ይጽዋዕ።
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ብኸመይ ብቲቢ ትልከፉ
ቲቢ፡ ኣብ ኣየር ብዘሎ ደቀቕቲ ንጣባት (ኽትርእይዎ ዘይትኽእሉ) ይመሓላለፍ። እዚ ንጣባት’ዚ፡ ካብ 
ኣፍንጫን ኣፍን ቲቢ ዘለዎ ሰብ ይመጽእ፣ እቲ ሰብ ኺዛረብ፣ ኺስዕል ወይ ኼሀንጥስ ከሎ ናብ ኣየር 
ይዝርጋሕ። ባክተርያ ቲቢ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ ንጣባት ይርከቡ። ካልኦት ሰባት ድማ ኣየር ናብ ውሽጢ 
ኸስተንፍሱ ከለዉ፡ እቲ ባክተርያ ዘለዎ ገለ ንጣባት ድማ ናብ ኣካል ብምእታው ናብ ሳንቡእ ይበጽሕ። 
 

 

እቶም ብባክተርያ ቲቢ ዝተለኽፉ ሰባት፡ ናይ ግድን ይሓሙ ማለት ኣይኮነን። ከባቢ 1/3 ካብ ህዝቢ 
ዓለም ኣብ ኣካላቶም ባክተርያ ቲቢ ከምዘሎ ይግመት እኳ እንተኾነ፡ ውሑድ ሰብ ጥራይ’ዩ ነቲ 
ሕማም ዜማዕብል። ውሑዳት ካብቶም ዝተለኽፉ ሰባት ዝሓሙሉ ምኽንያት፡ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም 
ስለዝጐድል እዩ። ምጕዳል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ፡ ብሰንኪ ካልእ ሕማማት፣ ጸቕጢ፣ ለውጢ ኵነታት 
ኣየር፣ ሕማቕ ስነ-ኣመጋግባ፣ ብፍሉይ ኣብ ዝተኣዘዘ መግቢ ዚግበር ለውጢ ወይ ብኻልእ ምኽንያታት 
ኼጋጥም ይኽእል። መልከፍቲ ባክትርያ ቲቢ ምስ ኣጋጠመ፡ ሳሕቲ እቲ ሕማም ቅድሚ ምቕልዑ 
ዓመታት ይወስድ እዩ።

ቲቢ ከምዘለኩም ብኸመይ ትፈልጡ 
እቲ ካብ 2–3 ሳምንታት ወይ ልዕሊኡ ዚስዕል ሰብ፡ ኣብ ሳናብኡ ቲቢ ክህልዎ ይኽእል እዩ።  እቲ 
ኣዝዩ ፍሉጥ ምልክታት ቲቢ ሳንቡእ፥

• ቃንዛ ኣፍ-ልቢ
• ካብ ውሽጢ ሳንቡእ ሳሕቲ ድማ ደም ዘለዎ ዓኽታ ምስዓል 

ቲቢ፡ ባክተርያ ካብ ኣየር ናብ ውሽጢ ብምስትንፋስ ይመሓላለፍ።
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ካልእ ፍሉጥ ምልክታት ቲቢ – ቲቢ ሳንቡእን ኣብ ካልእ ክፍሊ-ኣካላት ዜጋጥም ቲቢ – ፥

• ምጥፋእ ሸውሃት 
• ምጕዳል ሚዛን ሰብነት
• ስምዒት ምስልቻውን ድኻምን 
• ንንውሕ ዚበለ ግዜ ዚጸንሕ ረስኒ ምህላው
• ረሃጽ ኣብ ግዜ ለይቲ
• ሕበጥ ኣብ ክሳድ፣ ቱሽቱሽ ወይ ሽምጢ

  

እዚ ድማ ፍሉጥ ምልክታት ገለ ገለ ሕማማት እዩ። ስለዚ፡ ቲቢ ተታሒዝኩም ከምዘለኹም 
ንምርግጋጽ፡ ዝተፈላለየ መርመራታት ኸተካይዱ ኣለኩም። ካብዞም ምልክታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ 
ዘለዎ ሰብ፡ ናብ ዶክተር ብምኻድ ኪርአ ይግባእ።

ቲቢ ዘለዎ ሰብ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ እዚ ኵሉ ምልክታት ኣይህልዎን እዩ። ውሑዳት ሰባት ድማ ፈኵስ 
ምልክታት ጥራይ ይህልዎም።

ቲቢ ኪሕዞ ዚኽእል ሰብ መን እዩ?
ምስቲ ሕክምና ዘይጀመረ ተመሓላላፊ ሳንቡእ ቲቢ ዘለዎ ሰብ ንገለ ግዜ ጥቡቕ ርክብ ዝገበሩ ሰባት፡ 
እቲ ሕማም ኪሕዞም ይኽእል እዩ። ባክተርያ ቲቢ፡ ብቐሊሉ ኣይመሓላለፍን እዩ። መልከፍቲ፡ ብሓፈሻ 
ኣብ መንጐ እቶም ብሓደ ዝነበሩ ሰባት የጋጥም።

ቲቢ ዘለዎም ሰባት ኣብ ነፍስወከፍ ሃገር ይርከቡ እዮም። ቲቢ፡ ኣብ እስያ፣ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ኣሜሪካን 
ምብራቕ ኤውሮጳን ኣዝዩ ፍሉጥ ስለዝኾነ፡ እቶም ኣብዚ ቦታታት ዝርከቡ ሰባት ንኽልከፉን ንኽሓሙን 
ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። 

ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት፡ ከባቢ ሸሞንተ ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ብቲቢ ይሓሙ። ኣብ ኖርወይ፡ ኣብ 
ዝሓለፋ ውሑዳት ዓመታት፡ ከባቢ 300 ሰባት ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት ቲቢ ሓሚሞም።  

ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘሎ ቲቢ ብዝያዳ ኸተንብቡ እንተደሊኹም፡ ንመርበባት ሓበሬታ www.lhl.no፣ 
www.fhi.no ወይ www.stoptb.org ከፊትኩም ኽትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ምጥፋእ ሸውሃት
ምጕዳል ሚዛን ሰብነት

ስምዒት ምስልቻውን 
ድኻምን

ንንውሕ ዚበለ ግዜ 
ዚጸንሕ ረስኒ ምህላው

ረሃጽ ኣብ ግዜ ለይቲ ሕበጥ ኣብ ክሳድ፣ 
ቱሽቱሽ ወይ ሽምጢ
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እቲ ዘለኩም ቲቢ ንኻልኦት ሰባት የሐምም’ዶ?
ቲቢ ሳንቡእን ውሑድ ዝዓይነቱ ኣብ ጐሮሮ ዜጋጥም ዓይነት ቲብን፡ ናብ ካልኦት ሰባት ኺመሓላለፍ 
ይኽእል። ኺመሓላለፍ ዚኽእል ዓይነት ናይ ሳንቡእ ቲቢ እንተሊኩም ወይ ከምዘለኩም ጥርጠራ 
እንተልዩ፡ ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኣብ ሆስፒታል ኽትውሰዱ ኢኹም። እቲ ዘለኩም ቲቢ 
ዚመሓላለፍ ኣይኮነን ተባሂሉ ኽሳዕ ዚውሰን ኣብዚ ዋርድ’ዚ ኽትጸንሑ ኽትግደዱ ኢኹም። እዚ ድማ 
ኣስታት ክልተ ወይ ሰለስተ ሳምንታት፡ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ይወስድ።

እዚ፡ ካብ ፍሉይ መደቀሲ ኽፍሊ ኣብ ዝወጻእክሙሉ ግዜ፡ እቲ ሕማም ዘይመሓላለፍ ኮይኑ ኣሎ ማለት 
እዩ።

እቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕና፡ እቶም ቲቢ ዘለዎም ኵሎም ሰባት ሕክምና ይረኽቡ 
ከምዘለዉ ከረጋግጽ ግዴታ ኣለዎ። እቶም ኽልከፉ ተኽእሎ ዘለዎም ኵሎም ሰባት ንምርካብ፡ ኣስማት 
ናይ’ቶም ምስኦም ብቐረባ ርክብ ዘለዎም ሰባት ንኽህቡ ሕሙማት ይሕተቱ እዮም። ሰራሕተኛታት 
ሕክምና ድማ ነዞም ሰባት’ዚኦም ይውከስዎም፣ ቲቢ እንተልይዎም ንምፍላጥ – እቲ ኸመሓላልፈሎም 
ዝኽእል ሰብ ከይተሓበሩ – ድማ መርመራ ንኽገብሩ ይሓትዎም። ስሙ ወይ ስማ ዝሃብኩም ንስኹም 
ምዃንኩም ዚፈልጥ ሰብ የለን ማለት እዩ። 

ቆልዑ እንተሌምኹም ወይ ቲቢ ከምዘለኩም ከይተፈልጠ ከሎ ምስ ቆልዑ ጥቡቕ ርክብ ትገብሩ 
እንተነይርኩም፡ እቶም ቆልዑ፡ ንገለ ግዜ (መብዛሕቱ ግዜ ሰለስተ ኣዋርሕ) ኣንጻር ቲቢ መድሃኒት 
ክወስዱ እዮም። እዚ ድማ ቆልዑ ድሒሮም ንኸይሓሙ ተባሂሉ ዚግበር እዩ።

 ሕሙማት ቲቢ ካብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኣብ ዝወጽሉ ግዜ፡ እቲ ሕማም ኣይመሓላለፍን’ዩ፥

 • ሕሙማት ቲቢ ዝተጠቕመሉ መስተዪ ብርጭቆ፣ ብያቲ፣ ካራ፣ ፋርኬታን ማንካን ኽትጥቀም ውሑስ እዩ

 • ሕሙማት ቲቢ ዝተጠቕሙሉ ክዳውንቲ ወይ ኣንሶላ (መንጸፍ) ምጥቃም ውሑስ እዩ

 • ምስ ሕሙማት ቲቢ፡ ንቡር ዝኾነ ማሕበራዊ ርክባት ምግባር ውሑስ እዩ

ቲቢ ከመይ ገይርኩም ትሕከምዎ?  
ቲቢ፡ ብመድሃኒት፡ መብዛሕቱ ግዜ ድማ ብከኒና ይፍወስ። ኣብ ኖርወይ፡ እዞም መድሃኒታት’ዞም ብዘይ-
ክፍሊት ብናጻ እዮም። መብዛሕቶም ሕሙማት፡ ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ መድሃኒት 
ኽወስዱ ኣለዎም፣ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እቲ ሕክምና ንውሕ ዝበለ ግዜ ይወስድ እዩ። ሰራሕተኛ 
ሕክምና፡ መዓልታዊ ናባኹም ብምምጻእ መድሃኒት ይህበኩም።
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እዚ ሰብ’ዚ ቲቢ ኣለዎ። እዚ ሕማም’ዚ፡ 
ኣድኪምዎ ኣሎ፣ ሕክምና ካብ ዝጀመረሉ ግዜ 
ድማ ኣብ ሆስፒታል ክጸንሕ ኣለዎ...  

...እቲ ሕክምና ድማ ኣብ ገዛ ኺቕጽሎ ኪኽእል 
እዩ። እታ ኣብ ገዛ እትከታሎ ነርስ፡ ናብ ገዝኡ 
ብምምጻእ መዓልታዊ መድሃኒት ንኽወስድ ኽትሕግዞ 
እያ። ጥዕንኡ ድማ ኪመሓይሽ ኪጅምር እዩ... 

...ነቲ ሕክምና ምስ ወድኦ ድማ ካብቲ ሕማም 
ክሓዊ እዩ!

ኣብ ሆስፒታል ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት 
ሕክምና መድሃኒትን ክንክንን ንሓጺር ግዜ 
ምስወሰደ ድማ ድሓን ኪኸውን እዩ... 
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ከምቲ ዶክተር ዝሓበረኩም ንውሓት ግዜ፡ መድሃኒት ኽትወስዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መድሃኒት 
ምውሳድ ኣቐዲምኩም ደው እንተድኣ ኣቢልክምዎ፡ ደጊምኩም ኽትሓሙ ትኽእሉ ኢኹም። 
ባክተርያ ቲቢ ድማ ተጻዋሪ ኪኸውን ይኽእል፣ ኣቐዲምኩም ካብ ምውሳዱ ደው ኣቢልኩም 
ዳግማይ ምውሳድ እንተጀሚርኩም ድማ ከም ሳዕቤኑ፡ እቲ መድሃኒት ጽቡቕ ኺሰርሕ ኣይክእልን 
እዩ። 

ኣብ ምዕራፍ 2፡ ብዛዕባ ሕክምና ቲቢ ዝምልከት ብዝያዳ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

  
 ንኽትፍወሱ ኽትገብርዎ ዘለኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጕምቲ፥
 • ከምቲ ዶክተር ዝሓበረኩም ንውሓት ግዜ ድማ ነቲ መድሃኒት መዓልታዊ ውሰዱ 

 • ዋላ’ውን እንተሓሸኩም መድሃኒት ምውሳድ ቀጽሉ 
  ዋላ’ውን ከምዘለኩም እንተዘይተሰምዓኩም፡ ገለ ባክተርያ ቲቢ ኣብ ኣካልኩም ኣለዉ።  
  ባክተርያ ቀስ እናበለ እዩ ዚጠፍእ!

 • ዝኾነ ጸገማት እንተድኣ ኣልዪኩም፡ ንሓኪምኩም፣ ኣዋሃሃዲ ቲቢ ወይ ኣብ ገዛ
  ንእትከታተል ነርስ ኣዘራርቡ

ተጻዋሪ ቲቢ ዚብሃል እንታይ እዩ?
ተጻዋሪ ቲቢ፡ ንልሙድ መድሃኒት ቲቢ ብዚጻወር ባክተርያ ቲቢ ዚመጽእ ዓይነት ቲቢ እዩ። እቲ 
ባክተርያ ነቲ ልሙድ መድሃኒት ቲቢ ስለዝጻወር፡ ተጻዋሪ ባክተርያ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ እቲ ብኸምዚ 
ዚበለ ባክተርያ ዚመጽእ ዓይነት ቲቢ ድማ ተጻዋሪ ቲቢ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ተጻዋሪ ቲቢ፡ ልክዕ 
ከምቲ ኻልእ ዓይነት ቲቢ ይመሓላለፍ። ሕሙማት፡ ካብ ተጻዋሪ ቲቢ ይሓውዩ እዮም፣ ተጻዋሪ ቲቢ 
ንኺሓዊ ግን ካብቲ ልሙድ ዓይነት ቲቢ ዝወስዶ ግዜ ይነውሕ። 

ተጻዋሪ ቲቢ፡ ናይ ምሉእ ዓለም ጸገም እዩ። ንቲቢ ንምፍዋስ ሕሙማት ዝተፈላለየ ዓይነት 
መድሃኒት ስለዝወስዱ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብሓባር ኪወስድ ብዘይግብኦ ኣገባብ ስለዝውሰዱ ወይ 
ድማ ነቲ ዘሎ ኵሉ ባክተርያ ንምቕታል ሓይሊ ስለዘይብሉ፡ እቲ ተጻዋሪ ቲቢ ይምዕብል።  እዚ 
ድማ ሕሙማት ንዅሉ ዓቐናት መድሃኒት ብዘምውሳዶም፣ እቲ ዝወስድዎ ሕክምና ንነዊሕ ግዜ 
ስለዝቛረጽ ወይ ኣብቲ ዚውሃብ መድሃኒት ወይ ሕክምና ኣዝዩ ውሑድ ምክትታል ስለዝግበረሉ 
ኼጋጥም ዚኽእል እዩ።  ኣብ ኖርወይ፡ ኣብ መድሃኒትን ሕክምናን ዚግበር ምክትታል ጽቡቕ 
ስለዝኾነ፡ እዚ ነገር’ዚ ኣብ ኖርወይ ጸገም ኣይኮነን። እቶም ካብ ኖርወይ ወጻኢ ኣብ ካልኦት 
ሃገራት ተጻዋሪ ቲቢ ዘለዎም ሕሙማት፡ መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ሕማም ይወድቁ እዮም።  

ተጻዋሪ ቲቢ ንምፍዋስ፡ እቲ ንልሙድ ዓይነት ቲቢ ንምፍዋስ እትጥቀመሉ መድሃኒት ዘይኮነስ 
ካልእ መድሃኒት’ዩ ዘድልየኩም። ምኽንያቱ፡ እዚ መድሃኒት’ዚ ነዚ ባክተርያ ንኽቐትሎ ንውሕ 
ዚበለ ግዜ ስለዝወስድ እዩ፣ ሕሙማት ድማ ንኽልተ ዓመታት ዚወስድ ሕክምና ክወስዱ ኣለዎም። 
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ኣንጻር ተጻዋሪ ቲቢ ኣብ ኣገልግሎት ዚውዕል መድሃኒት፡ ኣብ ኣካላትና ደስ 
ዘይብልን ሓያልን ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ።
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ብዛዕባ ቲቢ ዚምልከት ካብ ሕሙማት  
ዚመጸ ሕቶታት

ሓደ ሰብ ቲቢ ከምዘለዎ ንምፍላጥ ንምንታይ ንውሕ ዚበለ ግዜ ይወስድ?
ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት፡ ቲቢ ቀልጢፉ ኺንጸር ይኽእል እኳ እንተኾነ፡ እቲ ሕሙም ፈለማ ኣብ 
ዶክተር ምስተራእየ፡ እቲ ነጸርታ ቲቢ ድሉው ኽሳዕ ዚከውን መብዛሕቱ ግዜ ሓያለ ሳምንታት ይወስድ 
እዩ። እቲ ዝድንጕየሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኽንያት፡ እቲ ምልክታት ቲቢ ከምቲ ካልእ ብዙሕ ሕማማት 
ሓደ ዓይነት ስለዝኾነ፡ ቲቢ ጠንቂ ሕማም ናይቲ ሕሙም እንተኾይኑ ንምፍላጥ፡ ዶክተራት ሓያለ 
መርመራታት ኽገብሩ ኣለዎም። ውጽኢት ናይዚ መርመራታት ንምፍላጥ ድማ ነዊሕ ግዜ ኽወስድ 
ይኽእል እዩ። ኣብ ኖርወይ ድማ ቲቢ ግኑን ስለዘይኮነ፡ ዶክተራት፡ ብኡንብኡ ቲቢ ኪኸውን ይኽእል’ዩ 
ኢሎም መብዛሕቱ ግዜ ኣይጥርጥሩን እዮም።

ቲቢ ዘለዎ ሰብ ዘይፈልጥ ከለኹ – ንምንታይ እዚ ሕማም’ዚ መጺኡኒ?
ብዙሓት ሕሙማት፡ ብዛዕባ’ዚ ይግረሙ እዮም። ቲቢ ከምዘለዎ ብዘይፈልጥ ሰብ ኽትልከፉ ትኽእሉ 
ኢኹም፣ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ድማ ኪኸውን ይኽእል እዩ። መልከፍቲ ምስ ኣጋጠመ፡ እቲ ሕማም 
ቅድሚ ምቕልዑ ሓደ ሓደ ግዜ ዓመታት ይወስድ እዩ።

ኵሉ ግዜ ብጥዕና እናነበርኩ ከለኹ – ንምንታይ ቲቢ ሒዙኒ?
ዋላ’ውን እቲ ሰብ ብጥዕና ዝነብር ዘሎ እንተኾነ፡ ዝኾነ ሰብ ቲቢ ኪሕዞ ይኽእል እዩ።  ባክተርያ ቲቢ 
ኣብ ኣየር ስለዝዝርጋሕ፡ ዝኾነ ሰብ ናብ ሕማም ኺቕላዕ ይኽእል እዩ።

ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኽሓዊ ዘይከኣልክሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?
ገለ ሕሙማት፡ ሕክምና ምስወሰዱ፡ ዘይምጥዓይ ይስምዖም እዩ። ምኽንያት ናይዚ ድማ ኣብ ኣካል ዘሎ 
ኵሉ ባክተርያ ቲቢ ንምጥፋእ ነዊሕ ግዜ ስለዝወስድ እዩ። ባክተርያ ቲቢ ቀስ እናበለ’ዩ ዚጠፍእ። 

ሳናቡአይ ንሓዋሩ ድኹም ኮይኑ ክነብር ድዩ?
መብዛሕቶም ሕሙማት፡ ዝኾነ ቀዋሚ ዕንወት ከየምጸኣሎም ይፍወሱ እዮም። ስለዝኾነ፡ ገለ ሕሙማት፡ 
ናይ ነዊሕ ግዜ ድኻም ሳንቡእ ኸጋጥሞም ይኽእል እዩ፣ ገሊኦም ድማ ከም ኣዝማ ወይ ከቢድ 
ሕማም ሳንቡእ (kronisk obstruktiv lungesykdom – KOLS) ዝኣመሰሉ ሕማማት ሳንቡእ 
ከስዕበሎም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ሕማም ቅድሚ ምንጻሩን ሕክምና ከይጀመሩ ከለዉን ንነዊሕ 
ግዜ ኣብ ዝሓመሙ ሕሙማት ብፍላይ ዚርአ እዩ።

ናይ ኣንጕዕ ቲቢ ኣሎኒ፣ ካብቲ ኣብ ክሳደይ ዘሎ ቑስሊ ድማ ሳሕቲ ፈሳሲ ይወጽእ 
እዩ። ካልኦት ሰባት ነዚ ፈሳሲ’ሲ ምስዝትንክፍዎ ኽልከፉ ይኽእሉ’ዶ?
ኣይፋል፤ እቲ ካብ ቑስሊ ዚወጽእ ፈሳሲ ንኻልኦት ሰባት ከሕምሞም ኣይክእልን እዩ። ነቲ ቝስሊ 
ባዕልኹም ንኸተጽርዩ ተሓቢርኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ገዛ እትከናኸን ነርስ ወይ ካልእ ሰራሕተኛ 
ሕክምና፡ ብኸመይ ከምእትገብርዎ መምርሒታት ኽህብኹም እዮም፣ ብመሰረት’ቲ ቑስሊ ንኸተጽሪ ዝወጸ 
ሓፈሻዊ መምርሒታት ጽሬት፡ ነቲ መሐከሚ ሻሽ (ባንዴጅ) ምስተጠቐምኩም ብቐጥታ ናብ መጕሓፊ 
ኽትጕሕፍዎን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣእዳውኩም ኽትbጸቡን ይግባእ። 
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ሕሙም ቲቢ ኣብ ዝደቀሰሉ መንጸፍ እንተደቂስካ ወይ ሕሙም ቲቢ ዝኽደኖ ዝነበረ 
ኽዳውንቲ እንተተኸዲንካ፡ ቲቢ ኽትሓምም ተኽእሎ ኣሎ’ዶ?
ኣይፋል፤ ቲቢ ብኸምዚ መገዲ ኣይመሓላለፍን እዩ። ቲቢ፡ ባክተርያ ካብ ኣየር ናብ ውሽጢ 
ብምስትንፋስ ይመሓላለፍ (ገጽ 6 ርኣዩ)። ኣብቲ ሕሙም ቲቢ ዝድቅሰሉ ኣንሶላ (መንጸፍ) 
ኽትድቅሱ ወይ እቲ ሕሙም ቲቢ ዝተኸድኖ ክዳን ኽትክደኑ ውሑስ እዩ።

ብሓደ መስተዪ ብርጭቆ ምስታይ፡ ቲቢ ከመሓላልፍ ይኽእል’ዶ?
ኣይፋል፤ ቲቢ ብኸምዚ መገዲ ኣይመሓላለፍን እዩ። ቲቢ፡ ባክተርያ ካብ ኣየር ናብ ውሽጢ 
ብምስትንፋስ ይመሓላለፍ (ገጽ 6 ርኣዩ)። በቲ ሕሙም ቲቢ ዝተጠቕመሉ መስተዪ ብርጭቆ ምስታይ 
ውሑስ እዩ።

ክታበት BCG ተኸቲበ ከለኹ ቲቢ ክሓምም እኽእል’ዶ?
እወ፤ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እቲ ኽታበት 100 % ኣይከላኸልን እዩ። እቲ ክታበት BCG፡ ኣንጻር 
ቲቢ ንዓበይቲ ብውሑድ መጠን ኽከላኸለሎም ዝኽእል እኳ እንተኾነ፡ ኣንጻር እቲ ኣብ ቆልዑ 
ዜጋጥም ከቢድ ዓይነት ቲቢ ጥራይ ውጺኢታዊ ምዃኑ ዝተመስከረሉ እዩ።

ካብ 2009 ጀሚሩ፡ ክታበት BCG፡ ነቶም ቲቢ ንኽሕዞም ኣብ ፍሉይ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ ጥራይ 
ዚውሃብ እዩ።

ካብ ሳንቡእ ወጻኢ ዘጋጥም ቲቢ እንታይ እዩ?
ካብ ሳናቡእ ወጻኢ ኣብ ካልእ ክፍሊ-ኣካላት ዜጋጥም ቲቢ፡ ቲቢ ወጻኢ ሳንቡእ ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
ኣብ ዝኾነ ኽፍሊ-ኣካል፡ ንኣብነት ኣብ ኵሊት፣ ኣንጕዕ ወይ ኣእምሮ ኼጋጥም ይኽእል እዩ። ካብ 
ሳናቡእ ወይ ጐሮሮ ወጻኢ ቲቢ እንተሓሚምኩም፡ ንኻልኦት ሰባት ኽትለኽፉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 
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ምዕራፍ 2፥ ቲብን ሕክምናን

“ቲቢ ከምዘሎኒ ኣብ ዝተነገርክሉ ግዜ፡ ፍርሂ ተሰሚዑኒ። ኽፍወስ ዝኽእል እንተኾ 
ይኑ ድማ ሓቲተ። ኺሓዊ ከምዝኽእል ምስ ነገሩኒ ድማ ቀሲነ። ነዊሕ ግዜ ኺወስድ 
ከምዝኽእል ግን ፈሊጠ’የ።
 ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ጓል 20 ዓመት

ቲቢ፡ ኪሕከምን ኪፍወስን ዚኽእል ሕማም እዩ። እቲ መድሃኒት፡ ንባክተርያ ቲቢ ቀስ እናበለ 
ስለዝቐትል፡ እቲ ሕክምና ነዊሕ ግዜ – እንተወሓደ ሽዱሽተ ኣዋርሕ – ይወስድ።  ኣብ መብዛሕቱ 
ኵነታት፡ እቲ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ተጀሚሩ፡ እቲ ሕሙም ድማ ኣብ ገዝኡ ይቕጽሎ።

ከም ሕሙም መጠን ድማ ኣብ ግዜ ሕክምናኹም ደገፍን ምኽርን ኽትረኽቡ መሰልኩም እዩ። 
ዝሕክመኩም ዶክተር፣ ኣዋሃሃዲ ቲቢ ከምኡውን ካልእ ሰራሕተኛ ሕክምና፡ ብዝተፈላለየ መገዲ 
ይተሓጋገዝኹም እዮም። እቲ እትወስድዎ ሕክምናን ጥዕናኹምን ድማ ናቶም ሓላፍነት እዩ።

ኣብዚ ምዕራፍ’ዚ፡ ነቶም ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ሕሙማት ቲቢ እንታይ ሕክምና ከምዝውሃቦም ኽንገልጽ 
ኢና። ነቲ ካብ ሕሙማት ዝመጸ ብዛዕባ ሕክምናን መድሃኒትን ዝምልክት ሕቶታትን ናይቲ ሕቶታት 
መልስታትን ድማ ኸነቕርብ ኢና። 

ቲቢ ቀስ እናበለ ኣብ ዝተነጸረሉ ግዜ፡ ኣካል ኣዝዩ ቅድሚ ምድካሙ፡ እቲ ሕሙም
ውጽኢታዊ ሕክምና ምውሳድ ኽጅምር ኪኽእል ኣለዎ። ስለዚ፡ እቲ ሕማም ኽፍለጥ
መታን ኽከኣልን ሕክምና ድማ ቀልጢፉ ንኽጅመርን፡ እቶም ጽቡቕ ዘይስምዖም ሰባት፡
ናብ ዶክተር ብምኻድ ኽርኣዩ ኣገዳሲ እዩ፣ 

ዝተፈላለየ ደረጃታት ሕክምና
 
ሕክምና ቲቢ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ደረጃታት ዝተኸፋፈለ እዩ፥

     1. መድሃኒት ኣብ ሆስፒታል ብምሃብ ዚግበር ሕክምና 
  (መብዛሕቱ ግዜ፡ እተን ናይ ፈለማ ክልተ ሳምንታት ወይ ልዕልኡ)
 
 2. ሰራሕተኛ ሕክምና እናተኸታተልካ ኣብ ገዛ ዝግበር ሕክምና
  (እንተወሓደ ሽዱሽተ ኣዋርሕ – ኽሳዕ እትሓውዩ)

 3. ሕክምናዊ መርመራታት 
  (ምስ ሓወኹም ኮይኑ፡ ሳሕቲ ድማ ኽሳዕ ክልተ ዓመታት ይወስድ)
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ኣብ ሆስፒታል ዝግበር ሕክምና  
ብዙሓት ሕሙማት፡ ኣብቲ ናይ ፈለማ ግዜ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም ኽሕክሙ ይግደዱ እዮም። 
ናብ ካልኦት ሰባት ኺመሓላለፍ ዝኽእል ዓይነት ቲቢ ከምዘለዎም ዝጠራጠሩ ሕሙማት፡ ኣብ ሆስፒታል 
ዝርከብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኽድቅሱ ኣለዎም። 
 
 

ባክተርያ ቲቢ ንኽጠፍእ ካብ ሓደ ዓይነት መድሃኒት ንላዕሊ የድሊ። እቲ ኣብ ሆስፒታል ዘሎ 
ሰራሕተኛ ሕክምና፡ እቲ መድሃኒት ጽቡቕ ይሰርሕ ከምዘሎን ከምዝሓሸኩምን ኽከታተል ድማ 
ይኽእል። እቲ ባክተርያ ተጻዋሪ እንተኾይኑ ንምርኣይ፡ መርመራታት ይወስዱ። ነዚ ንምፍላጥ ድማ 
ገለ ግዜ ኺወስድ ይኽእል እዩ። ባክተርያ፡ ተጻዋሪ ዓይነት እንተኾይኑ፡ ዝተፈላለየ ዓይነት መድሃኒት 
የድልየኩም፣ እቲ ዝግበር ሕክምና ድማ ግዜ ይወስድ እዩ።

ጽቡቕ እንተሊኹም፡ እቲ ሰራሕተኛ ሕክምና ድማ እቲ ኣንጻር ባክተርያ ዝተወስደ መድሃኒት ውጽኢታዊ 
ከምዝኾነ ርግጸኛ እንተኾይኑ፡ ካብ ሆስፒታል ክወጽእን ሕክምና ድማ ኣብ ገዛ ኽቕጽሎን ይኽእል 
እዩ።

ሰራሕተኛ ሕክምና እናተኸታተልካ ኣብ ገዛ ዝግበር ሕክምና 
ብመሰረት ንምቁጽጻር ቲቢ ተባሂሉ ዝወጸ ሕግታት ኖርወይ፡ ሕሙማት ቲቢ መዓልታዊ መድሃኒት 
ኣብ ዝወስድሉ ግዜ፡ ሰራሕተና ሕክምና ምስኦም ክህሉ ኣለዎ። እዚ ኣገባብ ሕክምና ድማ ቀጥታዊ 
ምክትታል ዚግበረሉ ሕክምና ወይ DOT (direkte observert terapi) ተባሂሉ ይጽዋዕ። DOT፡ 
ጽቡቕ ውጽኢት ሕክምና ዜምጽእ ዝተመስከረሉ ኣገባብ ስለዝኾነ፡ ውድብ ዓለማዊ ጥዕና፡ ኣብ መላእ 
ዓለም ንኸተኣታትዎ ከም ዕልማ ዝሓዞ እዩ።

ስርዓተ DOT፡ ሕሙማት ሕክምና ከምዝወድኡን ተጻዋርነት መድሃኒት ቲቢ ከምዘይማዕበሉን 
ንምርግጋጽ ዘገልግል እዩ። ቲቢ ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ፡ ገለ ሳዕቤን ናይቲ መድሃኒት 
እንተኣጋጢምኩም፡ ነቲ መድሃኒት መዓልታዊ ንኽትወስዱ ዘይትኽእሉ ኽትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። 
ከምኡውን መድሃኒት ንምውሳድ፡ ብቐሊሉ ኽትርስዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ፡ ነቲ ምሉእ ሕክምና 
ንኽትውድኡ ንኽሕግዘኩም ሰራሕተኛ ሕክምና ምሳኹም ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ሰራሕተኛ ሕክምና፡ 
እቲ መድሃኒት ከመይ ይሰርሕ ከምዘሎ ድማ ይዕዘብ፣ ገለ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት እንተለዎ ይርእን ምስቲ 
ሕክምና ዝተኣሳሰር ምኽሪ ድማ ይህበኩምን። 

ብዙሓት ሕሙማት፡ እቲ ፈለማ ዝውሰድ 
ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም 
ኽሕክሙ ይግደዱ እዮም።
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ኵሎም ሕሙማት፡ መድሃኒት ንኽወስዱ ኣበይን መዓስን ምስ ሰራሕተኛታት ሕክምና ከምዝራኸቡ 
ዚገልጽ ውጥን ውልቃዊ ሕክምና ኣለዎም። እዚ ውጥን’ዚ፡ ብሕሙምን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ብሓባር 
ዚዳሎ እዩ (ገጽ 20 ርኣዩ)። ብዙሓት ሕሙማት፡ ስራሕተኛታት ሕክምና ናብ ገዝኦም ንኽመጽዎም 
ይደልዩ እዮም፣ ሆስፒታል ወይ ካልእ ማእከል ህዝባዊ ጥዕና ኮይኖም ነቲ መድሃኒት ኽወስዱ ድማ 
ይኽእሉ እዮም። 

 

                             

ኣብ ገጽ 20፡ ብዛዕባ’ቲ ምስ DOT ዚተኣሳሰር መሰላት ሕሙማት ከምኡውን ከመይ ገይርኩም ን 
DOT ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ከምእተወሃህድዎ ዚምልከት ብዝያዳ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ኣብ ኣካልኩም ዘሎ ኵሉ ባክተርያ ቲቢ ምሉእ ብምሉእ ኸምዝጠፍአ እቲ ዝግበር መርመራት 
ኽሳዕ ዜርኢ፡ መድሃኒት ቲቢ መዓልታዊ እንተወሓደ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብቐጻሊ ኽትወስድዎ ኣለኩም። 
ዋላ’ውን ቅድሚ ግዚኡ ዝሓወኹም ኮይኑ እንተተሰምዓኩም፡ ገና ዘይጠፍኡ ገለ ባክተርያ ክህልዉ 
ስለዝኽእሉ፡ እቲ ሕክምና ኽሳዕ ዝውዳእ ንዅሉ መድሃኒት ብቐጻሊ ኽትወስዱ ኣገዳሲ እዩ። 

ሕክምናዊ መርመራታት  
ዶክተር፡ ነቲ እትወስድዎ ሕክምና ምስወዳእኩም ስሩዕ ሕክምናዊ መርመራታት ብምግባር ኽከታተለኩም 
እዩ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ካብ ቲቢ ካብ ዝሓወኽሙሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ክልተ ዓመታት ይወስድ እዩ። 
ኣካልኩም ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ድኻም እንተልዩ፡ ዶክተር ንገለ ግዜ ኽከታተለኩም ኣገዳሲ እዩ።

 

ሰራሕተኛ ሕክምና፡ መድሃኒት  
መዓልታዊ ንሕሙም ይቕርብ።

መብዛሕቶም ሕሙማት፡ ድሕሪ 
ምሕዋዮም ብዶክተሮም ክትትል 
ይግበረሎም እዩ።
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ብዛዕባ ሕክምና ቲቢ ዚምልከት ካብ 
ሕሙማት ዚመጸ ሕቶታት

ዝተፈላለየ ብዙሕ መድሃኒት ዘድልየኒ ምኽንያት እንታይ እዩ?
እቲ መድሃኒታት ብሓደ ኽውሰድ ስለዘለዎን ነቲ ባክተርያ ንምጥፋእ ድማ ኣብ ንሓድሕዱ ክደጋገፍ 
ስለዘለዎን ዝተፈላለየ ብዙሕ መድሃኒት የድልየኩም። ዝተፈላለየ መድሃኒት ብሓደ ምጥቃም ድማ እቲ 
ባክተርያ ተጻዋሪ ንኸይከውን ይሕግዝ እዩ። ሓደ ዓይነት መድሃኒት ጥራይ እንተወሲድኩም ግን እቲ 
ባክተርያ ብህይወት ክጸንሕ ይኽእል፣ ዝተፈላለየ መድሃኒት ምስትወስዱ ድማ እቲ ባክተርያ ብህይወት 
ኣይጸንሕን። 

ኣባላት ቤተሰብ ወይ ካልኦት ሰባት ናተይ መድሃኒት ኽወስዱ ይኽእሉ’ዶ?
ኣይፋል፤ መድሃኒትኩም ንኻልእ ሰብ ኽትህቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም! እዚ ድማ ንኹልኹም ኣዝዩ  
ከሕምመኩም ይኽእል እዩ። ኵሎም ሕሙማት፡ እቲ ዝሕክሞም ዶክተር ቲቢ ዝኣዘዘሎም መድሃኒት 
ኽወስዱ ኣለዎም እምበር፡ ካልእ መድሃኒት ቲቢ ክወስዱ የብሎምን። ኵሎም ሕሙማት፡ ኣብ ግዜ 
ሕማሞም በቲ ዝሕክሞም ዶክተር ክትትል ኽግበረሎም ኣገዳሲ እዩ። 

መድሃኒት ንግሆ ድየ ክወስዶ ዘሎኒ? ከኒና ድሕሪ ምውሳደይ ምግቢ ኽበልዕ 
እንተኾይነ፡ ክጽበየሉ ዘሎኒ ምኽንያት እንታይ እዩ?
ገአ ካብቲ መድሃኒታት፡ ከብዲ ጥርሑ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብዝበለጸ ዝሰርሕ ስለዝኾነ፡ ንግሆ ወይ ድማ 
ምስ በላዕኩም ድሕሪ ክልተ ሰዓት ክትወስድዎ ኽትክእሉ ኣለኩም። ነዚ መድሃኒታት ምስወሰድኩም፡ 
ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ድማ ዝኾነ ነገር ኽትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም።

ንምንታይ መድሃኒት ንነዊሕ ግዜ ኽወስድ ዘሎኒ? ምስ ሓሸኒ ነቲ መድሃኒት ደው 
ንኸብሎ ዘይክእለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? 
ክሕሸኩም ምስ ጀመረ፡ ገለ ባክተርያ ቲቢ ኣብ ኣካልኩም ብህይወት ይጸንሑ እዮም። ባክተርያ ደቂሱ 
ከምዘሎ ገይርኩም ኽትሓስቡ ድማ ኣለኩም። መድሃኒት ምውሳድ ደው እንተቢልኩም፡ ዳግማይ ነቒሖም 
መሊስኩም ከምእትሓሙ ኽገብርኹም ይኽእሉ እዮም። ኵሉ ባክተርያ ኸምዝጸነተ ንኸተረጋግጹ 
ሕክምናዊ መርመራታት ኽትወስዱ ኣለኩም።  

ኣብ ያታዊ ሓኪም ኽርአ ወይ መድሃኒት ቆጽለ-መጽሊ ኽወስድ ይኽእል’ዶ? 
መብዛሕቱ ግዜ፡ በቲ ዝሕክመኩም ዶክተር ቲቢ ዝተኣዘዘልኩም መድሃኒት ብቐጻሊ ትወስዱ 
እንተዄንኩም ዝኾነ ጸገም ዝብሃል የለን።  ውሑሳት ንኽትኮኑ ግን መድሃኒት ቆጽለ-መጽሊ ኽትወስዱ 
መደብ እንተልይኩም፡ ንዝሕክመኩም ዶክተር ቲቢ ኽትሓቱ ይግባእ – ምስ መድሃኒት ቲቢ ብሓደ 
ኺውሰድ ዘይግብኦ ገለ ቆጽለ-መጽሊ ክህሉ ይኽእል እዩ።

መድሃኒት ቲቢ ንኻልእ መድሃኒታት ይጸሉ እዩ

መድሃኒት ቲቢ፡ ንካልእ መድሃኒታት ትሑት ውጽኢት ከምዝህልዎ ኺገብር ይኽእል እዩ። 
ራፋምፒሲን (Rifampicin) ዝተባህለ መድሃኒት ቲቢ ትወስዱ እንተሊኹም፡ እቲ እትወስድዎ 
ከኒና ውጥን ስድራቤት ካብ ጥንሲ ኽከላኸለልኩም ከምዘይክእል ኽትግንዘቡ ኣገዳሲ እዩ።  
ስለዚ፡ ንኣብነት ከም ኮንዶም ወይ ኣብ ማህጸን ዝኣቱ መከላኸሊ (ሉፕ) ዘበለ ካልእ ኣገባባት 
ውጥን ስድራቤት ኽትጥቀሙ የድልየኩም።
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ፍሉይ መደቀሲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝተዋህበኩም 
ግዜ እንታይ ትገብሩ
ናብ ካልኦት ክመሓላለፍ ዚኽእል ቲቢ ምስዝህልወኩም ወይ ከምዚ ዓይነት ቲቢ ከምዘለኩም ጥርጣረ 
እንተልዩ፡ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝርከብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኽትድቅሱ ኣለኩም። እቲ እትወስድዎ 
መድሃኒት ነቲ ዘለኩም ቲቢ ክሳዕ ከምዘይመሓላለፍ ዚገብሮ ኣብኡ ኽትጸንሑ ትግደዱ ኢኹም። እዚ ድማ 
መብዛሕቱ ግዜ ኣስታት ሰለስተ ሳምንታት፡ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ይወስድ። 
 
ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ፡ እቶም ምስ ሕሙማት ርክብ ዝገብሩ ኵሎም ሰባት ማስኬራ ክኽደኑ 
ይግደዱ እዮም። እዚ ማስኬራ፡ ንኣፍን ንኣፍንጫን ይሽፍን፣ እቶም ዝተኸደንዎ ሰባት ድማ በቲ ኣብ 
ኣየር ዘሎ ባክተርያ ንከይልከፉ ይከላኸለሎም። (እዚ ባክተርያ’ዚ፡ እቲ ሕሙም ኪዛረብ፣  
ክስዕል ወይ ክህንጥስ ከሎ ናብ ኣየር ይዝርጋሕ)። 

እቶም ምስ ሕሙማት ርክብ ዘለዎም ኵሎም ሰባት ድማ ኣብ ክፍሊ ሕሙማት ክኣትዉ ከለዉ፡ ዝተፈልየ 
ቆብዕን ጓንትን ከምኡውን ጃኬት ወይ ቀሚሽ ክኽደኑ ኣለዎም።

መርመራታት፡ እቲ ዘለኩም ዓይነት ቲቢ ናብ ካልኦት ሰባት ከምዘይምሓላለፍ እንተድኣ ኣረጋጊጹ፡ ካብቲ 
ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኽትወጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሆስፒታል ኴንኩም ተወሳኺ ክንክን ዘድልየኩም 
እንተኾይኑ ግን ኣብ ሆስፒታል ናብ ዝርከብ ካልእ ዋርድ ኽትግዕዙ ኢኹም። እንተጥዒኹም ድማ ናብ 
ገዛኹም ኽትከዱ ኽትክእሉ ኢኹም። 

ብዙሓት ሕሙማት ኣብ ክፍሊ መደቀሲ ዋርድ ንኽድቅሱ ከምዘጸግሞም ንፈልጥ ኢና። ሓደ ሕሙም ድማ 
ከምዚ ይብል፥ 

እቲ ዝኸበደ ነገር፡ ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ምዃን እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ክኽደኑን
ማስኬራ ኽገብሩን ይግደዱ እዮም። ዝተሸፈኑ ሰባት ኽትርኢ፡ ዘሰምብድ እዩ።  
ኽገብርዎ ከምዘለዎም ድማ እፈልጥ እየ።
 ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ፣ ጓል 25 ዓመት

ብዙሓት ሕሙማት፡ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ማስኬራ ክገብሩ ይኸብዶም እዩ። ገለ ሰባት ድማ ካልኦት 
ናብኦም ኣብ ዝቐርብሉ ግዜ ተሸፊኖም ኣብ ዝመጽሉ ግዜ፡ ሕስረት ከምኡውን “ሕማቕ” ከምዝስምዖም 
ይዛረቡ። እቲ ባክተርያ ቲቢ’ዩ እምበር ንስኹም ኣይኮንኩምን፣ ካብኡ ድማ ንርእሶም ክከላኸሉ 
ስለዘለዎም እዩ። እቲ ዘለኩም ቲቢ ናብ ካልኦት ኽሳዕ ዘይመሓላለፍ እቲ ባክተርያ ኣብ ቁጽጽር ኣብ 
ዝኣተወሉ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡ እቶም ካልኦት ሰባት ማስኬራ ከይገበሩ ኽቐርብኹም ይኽእሉ እዮም። 

እቶም ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ዝሰርሑ 
ሰባት፡ ማስኬራ ኽኽደን ናይ ግድን እዩ። 
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ምሉእ ገጽ ናይቶም ዝሕክምኹም ሰባት ኽትርእዩ ዘይምኽኣልኩም ይኸብድ እዩ።  ነቶም ኣብ ፍሉይ 
መደቀሲ ዋርድ ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ሰባት ንኽትፈልጥዎም ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ብዙሓት 
ሕሙማት ድማ ማስኬራ ምስ ዝገበሩ ሰባት ርክብ ምግባር ኣዝዩ ግኡዝን ዘይንጥፉን ኮይኑ ይስምዖም 
እዩ። ስም ናይቶም ዝሕክምኹም ሰባት ኽትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ናብ ክፍሊ ቅድሚ ምእታዎም ድማ 
ኣብቲ ማዕጾ ብዝርከብ መስኮት ገጾም ንኸርእይኹም ኽትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም – ስለዚ ድማ 
ብዝበለጸ ንኽትፈልጥዎም ትኽእሉ።
 
 

 
ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኣብ ዝኣተኽሙሉ ግዜ፡ ኣብቲ ንቡር መዓልታዊ ህይወትኩም እትረኽብዎ 
ብዙሕ ነገራት ትስእኑ ኢኹም። ብዙሓት ሕሙማት ድማ ብናጻ ኽንቀሳቐሱ ዘይምኽኣሎምን ዳርጋ 
መብዛሕቱ ዘድልዮም ነገራት ንኽረኽቡ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝድገፉ ምዃኖምን ከምዝኸብዶም ይዛረቡ 
እዮም። እቲ ክውንነት ድማ እቲ ዝበዝሐ ግዚኦም ንበይኖም የሕልፍዎ፣ “ዝሰራሕ ዘይምህላዉ” ድማ 
ንብዙሓት ሕሙማት ኣጸጋሚ ይገብሮ፣ ከምኡውን ትርጉም ናይ ግዜ ኽጠፍኦም ይኽእል። ብዙሓት ሰባት 
ድማ እዚ ነገር’ዚ ይኸብዶም’ዩ። 

ነዚ ነገር’ዚ ብኸመይ ከምዝዋጽእዎ ድማ ካብ ሕሙማት ዝተረኽበ ምኽሪ ኣብዚ ነቕርብ ኣሎና፥

• ብመገዲ ተሌፎን ወይ ኮምፕዩተር ገይርኩም ምስ መሓዙትን ኣዝማድን ርክብ ግበሩ። እዚ ድማ 
ንዘለኩም ብሕቱውነት የጕድል እዩ። መሓዝትኩምን ኣዝማድኩምን ድማ ናብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ 
መጺኦም ኽበጽሕኹም ይኽእሉ እዮም! ኣብቲ ዘለኽምዎ ክፍሊ ኣብ ዝመጽሉ ግዜ፡ ማስኬራ፣ ቀሚሽ 
ወይ ጃኬት ከምኡውን ጓንቲ ንኽኽደኑ ክግደዱ እዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቆልዑ ናብ 
ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ንኽኣትዉ ኵሉ ግዜ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

• ሓደ ሓደ ካብቲ ዘለኩም ውልቃዊ ነገራት ናብ ክፍልኹም ሒዝኩም ምጹ፣ እዚ ድማ ኣብ ገዛኹም 
ከምዘለኹም ብዝበለጸ ከምዝስምዓኩም ይገብር እዩ። ገለ ኣቑሑ ድማ ከምዝምከን ኺግበር ዚከኣል 
ስለዝኾነ፡ ውሑሳት መታን ኽትኮኑ፡ ምሳኹም ሒዝክምዎ ኽትመጹ እትኽእሉ እንታይ ምዃኑ ንነርሳት 
ሕተቱ።

• መደብ ናይቲ መዓልታዊ እትሰርሕዎ ነገራት ኸተውጽኡ ፈትኑ። እዚ ድማ ግዜኹም ትርጕም ዘይብሉ 
ኮይኑ መታን ከይስምዓኩም ይሕግዘኩም።

ናብ ክፍሊ ቕድሚ ምእታዎም ንገጾም 
ንኸርእይኹም ንሰራሕተኛታት ሕክምና 
ኽትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም።
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• ካብ ሕማምኩም ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ካልእ ነገራት መታን ኣቓልቦኹም ኽትገብሩ ከምኡውን  
 ንግዜኹም ድማ ብቐሊሉ መታን ኸተሕልፉ – ንርእስኹም ብውሑድ መጠን “ጽምድቲ”   
 ከምእትኸውን ግበሩ። ኣብነታት ናይቲ እትገብርዎ ነገራት ድማ ምንባብ፣ ምጽሓፍ፣ ራድዮ ምስማዕ፣  
 ተለቪዥን ምርኣይ፣ ጸወታ ምጽዋት፣ ስርሓት ፈትሊ ወይ ምንቅስቓስ ኣካላት ምግባር የጠቓልል። 

መዓልታዊ እንታይ ኽገብር ከምዘሎኒ ከምኡውን መዓስ ግዜ ኽገብሮ ከምዘሎኒ እፈልጥ  
ነይረ። ንኣብነት፤ ንግሆ ንግሆ መድሃኒት ኺወስድ ምዃነይ እፈልጥ ነይረ፣ ነዚ ነገር’ዚ  
ኣብ ካልእ ግዜ ናይቲ መዓልቲ እንተገይረዮ ድማ ዘይንቡር ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ። ርእሰይ  
ነቲ ቦታ ከም ገዝኣ ከምዝስምዓ ገይረ፣ ሕጕስ ገጽ ከምዝህልወንን ንርእሰይ ድማ ጽምድቲ  
ከምእትከውንን ገይረ። እቲ ዝሕክመኒ ዶክተር ዘምጽኣለይ ኵሉ እወታዊ ውጽኢት  
እንተዘይኮይኑ፣ እቲ መዓልታት ክሓልፍ ከምዘይክእል ተገንዚበ። 

 ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ጓል 30 ዓመት

ብዛዕባ ቲቢ ዚምልከት ካብ ሕሙማት  
ዚመጸ ሕቶታት

ንምንታይ ተፈልየ ከምዝሕከም ይግበር?
እቲ ዘለኩም ቲቢ ዘይመሓላለፍ ምዃኑ ኽሳዕ ዚረጋገጽ ኽትፍለዩ ናይ ግድን እዩ። እዚ ድማ እቲ 
ሕማም ናብ ካልኦት ንኸይመሓላለፍ ንምርግጋጽ ዚግበር እዩ። 

ሰራሕተኛታት ሕክምና ንምንታይ ማስኬራታት ኽገብሩ የድልዮም?
እዚ ማስኬራታት’ዚ፡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ንባክተርያ ቲቢ ካብ ኣየር ንውሽጢ መታን ከየስተንፍሱ 
ይከላኸለሎም።

ኣብ ፍሉይ መደቀሲ ዋርድ ኣብ እትጸንሕሉ ግዜ እትገብርዎ ነገራት ይሃልውኩም።
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ብኸመይ DOT ምስ ህይወትኩም ኺወሃሃድ ይኽእል?
ኵሎም ሕሙማት ቲቢ፡ መድሃኒት ንኽወስዱ ኣበይን መዓስን ምስ ሰራሕተኛታት ሕክምና ከምዝራኸቡ 
ዚገልጽ ውጥን ውልቃዊ ሕክምና ክህልዎም እዩ። እዚ ስምምዕ’ዚ፡ ሕሙም ነቲ ናይ ሕክምና ግዜ 
ንኽውድእ ብዝተኻእለ መጠን ከምዝጥዕም ተገይሩ’ዩ ዚዳሎ። 

እዚ ውጥን ሕክምና፡ ኣብ መንጐ ሕሙምን ነቲ ሕሙም ዝሕክም ሰራሕተኛ ሕክምናን ኣብ ዝግበር 
ኣኼባ ይዳሎ። እዚ ኣኼባ’ዚ፡ “ኣኼባ ውጥን ሕክምና” (“behandlingsplanmøte”) ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ 
እዚ ድማ ኣብ ፈለማ ናይ ሕክምና ግዜ ይካየድ፣ መብዛሕቱ ግዜ ድማ እቲ ሕሙም ቅድሚ ካብ 
ሆስፒታል ምውጽኡ እዩ። እቲ ሕሙም፣ ንሕሙም ዝሕክም ዶክተር ቲቢ (ክኢላ)፣ ነቲ ሕሙም ዝተመደበ 
ኣዋሃሃዲ ቲቢ ከምኡውን ካብ ኣገልግሎት ጥዕና ምምሕዳር ከተማ ዝመጹ ሰባት፡ ኣብቲ ኣኼባ ይሳተፉ። 
እቲ ሕሙም፡ ተርጓሚ ኣብ ኣኼባ ንኽመጽእ ኪሓትት ይኽእል እዩ፣ ከምኡውን/ወይ ንኽድግፍዎ ድማ 
ዘመድ ወይ መሓዛ ከምጽእ ይኽእል እዩ። 

እቲ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ፡ ብዛዕባ ውጥን ሕክምናን ኣኼባን ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ 
ንኽህበኩም ድማ ከዘራርበኩም ይኽእል እዩ።

                                 

ዕላማ ምድላው ውጥን ሕክምና፡ ድሌታት ሕሙምን ተኽእሎታት ሰራሕተኛታት ሕክምናን ኣብ 
ግምት ዜአቱ መደብ ንምውጻእ እዩ። መድሃኒት ኣብ ገዛኹም ንኽመጸኩም ትደልዩ እንተዄንኩም፡ 
ንኽመጸኩም ኽትሓቱ መሰልኩም እዩ። ነዚ መድሃኒት’ዚ ኣብ ሆስፒታል ንኽትወስዱ ትመርጹ 
እንተዄንኩም፡ ከምኡ ንኽግበር መሰል ኣለኩም።

 

      
 

ኣኼባ ውጥን ሕክምና።

ብዙሓት ሕሙማት፡ መድሃኒት 
ናብ ገዝኦም ንኽመጾም ይደልዩ...

...ገሊኦም ድማ ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም ንኽወስዱ 
ይመርጹ።



21 |

ምህላው ዝበለጸ መደብ DOT፡ ኣብ ኵነታት ህይወትኩም ዝተሞርኮሰ እዩ። ንኣብነት ትሰርሑ 
እንተዄንኩም፡ ንግሆ ቅድሚ ምውጻእኩም – ዋላውን ኣዝዩ ዝነግሀ እንተኾነ – ሰራሕተኛታት ሕክምና 
መድሃኒት ንኸምጽእልኩም ኽትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ሰራሕተኛታት ሕክምና ናብ ገዛኹም 
ኽመጽኹም ዘይትደልዩ እንተዄንኩም፡ ካብ ሆስፒታል ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ትቕመጡ እንተዄንኩም፡ 
መድሃኒት ኣብ ሆስፒታል ኴንኩም ንኽትወስዱ እቲ ዝበለጸ መፍትሒ ኪኸውን ይኽእል እዩ። 

ኵነታትኩም ወይ ዘድልየኩም ነገር እንተተቐይሩ፡ እቲ ሕክምና ምስ ጀመርኩም’ውን ነቲ ዘለኩም 
መደብ ኣወሳስዳ ኽትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

ብዙሓት ሕሙማት፡ ከምዝሕግዞም ስለዝፈልጡ፡ DOT ኣብ ምውሳድ ንፉዓት እዮም። ገሊኦም ግን 
DOT ከምዝኸብዶም ንፈልጥ ኢና። ሓደ ሓደ ሕሙማት፡ መድሃኒት ኽወስዱ ከለዉ ብኻልእ ሰብ 
ምክትታል ንኽግበረሎም ጽቡቕ ኣይስምዖምን፣ እቲ ሰራሕተኛ ሕክምና ድማ ይቆጻጸሮም ከምዘሎ ኮይኑ 
ይስምዖም። እዚ ድማ ርዱእ እዩ – ሰባት “ንገዛእ ርእሶም ባዕሎም ንኽቑጻጸሩ” ድሌት ክህልዎም 
ልሙድ ነገር እዩ። ኮይኑ ግን፡ ከምቲ ሓደ ሕሙም ዝበሎ’ዩ፤ “ንዓይ ንኽቆጻጸሩ ዘይኮኑስ፡ ንሕማመይ 
እዮም ዝቆጻጸሩ”።

ሓደ ሓደ ሕሙማት፡ ኣብቲ DOT ዝውሃበሉ ግዜ፡ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ንኽውጥኑ ይኸብዶም እዩ።  
እዚ ነገር’ዚ ንዓኹም ዘጸግም እንተኾይኑ፡ ብዛዕባ’ቲ ጸገም’ቲ ድማ ነቶም ኣብ ገዛኹም መጺኦም 
ዝከታተልኹም ነርሳት ወይ ነቲ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ግለጹ፣ ከምኡውን ንዓኹም ብዝበለጸ 
ዝጥዕመኩም ስምምዕ ንኸተዳልዉ ትኽእሉ እንተዄንኩም ሕተቱ። 

ብዛዕባ ቲቢ ዚምልከት ካብ ሕሙማት  
ዚመጸ ሕቶታት 

DOT እንታይ እዩ?
DOT፡ ንቀጥታዊ ምክትታል ሕክምና ዚውክል እዩ። እዚ፡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ብኣካል ተረኺቦም፡ 
ሕሙማት ቲቢ ንመድሃኒት መዓልታዊ ኣብ ዝወስድሉ ግዜ ደገፍ ዝህብሉ ኣገባብ ሕክምና እዩ።

ዓቢ ክነሰይ – ንምንታይ መድሃኒተይ ክወስድ ከለኹ ምክትታል ኽግበረለይ ዝግባእ?
ንዓኹም ብውልቂ ኣይኮነን ምክትታል ዝግበረልኩም፣ እቲ መድሃኒት ግን ብዝግባእ ይውሰድ እንተልዩን 
ንኽትወስድዎ ከምዘይረሰዕክምዎ ንምርኣይን ምክትታል ኽግበረልኩም ናይ ግድን እዩ። ካብ ተሞክሮና፡ 
ብፍላይ ድማ እቶም ክሕሾም ዝጀመረ ሕሙማት፡ መድሃኒት ንኽርስዑ ዝቐለለ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። 
DOT፡ ሕሙማት ካብ ቲቢ መታን ክሓውዩ ንምሕጋዝ ዝተዳለወ እዩ። 

ነርሳት ኵሉ ግዜ ኣብ ሰዓቶም ኣይመጹን እዮም። ኣብ ሰዓቶም ንኽመጹ ክሓቶም 
ይኽእል’ዶ?
እቶም መድሃኒት ናብ ገዝኦም ዝመጾም ሕሙማት፡ ሓደ ሓደ ግዜ ነርሳት ኣብ ሰዓቶም ኣይመጽዎምን 
እዮም። ኣብ ግዚኦም ንኽመጹ ኽትሓትዎም ወይ ድማ ብዛዕባ’ቲ ጸገም ኣመልኪትኩም ምስቲ 
ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ኽትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። መብዛሕቱ ግዜ፡ ነርሳት ምሉእ መዓልቲ 
ንብዙሓት ሕሙማት ስለዝበጽሑ፡ ኵሉ ግዜ ኣብ ግዚኦም ንኽመጹ ከምዘይክእሉ ርዱእ እዩ።
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ምእላይ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ቲቢ
መድሃኒት ቲቢ፡ ሳሕቲ ኣብ ኣካላት ጸገማት – ጐድንኣዊ ሳዕቤናት – ከምጽእ ይኽእል እዩ።  ጸገማት 
ከምጽኡ ዝኽእልሉ ምኽንያት ድማ ንባክተርያ ቲቢ ጥራይ ዜጥቅዕ “ዝተፈልየ” መድሃኒት ንኸተመስርሕ 
ዘይከኣል ምዃኑ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቲ ምስ ባክተርያ ቲቢ ዝግብሮ ቃልሲ፡ እቲ መድሃኒት ኣብ ካልእ 
ክፍሊ-ኣካላት ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ሳሕቲ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ። ልክዕ 
ከም ውግእ ሕሰብዎ፥ ኣካልኩም፡ ብሓገዝ መድሃኒት ነቲ ሕማም ይቃለስ ስለዝኾነ፡ ብሰንኪ እዚ ቃልሲ 
ድማ ገለ “መቑሰልቲ” (ጐድንኣዊ ሳዕቤን) የጋጥም። ንመድሃኒትኩም መዓልታዊ ትወስዱ እንተዄንኩም 
ትዕወቱ ኢኹም።

ሕሙማት፡ ነቲ ዝወስድዎ መድሃኒት ብዝተፈላለየ መገዲ ግብረ-መልሲ ይህቡ። ብዙሓት ሕሙማት፡ ዝኾነ 
ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ዘይብሎም እኳ እንተኾኑ፡ ገሊኦም ግን ጸገማት የጋጥሞም እዩ። ብሓፈሻ፡ ኣካል፡ 
ነቲ መድሃኒት እናተለማመዶ ክኸይድ ምስ ጀመረ፡ መብዛሕቱ ግዜ ድሕሪ ኣስታት ኣርባዕተ ሳምንታት፡ 
እቲ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት እናፎኸሰ ወይ እናጠፍአ ይኸይድ። 

ካብቲ ንልሙድ ዓይነት ቲቢ (ተጻዋሪ ዘይኮነ ዓይነት ቲቢ) ተባሂሉ ዝውሰድ መድሃኒት ዜጋጥም ከቢድ 
ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ኣዝዩ ውሑድ እኳ እንተኾነ፡ ኸጋጥም ግን ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ዝኾነ ጸገማት 
ወይ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት እንተኣጋጢምኩም፡ ንዝሕክመኩም ዶክተር፣ ኣዋሃሃዲ ቲቢ ወይ ኣብ ገዛ 
ዝከታተል ነርስ ኽትሕብሩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ ስሩዕ ሕክምናዊ መርመራታት ንኽትመጹ ድማ ኣገዳሲ 
እዩ።

እቲ ጻዕዳ ዝሕብሩ ክፋል ኣዒንትኹም እንተበጪጩ፣ ከቢድ ቃንዛ ከብዲ እንተልይኩም ወይ 
ዕንፍሩር ቆርበት ኣብ ገዚፍ ክፋል-ኣካልኩም እንተልዩ ወይ ኣብ ምርኣይ ጸገማት እንተኣጋጢምኩም 
– ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብቲ ዝሕክመኩም ዶክተር ቲቢ ተራኣዩ።

ካብ ሕሙም ዝመጸ ሕቶ

እቲ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት መዓስ’ዩ እናጐደለ ወይ እናጠፍአ ዝኸይድ?
እዚ፡ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ እዩ፣ ምኽንያቱ፡ ሕሙማት ንዝወስድዎ መድሃኒት ዝተፈላለየ ዓይነት ግብረ-
መልሲ ይህቡ ስለዝኾነ እዩ። ሓደ ሕሙም፡ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ንሓጺር ግዜ ክህልዎ ይኽእል፣ ካልእ 
ድማ ንነዊሕ ግዜ ዚጸንሕ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ይህልዎ። ገሊኦም ድማ ዝኾነ ዓይነት ጸገማት ብፍጹም 
ኣይህልዎምን። ኵሉ ኣካላት ዝተፈላለየ እዩ፣ ነቲ ዝወስዶ መድሃኒት ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ግብረ-
መልሲ ይህብ። መብዛሕቶም ሕሙማት ድማ ድሕሪ 2-4 ሳምንታት ይሕሾም እዩ።

ብዛዕባ’ቲ ዘለኩም ምልክታት ርግጸኛታት እንተዘይኴንኩም ወይ ንነዊሕ ግዜ እንተጸኒሑ፡ ነቲ 
ዝሕክመኩም ዶክተር ቲቢ ወይ ኣዋሃሃዲ ቲቢ ኣዘራርቡ። 
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ፍሉጣት ኣሉታዊ ሳዕቤናት
ኣብዚ ኽፍሊ-ጽሑፍ’ዚ እንገልጾ ዘሎና ጐድንኣዊ ሳዕቤናት፡ ፍሉጣት፣ ባህ ዘየብሉን ዘቖጥዑን ኮይኖም 
ግን ከኣ ሓደገኛታት ዘይኮኑ እዮም። ብዙሕ ገንዘብ ከየውጻእኩም ነዞም ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ብኸመይ 
ከምእትኣልይዎም ዝሕብር ርእይቶታት ካብ ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ድማ ኸነቕርብ ኢና። 
እዚ ምኽሪ’ዚ እንተድኣ ዘይሓገዘኩም፡ ነቲ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ፣ ሓኪም ቲቢ ወይ ኣብ ገዛ 
ዝከታተል ነርስ ሕተቱ። 

ንስኹም ወይ ካልኦት ሕሙማት ቲቢ ኽትፍትንዎ እትኽእሉ ተወሳኺ ኣገባባት ክህልወኩም ይኽእል 
እዩ። ውሑስ ምዃኑ ንኽትፈልጡ፡ ብዛዕባ’ዚ ዚምልከት ምስ ዝሕክመኩም ዶክተር ቲቢ ወይ ኣብ 
ገዛ ዝከታተለኩም ነርስ ብኽብርትኩም ርኸቡ – ከምኡውን ንኻልኦት ሕሙማት ክመኽርዎ ዝኽእሉ 
ጠቓሚ ኣገባባት እንተሊዎም ሕተትዎም።  

 እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ቲቢ፥ 

 • ዕግርግር ምባልን ተምላስን 
 • ቀይሕ ዝሕብሩ ሽንቲ-ማይ 
 • ጸገማት ምሕቓቕ ምግቢ – ተሪር ቀልቀል ወይ ውጽኣት
 • ስሓን ዕንፍሩርን
 • ቃንዛ መለጋግቦን ካልእ ዓይነት ቃንዛን ሕበጥን

 

ጐድንኣዊ ሳዕቤናት እንተሊኩም፡ 
ምስቲ እትረኽብዎ ሰራሕተኛ ሕክምና 
ተዘራረቡ።
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ዕግርግር ምባልን ተምላስን
መድሃኒት ቲቢ፡ ዕግርግር ምባልን ተምላስን ኬምጽእ ይኽእል እዩ። 
ነቲ መድሃኒት ምስ ባህርያዊ ርግኦ ብሓደ ምውሳድ ክሕግዝ ይኽእል 
እዩ። ዕግርግር ክብለኩም ከሎ ድማ ከም ብሽኮቲ ወይ ፍሩታ 
ዝኣመሰለ ንእሽቶ ነገር ምብላዕ ኺሕግዝ ይኽእል እዩ። ስሩዕ ምግቢ 
ኽትበልዑ ድማ ኣገዳሲ እዩ፣ እዚ ድማ ቀልጢፍኩም ንኽትሓውዩ 
ይሕግዘኩም፣ ከምኡውን ካብ ዕግርግር ምባል ክከላኸለልኩም ወይ 
ከህዳኣልኩም ይኽእል።

እቲ ዕግርግር ምባል ከቢድ ብምዃኑ እትሽገሩ እንተዄንኩም፡ ነዚ 
ንምህዳእ መድሃኒት ኽትወስዱ ይከኣል እዩ።

ሕሙማት ድማ ንዕግርግር ምባል ኸትህድእሉ እትኽእልሉ ምኽሪ ይህቡ፥

• ጂንጂብል ኣብ ኣፍኩም ብምእታው ምጸውዎ ወይ ድማ ኣብ ሻሂ ወይ ምግቢ ጅንጅብል ኣእትዉ
• መድሃኒት ቅድሚ ምውሓጥኩም ንጸሊም ሻሂ ስተዩ
• ውሑድ ዓቀን ዘለዎ ሓድሽ ጽማቝ ፍሩታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስተዩ
• ንእሽቶ ለሚን ምጸዉ
• ሽኮር ኣብ ኣፍኩም ግበሩ

ካብ ሕሙም ዝመጸ ሕቶታት
ሓደ ግዜ ኣብ ቀደመ-ሰንበት ኣብ ገዛ ኮይነ መድሃኒተይ ኣብ ዝወሰድክሉ ግዜ ከምልስ  
ምስ ጀመርኩ፡ እቲ መድሃኒት ድማ ምስኡ ወጺኡ።  መድሃኒተይ እንተድኣ ኣምሊሰዮ 
ተወሳኺ መድሃኒት ክወስድ የድልየኒ ድዩ? ካበይ’ከ ክረኽብ ይኽእል? 
ከምዘምለስክሙዎ፡ ነቲ ኣብ ገዛ መጺኡ ዝከታተለኩም ነርስ ሓብሩ። ከኒናኹም ምስወሰድኩም ብኡንብኡ 
እንተምሊስኩም፡ ሓድሽ መድሃኒት ኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዕግርግር ምባልን ተምላስን እትሽገሩ 
እንተዄንኩም፡ ነዚ ንምህዳእ ዶክተር መድሃኒት ኺህበኩም ይኽእል እዩ። 

መድሃኒተይ ምስወሰድክዎ፡ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ጽርውርው ይብለኒ’ዩ። ንምንታይ?  
ኽሕግዘኒ ዝኽእል ነገር ኣሎ’ዶ? 
ኣብ ጥርሑ ከብድኹም መድሃኒት ስለዝወሰድኩም ጽርውርው ክብለኩም ይኽእል እዩ። መድሃኒት 
ምስወሰድኩም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ገለ ነገር ኽትበልዑን፡ ኽሳዕ ዝሕሸኩም ድማ ኸተዕርፉን ፈትኑ። 
መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድኩም ኽትበልዑ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ቅድሚ ክልተ ሰዓታት ኪኸውን 
ይግባእ። 

ዕግርግር ምባልን ተምላስን።
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ቀይሕ ዝሕብሩ ሽንቲ-ማይ
መድሃኒት ቲቢ ክትወስዱ ከለኹም፡ ኵሉ ፈሳሲ  
ኣካላት፡ ኽቐይሕ፣ ጽገሬዳዊ ሕብሪ ኪህልዎ ወይ  
ኽብጩ ይኽእል’ዩ። እዚ ድማ ሓደገኛ ኣይኮነን።  
እቲ ምኽንያት፡ መድሃኒት ቲቢ ቀይሕ ሕብሪ  
ስለዘለዎ እዩ።

ተሪር ቀልቀል ወይ ውጽኣት 
መድሃኒት ቲቢ፡ ንባክተርያ ቲቢ ምቕታል ጥራይ  
ዘይኮነስ፡ ነቲ ንቡር ባክተርያ መዓንጣ ድማ  
ይጸልዎ እዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ገለ  
ሕሙማት፡ ጸገማት ምሕቓቕ ምግቢ የጋጥሞም  
እዩ። ገሊኦም ተሪር ቀልቀል ክህልዎም ከሎ፡  
ካልኦት ድማ ውጽኣት ይህልዎም። 

ነዚ ተሪር ቀልቀል ብኸመይ ከምእተወግዶ ዝሕብር ካብ ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን 
ዝተረኽበ ምኽሪ፥

• ፍረታትን ኣሕምልትን ብልዑ
• ዝነቐጸ ፍረታት ብፍላይ ድማ ዝተጣሕነ ፍረን ዘቢብን ብልዑ
• ኣብ ማይ ዝተኣልከ እንጣጢዕ ብልዑ
• ብዙሕ ማይ ስተዩ
• መዐገሲ ድርቀት ንኣብነት ካብ ፋርማሲ ኽትገዝዎ እትኽእሉ ላክቱሎስ (Lactulose) ውሰዱ
• ኽትገብሩ ትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ፈኵስ ምንቅስቓስ ኣካላት ግበሩ

ውጽኣት ብኸመይ ከምእትከላኸሉ ዝሕብር ምኽሪ፥

• ጸባ ምስታይ ኣወግዱ
• ብዙሕ ሽኮር ዘለዎ ዝስተ ነገር ኣወግዱ
• “levende melkesyrebakterier” ዝሓዘ ፍርያት ንኣብነት ባዮላ (Biola) ውሰዱ
• ባክተርያ ጸባዊ ኣሲድ (melkesyrebakterier) ዘለዎ ከኒና ንኣብነት ኢዶፎርም ክላሲክ 
 (Idoform Classic) ውሰዱ
• ብሉቤሪ ብልዑ ወይ ጽማቝ ብሉቤር ስተዩ

መድሃኒት ቲቢ ኽትወስዱ ከለኹም 
ሽንቲ-ማይ ይቐይሕ እዩ።

ገለ ሕሙማት፡ መድሃኒት ኽወስዱ ከለዉ 
ጸገማት ምሕቓቕ ምግቢ የጋጥሞም እዩ።
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ስሓን ዕንፍሩርን

ገለ ሕሙማት፡ ኣብ ኣካላቶም ብዙሕ ስሓ ይገብረሎም፣ ዕንፍሩር 
ድማ ኽወጾም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ዘቖጥዕ ኪኸውን 
ይኽእል እዩ። እዚ ስሓ’ዚ፡ ብሰንኪ እቲ መድሃኒት ዚመጽእ 
ቁጥዐ ኣካላት እዩ። እቲ ምልክታት ከቢድ እንተዘይኮይኑ፡ ነዚ 
ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ምኽሪ ኽትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም። 
ስሓን ዕንፍሩርን እንተዘይጠፊኡ፡ ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ 
ቲቢ፣ ዶክተር ወይ ኣብ ገዛ መጻኣ ንእትከታተለክም ነርስ 
ኣዘራርቡ። ዶክተር፡ ኣብ ገለ እዋናት፡ ነዚ ስሓ ንምህዳእ 
መድሃኒት ኣንጻር ቁጥዐ ኣካላት (ከኒና ኣንቲ-ሂስታሚን 
(antihistamintabletter) ኺእዝዘልኩም ይኽእል እዩ። 

  

ስሓ ብኸመይ ከምእተወግዶ ዝሕብር ካብ ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ዝተረኽበ ምኽሪ፥

• ጨና ዘይብሉ ልስሉስ ሳሙና ተጠቐሙ
• ጨና ዘይብሉ ቅብኣት ቆርበት (ሎሺን) ተጠቐሙ
• ስሓ ንምውጋድ ክሬማ ንኣብነት እዩራክስ (Eurax) ተጠቐሙ
• ዕረ ተጠቐሙ (ብቐጥታ ካብቲ ተኽሊ ዝተረኽበ ወይ ካብ ዕረ ዝተሰርሐ ቅብኣት ቆርበት)
• ኣብ ጾታዊ ኣካላት ስሓ እንተልይኩም ድማ ፈኵስ፣ ገፊሕን ከም ተማራጺ ድማ ካብ ጡጥ   
 እተሰርሐ ክዳን ውሽጢ ተኸደኑ

ቃንዛ መለጋግቦን ካልእ ዓይነት ቃንዛን ሕበጥን

ገለ ሕሙማት፡ ከም ጐድንኣዊ ሳዕቤናት መድሃኒት 
ቲቢ፡ ቃንዛ መለጋግቦ ወይ ቃንዛ ካልእ ኽፍሊ-
ኣካላት የጋጥሞም እዩ። በዚ ነገር’ዚ ትጽገሙ 
እንተሊኹም፡ ብዛዕብ’ኡ ድማ ምስቲ ዝሕክመኩም 
ዶክተር ኽትዘራረቡ ይግባእ። ምድራዝ ኣካላት ወይ 
ኣኵፓንቸር ኽትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፣ በዚ 
እንተዘይሒሽኩም፡ ካብ ፓራሲታሞል ወጻኢ ዚኾነ 
ካልእ ዓይነት መድሃኒት ቃንዛ ውሰዱ። (መድሃኒት 
ቲቢ ትወስዱ እንተሊኹም፡ ፓራሲታሞል ንጸላም 
ከብድኹም ኣዝዩ ይኸብዳ እዩ።) 

ሕበጥ እግሪ ድማ ኸጋጥም ይኽእል እዩ። ኮፍ ክትብሉ ከለኹም ወይ ኽትድቅሱ ከለኹም፡ 
ንእግርኹም ሓፍ ምስእተብልዎ – መተርኣስ ተጠቐሙ – ክሕግዘኩም ድማ ይኽእል እዩ። ኣብ 
ኣእጋርኩም ድማ ዝሑል ሽጐማኒ ኽትጥቕልልው ድማ ኽትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም። ፈኵስ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ድማ ኽሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር፡ ዋላ’ውን ሕማቕ እንተተሰምዓኹም ነቲ መድሃኒትኩም ብቐጻሊ ምውሳድ 
እዩ። ዝኾነ ጸገማት ወይ ኣሉታዊ ሳዕቤናት እንተኣጋጢምኩም፡ ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ወይ 
ዶክተር ሓብሩ። 

ስሓን ዕንፍሩርን።

ቃንዛ ኣብ መለጋግቦን ካልእ ክፍሊ-ኣካልን።
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ምዕራፍ 3፥ ቲቢ ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ፡ 
ንኣካልኩምን ነፍስኹምን ብጥዕና ምሓዝ  

“ንዓይ፡ ብቲቢ ምሕማመይ ካብቲ ንህወተይ ዘጋጥማ ብዙሕ ውግኣት መጀመርታ ናይቲ  
ሓደ ውግእ እዩ፤ ኣብ ርእሲ’ቲ ሕማም ቲቢ ንኽሕሸኒ ዘካይዶ ምቅላስ፡ ኣብ ኖርወይ  
ንዘሎ ምግቢ፣ ቛንቋ፣ ማሕበራዊ ህይወትን ኵነታት ኣየርን ንኽለማመድ ድማ ኺቓለስ  
ነይሩኒ። ካብዚ ኵነታት’ዚ ጽቡቕ ነገር ኽሳዕ ዝምሃር ንዘሎ ግዜ ግን እዚ ዅሉ  
ነገር’ዚ ብዓቢ ደረጃ ጸሊዩኒ እዩ።

     ሓደ ወዲተባዕታይ፤ ወዲ 28 ዓመት 

ብቲቢ ምሕማም፡ ንኣካልን ነፍስን ኣዝዩ ጸቕጢ ዜምጽእ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ዕረፍቲ፣ ምግቢ፣ 
ዝስተ ነገርን ኣብ ከባቢኹም ካብ ዘለዉ ሰባት እትረኽብዎ ደገፍን፡ ሕማምኩም ንኽሕሾ ይሕግዝ እዩ። 
ኣብ ግዜ ሕማም ድማ እዚ ነገራት’ዚ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ኸቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ 
ሕሙማት ድማ ብዛዕባኡ ብዙሕ ሕቶታት ይህልዎም እዩ። 

ኣብዚ ምዕራፍ’ዚ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ግዜ ሕማም ዚህሉ ስራሕን ዕረፍትን፣ ምግብን መስተን፣ ጾታዊ 
ርክብን ማሕበራዊ ህይወትን ዚምልከት ካብ ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ዝተረኽበ ምኽሪ 
ኸነቕርብ ኢና።

ስራሕን ዕረፍትን 
ክሳዕ ክንደይ ድኹማት ምዃኖም፣ ክንደይ ዕረፍቲ ከምዘድልዮም ከምኡውን ናብ ስርሖም ወይ ካልእ 
መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክምለስሉ ዝኽእሉ መዓስ’ዩ ዝብሉ ጕዳያት ኣብ መንጐ እቶም ሕሙማት ቲቢ 
ዓቢ ምፍልላያት ኣሎ። ገሊኦም ሕሙማት፡ ብፍላይ እቶም ኣካላቶም ኣዝዩ ከይደኸመ ከሎ ቀልጢፎም 
ሕክምና ዝጀምሩ ሰባት ቀልጢፉ ይሕሾም’ዩ።  ካልኦት ሕሙማት፡ ብፍላይ እቶም ድሒሮም ሕማም 
ከምዘለዎም ዝፈለጡ ሰባት ወይ ኣብ ርእሲ ቲቢ ካልእ ሕማም ዘለዎም ሰባት ድማ ቀስ ኢሉ ይሕሾም። 
ኣካላቶም ይደክም፣ ሓይሊ ንኽድልቡ ድማ ዝያዳ ግዜ ይወስዱ። 

ሕሙማት ቲቢ፡ ኣካላቶም ዘድልዮ ዓቐን ዕረፍቲ ንኽረክብ ግዜ ክውሃቦም ኣለዎም። እዚ ድማ ብፍላይ 
ኣብቲ ናይ ፈለማ ክልተ ኣዋርሕ ሕክምና ኽውሰድ ኣገዳሲ እዩ። 

 

ሕሙማት፡ እኹል ዕረፍቲ ብምውሳድ ንገዛእ ርእሶም ኽከናኸኑ ይኽእሉ እዮም።
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ናብ ንቡር መዓልታዊ ንጥፈታትኩም መዓስ ኽትምለሱ ትኽእሉ? 
ርእስኹም ምስደልደለ፡ ናብ ስራሕኩም ወይ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታትኩም ኽትምለሱ ትኽእሉ 
ኢኹም። ኽትገብርዎ እትኽእሉ ነገራት እንተልዩ ድማ ኣናድዩ። ኣብ ፈለማ ጥንቁቓት ኩኑ፣ ከም ስራሕ 
ቤት ጽሕፈት ወይ ፈኵስ ስራሕ ገዛ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ፈኵስ ስራሕ ጀምሩ። ገለ ሕሙማት፡ ንእሽተይ 
ምስ ደልደሉ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ኽምለስ ኣለኒ ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣካልኩም ንኽሓዊ ዕረፍቲ 
የድልዮ እዩ። እቲ ኣካልኩም ዝብሎ ነገር ኽትሰምዑ ኣገዳሲ’ዩ – ኣካልኩም ከቢድ ስራሕ ንኽሰርሕ 
ኣይትገድድዎ። ስራሕ ገዛን ምእላይ ቆልዑን ድማ ስራሕ ከምዝቑጸር ድማ ዘክሩ!

 
 

  

 

እትሰርሕዎ ስራሕ እንተልይኩም፡ ንኽትሰርሑ ክሳዕ ዘይትኽእሉ ሓሚምኩም እንተሊኹም፡ ብሕማም 
ምኽንያት ዕረፍቲ (“sykmelding”) ኽትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ውሑድ ስራሕ ንኽትሰርሑ ዓቕሚ 
ከምዘለኩም ኮይኑ እንተተሰሚዒኩም – ናይ ምሉእ-ግዜ ስራሕ ግን ኪኸውን የብሉን – ብሕማም 
ምኽንያት ከፊላዊ ዕረፍቲ (“gradert sykmelding”) ወይ ድማ ብሕማም ምኽንያት ንጡፍ ዕረፍቲ 
(“aktiv sykmelding”) ኽትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ’ዚ ድማ ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ 
ወይ ዶክተር ኣዘራርቡ።

ብምኽንያት ሕማም ዚውሰድ ከፊላዊ ዕረፍቲ (“gradert sykmelding”)፥ ነቲ ቅድሚ ምሕማምኩም 
ዝነበረኩም ስራሕ ንኽትሰርሑ እትኽእሉ እንተዄንኩም – ምሉእ ግዜ ግን ኪኸውን የብሉን – ብምኽንያት 
ሕማም ከፊላዊ ዕረፍቲ ኽትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ነቲ ቕድሚ ሕጂ ዝነበረኩም ስራሕ ኽትሰርሑ 
ትኽእሉ፣ እቲ እትሰርሕዎ ስራሕ ግን ውሑድ (ንኣብነት 50 %) ኪኸውን ኣለዎ። 50 % እንተሰሪሕኩም፡  
50 % ንቡር ደሞዝኩም ኪኸውን ከሎ፡ 50 % ድማ ክፍሊት ሕማም (ብጠቕላላ 100 % ደሞዝ) ትኽፈሉ። 

ብምኽንያት ሕማም ዚውሰድ ንጡፍ ዕረፍቲ (“aktiv sykmelding”)፥ እቲ ቕድሚ ሕጂ እትሰርሕዎ 
ዝነበርኩም ስራሕ ኽትሰርሑ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ግን ከኣ ካልእ ስራሕ ንኽትሰርሑ እትኽእሉ 
እንተዄንኩም፡ ኣብቲ ልሙድ ቦታ ስራሕኩም ካልእ ንጥፈታት እናሰራሕኩም “ስልጠና ስራሕ” ኽትወስዱ 
ትኽእሉ። ከምዚ ዚበለ ስልጠና ስራሕ፡ ብምኽንያት ሕማም ዚውሰድ ንጡፍ ዕረፍቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ክፍሊት 
ሕማም ንኽትወስዱ ድማ መሰል ይህበኩም። 

እቶም ብምኽንያት ሕማም ዕረፍቲ ዝወስዱ ዘለዉ ወይ ዝሰርሕዎ ነገር ዘይብሎም ገለ ሕሙማት፡ ኣብ 
ገዛ ምሉእ መዓልቲ ምውዓሎም የሰልችዎም እዩ።  ኽትሰርሑ ዘይትኽእሉ ኣዚኹም ዝደኸምኩም 
እንተዄንኩም፡ እሞ ኸኣ እትሰርሕዎ ገለ ነገር እንተደሊኹም፡ እትሰርሕዎ ካልእ ንጥፈታት ንኽትረኽቡ 
ፈትኑ። ዋላ’ውን ብምኽንያት ሕማም ኣብ ዕረፍቲ እንተለኹም፡ ንግዜኹም ኣብ ውሽጢ ገዛ ጥራይ 
ኸተሕልፉ የብልኩምን። ምስ ካልኦት ሰባት ምሕባር፣ ፈኵስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ወይ ኣብቲ 
እትቕመጥሉ ኮም ኣብ ዚግበር ማሕበራዊ ንጥፈታት ምስታፍ፡ ነቲ መዓልታዊ ህይወትኩም ብእወታ 
ንኽትጸዉ ዝገብርኹም ኣብነታት እዮም (ገጽ 39 ድማ ርኣዩ)። ጽቡቕ ዝስምዓኹም ክሳዕ ዝኾነ 
ግበርዎ፣ እትፈትውዎ ነገራት ድማ ግበሩ።

እዚ ስራሕ’ዚ ድሓን ኪኸውን ይኽእል’ዩ... ...ኣዝዩ ከቢድ ድማ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።      
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ብዛዕባ ስራሕን ዕረፍትን ዚምልከት ካብ  
ሕሙማት ዝመጸ ሕቶታት

ካብ ሆስፒታል ናብ ገዛ ምስ መጻእኩ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ኸዐርፍ ይግብኣኒ ድዩ ወይስ 
ወጺኤ ንኻልኦት ሰባት ኽረክብ ይኽእል እየ?           
ወጺእኩም ምስ ኻልኦት ሰባት ኽትረኽቡ እትደልዩ እንተዄንኩም፣ ከምኡውን ጽቡቕ ዝስምዓኩም 
እንተኾይኑ፡ እዚ ካብ ምግባር ዝኽልክለኩም ምኽንያት ክህሉ የብሉን። እትፈትውዎ ነገራት 
ንኽትገብሩ ንጥዕናኹም ጽቡቕ እዩ። ገዛእ-ርእስኹም ብግዲ ንኽገብሮ ኣይተገድድዎ። ገለ ሕሙማት፡ 
ንበይኖም ክኾኑ ከለዉ ብዝበለጸ ይዛነዩ እዮም።

ካብ ሆስፒታል ናብ ገዛ ምስ መጻእኩ ትምህርቲ ክጅምር ይኽእል’ዶ?
ጽቡቕ ዝስምዓኩም እንተኾይኑ፡ ትምህርቲ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዘየሸግረኩም እንተኾይኑ ድማ 
ርኣዩ። ዘየሸግረኩም እንተኾይኑ፡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እትገብርዎ ዝነበርኩም ትምህርቲ ኽትከዱን 
ዕዩ ቤት ትምህርቲ ኽትሰርሑን ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ኵነታትኩም፡ ብፍላይ ብሰንኪ ሕማምኩም 
ብቐጻሊ ካብ ትምህርትኹም ተብኵሩ እንተልይኹም፡ መብዛሕቱ ግዜ ንመምህርኩም ከተዘራርቡ እቲ 
ዝበለጸ ሓሳብ እዩ። ብዛዕባ ሕማምኩም ኣመልኪትኩም ድማ ንመምህርኩም ኽትሕብሩ እዚ ንኡስ-
ጽሑፍ’ዚ ጠቓሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ስፖርት ክጻወት ይኽእል’ዶ?
ምስ ደልደልኩም ኽትጻወቱ ትኽእሉ ኢኹም። ከቢድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ቀልጢፍኩም ኣይትጀምሩ። 
ስፖርት ኽትጻወቱ እንተደሊኹም፡ ነቲ ቅድም እትገብርዎ ዝነበርኩም ዓይነት ምንቅስቓስ በብንእሽተይ 
ኽትሰርሑ ፈትኑ። ስፖርትን ኣካላዊ ምንቅስቓስን፡ ቅቡል ብዝኾነ ዓቐን ምግባር፡ ንጥዕናኹም ጽቡቕ 
እዩ። 

ምግብን ዝስተ ነገርን
ምግብን ዝስተ ነገርን፡ ኣካልኩም ኣንጻር ቲቢ ንኽቃለስ ይሕግዝ እዩ። ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ፡ 
ንኽትምገቡን ንኽትሰትዩን ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ። መድሃኒት ቲቢ፡ ሳሕቲ ሕሙማት ሸውሃቶም 
ንኸጥፍኡ ይገብር እዩ። 
 

ዋላ’ውን ከቢድ እንተኾነ፡ ኽትበልዑን ኽትሰትዩን ኣገዳሲ እዩ።
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እንታይ ኽትበልዑን ክትሰትዩን ከምዘለኩም ዚሕብር ምኽሪ
ሓደ ሓደ ስደተኛታት ሕሙማት፡ ጥዕና ዚህብ ምግቢ እንታይ ምዃኑ ኣብ ገዛእ ሃገራቶም ይፈልጡ 
ከምዝነበሩን እቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ጥዕና ዚህብ ምግቢ ከመይ ምዃኑ ግን ርግጸኛታት ከምዘይኮኑን 
ይዛረቡ። እንታይ ከምእትበልዑን ከምእትሰትዩን ዝሕብር ገለ ሓፈሻዊ ምኽሪ ድማ እንሆ፥

ኣመጋግባ፥ እቲ ንሕሙማት ቲቢ ዜድሊ ሓደ ሓደ ጠቓሚ ምግብታት፥ ዓሳ፣ ስጋ፣ ባልዶንጓ፣ ኣሕምልቲ፣ 
ፍረታት፣ እንቛቝሕ፣ ገዓት፣ ሩዝን ድንሽን። እቲ ልሙድ እትበልዕዎ ምግቢ እትበልዑ እኳ እንተኾነ፡ 
ብዙሕ ሚዛን ክብደት እንተጐዲልኩም ወይ እኹል ምግቢ ዘይትምገቡ እንተሊኹም፡ ብብዝሒ ስብሒ 
ዘለዎ ምግብን ብፕሮቲን ሃብታም ዝኾነ ምግብታትን ኽትበልዑ ፈትኑ። ስብሒ ዘለዎ ዓሳ (ንኣብነት፡ 
ሳልሞን ወይ ማካረል)፣ ደርሆ ወይ ካልእ ስጋ ከምኡውን ዘይቲ ኣታኽልቲ ዘለዎ ምግብታትን ንዓኹም 
ጠቓሚ እዩ። እቲ ኣብ ምግቢ ኣተኵሩ ዚውሃብ ቀንዲ ምኽሪ፡ እትፈትውዎ ምግቢ ምብላዕ እዩ።

ኣካልኩም፡ ኣንጻር እቲ ሕማም ንምቅላስ ሓይሊ መታን ክረክብ፡ ጽቡቕ ኽትበልዑ ኣገዳሲ እዩ።  
ድኹም ኣካል፡ ኣንጻር ቲቢ ንምቅላስ ውሑድ ሓይሊ’ዩ ዘለዎ።

ውሑድ ሸውሃት እንተልይኩም፡ ካብ ሕሙማት ንዝተረኽበ ገለ ምኽሪ ኽትፍትኑ ኽትክእኡ ኣለኩም፥

 • እትፈትውዎ ምግቢ ብልዑ
 • ብቐጻሊ ውሑድ ዓቐን ብልዑ
 • ፍረታት ብልዑ ወይ ጽማቝ ፍረታት ስተዩ
 • ኣሕምልቲ፡ ብፍላይ ድማ ቀጠልያ ዝሕብሩ ቆጻል ኣሕምልቲ ብልዑ
 • ዘየጸግመኩም እንተኾይኑ፡ ንጡፍ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኽትገብሩ ፈትኑ

ብዙሕ ኽትበልዑ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ተወሳኺ ምግቢ ብኸኒና መልክዕ ንኽትወስዱ ጽቡቕ ሓሳብ 
ኪኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ሕሙማት ቲቢ፡ ናይ ቪታሚን ዲ ከምኡውን ቪታሚን ቢ ተወሳኺ ከኒና 
ኽወስዱ የድልዮም። ብዛዕባ’ዚ ድማ ንዝሕክመኩም ዶክተር ወይ ካልእ ሰራሕተኛ ሕክምና ኣዘራርቡ።

ክሕሸኩም ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ድማ ሸውሃትኩም እናተማሓየሸ ኽመጽእ እዩ።  እዚ ድማ መብዛሕቱ 
ግዜ ንኣስታት ክልተ ሳምንታት መድሃኒት ምስ ወሰድኩም የጋጥም፣ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኺወስድ ድማ 
ይኽእል እዩ።

ኣብ ሆስፒታል ኣብ እትጸንሕሉ ግዜ፡ እትምገብዎ ዓይነት መግቢ ንኽትመርጹ መሰል ኣለኩም።

ምስታይ፥ ብዙሕ ኽትሰትዩ ማለት እንተኽኢልኩም ኣስታት ክልተ ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ኽትሰትዩ 
ኣገዳሲ እዩ። ማይ ከምኡውን ጽማቝ ፍረታት ስተዩ። ጽማቝ ፍረታት፡ ቪታሚናት ስለዘለዎ ጥዕና ይህብ 
እዩ።

ኣልኮላዊ መስተ፥ ሕክምና ቲቢ ትወስዱ እንተሊኹም፡ ኣካልኩም ንሕማም ንኽቃለስ ሓይሊ 
ኽድልብ የድልዮ እዩ። መድሃኒት ቲብን ኣልኮላዊ መስተን ኣብ ጸላም ከብዲ ይሓቑ፣ ናይ ቲቢ 
ሕክምና እናወሰድኩም ከለኹም ኣልኮላዊ መስተ እንተሰቲኹም፡ ጸላም ከብድኹም ኣብ ከቢድ ስራሕ 
ንኽትጽመድ ትግደድ። ስለዚ፡ ኣብዚ ናይ ሕክምና ግዜ’ዚ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ኸተወግዱ እቲ 
ዝበለጸ እዩ። ኣልኮላዊ መስተ ኽትሰትዩ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ምስ ዝሕክመኩም ዶክተር ኽትዘራረቡ 
ይግባእ።
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ንበይንኻ’ዶ ወይስ ምስ ካልኦት ምምጋብ?
ምስ ካልኦት ሰባት ኴንኩም ምምጋብ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ሕዉስ ንኽትከውን ዝገብር ዝበለጸ ግዜ እዩ። 
ድኹም ሸውሃት ዘለዎም ገለ ሕሙማት፡ ምስ ካልኦት ኮይኖም ንኽበልዑ ንዕኦም እቲ ዝቐለለ ምዃኑ 
ድማ ይዛረቡ። ምስ ሕሙማት ቲቢ ብሓደ ኴንካ ምምጋብ – ከምኡውን መመገቢ ብያቲ፣ ፋርኬታን 
ካራን ምስኦም ኴንካ ምጥቃም – ውሑስ እዩ። ቲቢ፡ ብሓደ ብምምጋብ ወይ መመገቢ ኣቑሑ ብሓደ 
ብምጥቃም ኪመሓላለፍ ኣይክእልን እዩ (ቲቢ ብኸመይ ከምዝመሓላለፍ ኣብ ገጽ 6 ርኣዩ)። 

 

                  

ብዛዕባ ምግቢ ዚምልከት ካብ ሕሙማት 
ዚመጸ ሕቶታት

ምግቢ ኽምገብ እኳ እንተተሓበርኩ ሸውሃት ግን የብለይን። ንሸውሃተይ ብኸመይ 
ከመሓይሾ ይኽእል?
ንኣሽቱ ዓቐን ዘለዎ እትፈትውዎ ምግቢ ምብላዕ፡ ንሸውሃትኩም ኣብ ምምሕያሽ ኽሕግዝ ይኽእል 
እዩ። ጽማቝ ፍረታት ኽትሰትዩ ከምኡውን ፍረታትን ኣሕምልትን ብፍላይ ድማ ቀጠልያ ኣሕምልቲ 
ኽትበልዑ ድማ ኽትፍትኑ ኣለኩም። ሓድሽ ኣየር ምውሳድን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባርን ድማ 
ኽሕግዝ ይኽእል እዩ።

ሕክምና ቲቢ እናወሰድኩ ከለኹ፡ ከመይ ዝበለ ምግቢ ኽበልዕ ከምዘሎኒ ዚሕብር 
ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ ክረክብ ይኽእል?
ምኽሪ ንምርካብ፡ ነቲ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ፣ ዶክተር፣ ክኢላ ስነ-ኣመጋግባ ወይ ተመሳሳሊ 
ሕማም ቲቢ ዘለዎ ሕሙም ኽትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 

ምስ ሕሙማት ቲቢ ብሓደ ምምጋብ ውሑስ እዩ።
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ምትካኽ ሽጋራ
ቲቢ ሳንብኡ፡ ንሳናቡእ የሐምምን የድክምን፣ ኵሉ ዓይነት ቲቢ ድማ ንሳናቡእን ካልእ ክፍሊ-
ኣካላትኩምን ብገለ ዓቐን የድክም እዩ። ምትካኽ ሽጋራ፡ ንሳናቡእኩም የድክም። ሽጋራ ምስ 
እተትክኹ፡ ነቲ ትኪ ናብ ሳናብእኩም ትስሕብዎ፣ ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ ድማ እቲ ሳናቡእ ብዙሕ 
ከምዝሰርሕ ይኸውን። ትኪ፡ ንዝሓመመ ሳናቡእ የትክር’ዩ፣ ብዙሕ ንኽትስዕሉ ድማ ይገብር። 

ኣካልኩም ብሰንኪ ቲብን ምትካኽ ሽጋራን ስለዝደክም፡ ካልእ ሕማማት ብፍላይ ንሳናብእኩም 
ብዝቐለለ መገዲ ንኸጥቅዓኩም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቲ እትሓውይሉ ግዜ ኸደናጕ ይኽእል። 

ምትካኽ ሽጋራ፡ ብዙሕ ንኸይትጠምዩ ይገብር፣ ከምኡውን ኣካልኩም ሓይሊ ንኽድልብን ኣንጻር ቲቢ 
ከምዝግባእ ንኽቃለስን ኣጸቢቑ ይኸብዶ። ስለዚ፡ ብፍላይ ቲቢ ሳንቡእ እንተልይኩም፡ ምትካኽ ሽጋራ 
ኸተወግዱ ዝበለጸ እዩ።

እቲ ምትካኽ ሽጋራ ደው ከብል ዚፍትን ዝኾነ ሰብ፡ ነዚ ንምግባር ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። 
ምትካኽ ጠጠው ከብሉ ካብ ዝኽኣሉ ሰባት ወይ ጠቓሚ ምኽሪ ካብ ዘለዎም ሰብ-ሞያ (ንኣብነት፤ ን 
Røyketelefonen፡ ተሌ፥ 800 400 85) ሓገዝ ንኽትረኽቡ ሕተቱ። 

ገለ ኣትከኽቲ ሽጋራ፡ ቀስ ኢሎም ንኸቛርጽዎ ዝበለጸ ይብሉ፥ ኣብ መዓልቲ ኽንደይ ሽጋራታት 
ከምእተትክኹ ቍጸሩ፣ ክሳዕ ደው እተብሉ ድማ ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ ሓንቲ ሽጋራ እናጕደልኩም 
ኣትክኹ። ኣብ ክንዲ ሽጋራ ድማ ንኣብነት (ኒኮቲን) ዘለዎ ማስቲካ ወይ ኒኮቲን ዘለዎ ኣብ ትሕቲ 
ቆርበት ዚኣቱ ኽትረኽቡ ፈትኑ።

ሽጋራ ኸተትክኹ ከለኹም ኣብ ኣካልኩም እንታይ ከምዝስምዓኹም ኽትፈልጡ ብሓቂ ፈትኑ፣ 
ንርእስኹም ድማ ከምዚ ኢልኩም ሕተቱ፥ “ቲቢ ኣሎኒ። ሳናቡአይ ንኽሓዊ ቀዳምነት ክህብ ኣሎኒ’ዶ፣ 
ወይ ድማ ብሰንኪ ምትካኸይ ነቲ ዝሓውየሉ ግዜ ከምዝናዋሕ ኽገብር ኣሎኒ?” ሓደ ርጉጽ ነገር ግን 
ኣሎ፥ ምትካኽ ሽጋራ ጠጠው ምስ እተብሉ፡ ሳንብእኩም ብዝበለጸን ብዝቐልጠፈን መገዲ ይሓዊ። 

እንተኾነ ግን፡ ዋላ’ውን ምትካኽ ሽጋራ ጠጠው ከተብሉ እንተዘይከኣልኩም፡ ካብ ቲቢ ዝሓውዩ ዘትክኹ 
ሰባት ከምዘለዉ ግን ዘክሩ። 

ቲቢ ምስ ዝህልወኩም፡ ምትካኽ 
ሽጋራ ኸተወገዱ ዝበለጸ እዩ።
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ጾታዊ ርክብ
ሕክምና ቲቢ እናወሰድኩም ከለኹም፡ ጾታዊ ርክብ ዘይትገብርሉ ዝኾነ ሕክምናዊ ምኽንያት የለን። 
ምስ መጻምድትኹም ጾታዊ ርክብ ምግባር፡ ጽቡቕ ንኽስምዓኩምን ትስፉዋት ንኽትኮኑን ኺገብር 
ይኽእል። ከምቲ ሓደ ሕሙም ዚበሎ ድማ፥ “ንልቢ ሰላም ይህብን ውጥረት ድማ የጕድልን” እዩ።  
ምስ መጻምድትኻ ቅርበት ምህላው፡ ንኽትጥዒ ኣገዳሲ ኪኸውን ይኽእል። 
 
 

ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ጸቕጢ ምስዝግበረልኩም ወይ ጽቡቕ ምስዘይስምዓኩም፡ እቲ ጾታዊ ርክብ 
ምግባር ጸቕጢ ኸምጽኣልኩም ይኽእል እዩ። ሓይሊ ኣብ ክንዲ ዝህበኩም ድማ ንሓይልኹምም 
ኪወስድ ይኽእል እዩ። እተን መድሃኒት ቲቢ ዝወስዳ ዘለዋ ደቀኣንስትዮ ወይ መጻምድቲ፡ ጾታዊ ርክብ 
ንኽገብራ ሓይሊ ክህልወን ከምዘይክእል ብፍላይ ደቀተባዕትዮ ክፈልጡ ኣለዎም፣ ኣይፋል እንተበላ ድማ 
ኸገድድወን የብሎምን። 

ሓደ ካብቲ መድሃኒታት ቲቢ (Rifampicin)፡ ንውጽኢት ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ የጕድል’ዩ። 
ኽትጥቀሙሉ እትኽእሉ ካልእ ውጽኢታዊ ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ እንታይ ከምዘሎ ምስ 
ዝሕክመኩም ዶክተር ተዘራረቡ። 

ቲብን ጥንስን
ሕክምና ቲቢ ኣብ እትወስዳሉ ግዜ፡ ካብ ጥንሲ ንኽትከላኸላ እቲ ዝበለጸ እዩ። መድሃኒት ቲቢ ብርቱዕ 
እዩ፣ መድሃኒት ቲቢ ኣብ ግዜ ጥንሲ ምስ ትወስዳ፡ ንዓኽንን ንውላድክንን ጐዳኢ ኪኸውን ይኽእል 
እዩ። ክትጠንሳ መደብ እንተሊክን፡ ካብ ሕማም ቲቢ ክሳዕ እትውያ ኽትጽበያ እቲ ዝበለጸ እዩ።

ቲቢ ኣብ ዝሓመምክናሉ ግዜ ኣብ ጥንሲ እንተኔርክን፡ ብሓያሎ ክኢላታት ሕክምና መርመራ 
ኽግበረልክን እዩ። ዋላ’ውን ኣብዚ ኵነታት’ዚ ከለኽን ኽትጠንሳ ቅቡል እኳ እንተዘይኮነ፡ መብዛሕቱ 
ግዜ፡ እቲ ጥንሲ ጽቡቕ ይቕጽል እዩ። ጥኑሳት ዝኾና ቲቢ ዘለወን ደቀኣንስትዮ፡ ጥንሲ ንኸነጽልኦ 
ሳሕቲ ምኽሪ ይውሃበን እዩ። ጥኑሳት እንተዄንክን፡ እኹል ምግብን ግቡእ መዓዛዊ መግብን 
ንኽትረኽባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ንዓኽንን ንውላድክንን ብዙሕ መርመራታት ብምክያድ ድማ ምክትታል ኽግበረልክን እዩ። ሕክምና 
ቲቢ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ራብዓይ ወርሒ ናይ ጥንሲ ይጅምር፣ እቲ ሕማም ቲቢ ሓያል እንተኾይኑ 
ግን እቲ ሕክምና ኣቐዲሙ ይጅመር።

ምስ መጻምድትኻ ጾታዊ ርክብ ምግባር፡ 
ንኽልቴኹም ጽቡቕ ኪኸውን ይኽእል እዩ።
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እቲ ቆልዓ ኣብ ዝተወልደሉ እዋን፡ ሕክምና ቲቢ ምስ ዝውዳእ፡ ድሕሪ ሕርሲ እቲ ቖልዓ ምሳኽን 
ኪኸውን ይኽእል እዩ። ተላጋቢ ቲቢ እንተኾይኑ ግን ምስ ውላድክን ኽትኮና ኣይትኽእላን ኢኽን። 
ንኣሽቱ ቆልዑ፡ ንሕማም ውሑድ ተጻዋርነት ስለዘለዎም፡ በቲ ዘለክን ሕማም ቲቢ ድማ ኽልከፉ ይኽእሉ 
እዮም። ዘለክን ሕማም ቲቢ ዘይላገብ ከምዝኾነ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ግዜ ድማ ምስ ውላድክን ብሓባር 
ኽትኮና ትኽእላ ኢኽን።

ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ጥንስን ዝምልከት 
ካብ ሕሙማት ቲቢ ዝመጸ ገለ ሕቶታት

ቲቢ ብጾታዊ ርክብ ኽመጽእ ይኽእል ዝብል ሓቂ ድዩ?
ኣይፋል፤ ትቢ፡ ብጾታዊ ርክብ ኣይመሓላለፍን እዩ። ቲቢ፡ ባክተርያ ካብ ኣየር ናብ ውሽጢ 
ብምስትንፋስ ይመሓላለፍ (ገጽ 6 ርኣዩ)።

ኣነ ሕሙም ቲቢ እየ፣ መጻምድተይ ግን ሕሙም ኣይኮነን። ክልቴና ድማ ንሰዓዓም 
ኢና። ምስዕዓም ንቲቢ ከመሓላልፍ ይኽእል’ዶ፣ ምስዕዓምና’ኸ ኽንቅጽሎ ንኽእል’ዶ?
ውጽኢታዊ መድሃኒት ን2–3 ሳምንታት ምስወሰድኩም፡ ንዝኾነ ሰብ ኸተመሓላልፉ ኣይትኽእሉን 
ኢኹም (ገጽ 8 ርኣዩ)። ስለዚ፡ ምስ መጻምድትኹም ኽትሰማምዑ ውሑስ እዩ። 

ሕክምና ቲቢ ይወስድ ስለዘለኹ፡ እናሓሸኒ ይመጽእ ኣሎ። መጻምድተይ፡ ጾታዊ ርክብ 
ኺገብር ይደሊ፣ ኣነ ድማ ሓይሊን ድሌት ጾታዊ ርክብን የብለይን። እንታይ ኽገብር 
ይኽእል?
ጾታዊ ርክብ ኽትገብሩ ዘይትደልዩ እንተዄንኩም፡ ኽትግደዱ ኣይግባእን። እንታይ ይስምዓኩም 
ከምዘሎ ምስ መጻድትኹም ኽትዘራረቡ ኣገዳሲ እዩ። ክሕሸኩም ምስ ጀመረ፡ ድሌት ጾታዊ ርክብ 
ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ንኽምለስ ተኽእሎ ኣለዎ። 

ጾታዊ ርክብ ኽገብር ከለኹ ብዙሕ የስተንፍስ። ንሳናቡአይ ጸቕጢ ይገብረሉ ኣለኹ 
ማለት ድዩ?
ጾታዊ ርክብ ምግባር፡ ሓደ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ እዩ። ከምቲ ካልእ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ 
ድማ እንታይ ይስምዓኩም ከምዘሎ ኸተስተብህሉ ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ እንተዘየሊኹም፡ ጾታዊ ርክብ 
ኣብ እትገብርሉ ግዜ፡ ሳናቡእኩም ብዙሕ የስተንፍስ እዩ።

ጾታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌትኩም ጠጠው ዜብል ነገራት ኣብ መድሃኒት ቲቢ ኣሎ 
ድዩ? ወይ ድማ ሓደ ሰብ ክሓምም ከሎ ኵሉ ግዜ ከምኡ’ዩ ዝኸውን?
መድሃኒት ቲቢ፡ ባክተርያ ቲቢ ንኽቐትል እምበር ድሌት ጾታዊ ርክብ ንኽቐትል ኣይኮነን ተሰሪሑ። 
ኽትሓሙን ድኻም ኽስምዓኩምን ከሎ ግን ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ኣይትደልዩን ስለዝኾነ እዩ። 
ድሌት ጾታዊ ርክብ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ እቲ ሕሙም ምስሓሾ ይምለስ እዩ። ኣብ ገሊኦም፡ እዚ ነገር’ዚ 
ኣብ ምጅማር ሕክምና ኸጋጥም ከሎ፡ ኣብ ካልኦት ድማ ድሒሩ የጋጥም።
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ጥንስቲ ኣለኹ፣ ሕክምና ቲቢ ድማ ይወስድ ኣለኹ። ዕሸለይ ሕማም ቲቢ ክሓምም 
ድዩ? 
ኣይፋል፤ ኣብ ግዜ ጥንሲ ንውላድክን ቲቢ ኸተመሓላልፋሉ ኣይትኽእላን ኢኽን። መድሃኒት ቲቢ ኣብ 
እትወስዳሉ ግዜ፡ ካብ ጥንሲ ኽትከላኸላ እቲ ዝበለጸ እዩ፣ ድሮ ጠኒስክን እንተሊኽን ግን ኣብ ገጽ 
33 ዘሎ ምኽሪ ርኣያ።

ሕክምና ቲቢ ንኽልተ ኣዋርሕ ዝወስድ ዘለኹ ወዲተባዕታይ እየ። በዓልቲ-ቤተይ 
ጥንስቲ ኽትከውን ትኽእል’ዶ? 
እወ፤ መድሃኒት ቲቢ፡ ንፍርያምነት ወዲተባዕታይ ኣይጸሉን እዩ። ስለዚ፡ እቶም ሕክምና ቲቢ ዝወስዱ 
ዘለዉ ደቂተባዕትዮ፡ ንደቀኣንስትዮ ከጥንሱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ጥንሲ መደብ እንተልይኩም ድማ 
ኽሳዕ እትሓውዩ ክትጽበዩ እቲ ዝበለጸ እዩ። ምህላው ቆልዑ፡ ብዙሕ ነገር ዝሓትት ስለዝኾነ፡ ክልቴኹም፡ 
ጥዑያትን ኣብ ጽቡቕ ቅርጽን ኽትህልዉ እቲ ዝበለጸ እዩ።

ቲቢ ኣብ እትሓምሉ ግዜ ዝህልወኩም ማሕበራዊ 
ህይወት
ምህላው ቲቢ፡ ንማሕበራዊ ህይወት እቲ ሕሙም ኪጸሉ ይኽእል እዩ። ገሊኦም፡ ነቲ ቅድም ዝነበረ 
ማሕበራዊ ህይወቶም ንኽቕጽሉ ጽቡቕ ይስምዖም’ዩ – እዚ ነገር’ዚ ድማ ጽቡቕ እዩ! ንኻልኦት 
ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቶም ዝሓሙን ንነዊሕ ግዜ ድኻም ዝስምዖምን ሕሙማት፡ ነቲ ዘለዎም 
ማሕበራዊ ህይወት ንኽቕጽሉ ክኸብዶም ይኽእል እዩ። ንጡፋት ክኾኑን ምስቶም ዝፈልጥዎም ሰባት 
ርክብ ኽገብሩን ንዕኦም ክኸብዶም ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሕሙማት ድማ ብዛዕባ ሕማሞም ኽዛረቡ 
ይኸብዶም፣ እዚ ድማ ንዅነታቶም ከኽብዶ ይኽእል እዩ። 

እዚ ብዛዕባ ቲብን ማሕበራዊ ህይወትን ሒዙ ዘሎ ኽፍሊ-ጽሕፉ’ዚ፡ ብቐንዱ ነቶም እዚ ሕማም’ዚ 
ንማሕበራዊ ህይወቶም ብኸቢድ ዝጸለዎም ሕሙማት ዝዓለመ እዩ። ፈለማ፡ ሕሙማት ዝሓበሩና ሓደ 
ሓደ ፍሉጣት ጸገማት ኽንገልጽ ኢና። ድሕሪ’ዚ ድማ ነዚ ጸገማት’ዚ ንምፍታሕ ዜድሊ ምኽርን 
ርእይቶታትን ኸነቕርብ ኢና።

ገለ ሕሙማት፡ ሕክምና ቲቢ ኣብ ዝወስድሉ ግዜ 
ድሌት ጾታዊ ርክብ የጥፍኡ።
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ምፍራህ
ብዙሓት ሕሙማት ቲቢ፡ ይፈርሁን ንሕማሞም ድማ ካብ ካልኦት ይሓብኡን እዮም። እቶም ሕማም 
ቲቢ ከምዘለዎም ዝፈለጡ፡ ሰባት ካብና ክርሕቑና’ዮም፣ ምሳና ኮይኖም ምብላዕ ኽነጽግዎ’ዮም፣ ከምኡ 
ዝኣመሰለን ኽገብሩ’ዮም ብምባል ስለዝፈርሁ፡ ነዚ ነገር’ዚ መብዛሕቱ ግዜ ይሓብእዎ እዮም። ዋላ’ውን 
እቶም ሕሙማት ቲቢ ከምዘለዎም ንመሓዙቶምን ካልኦትን ንኽነግሩ ዝደልዩ እንተኾኑ፡ እዚ ፍርሂ’ዚ 
ግን ብዛዕባ’ቲ ሕማም ናጻ ኮይኖም ንኸይዛረቡ ግን ይዓግቶም እዩ።

 

                                   

እቶም ምስ ሕሙማት ቲቢ ርክብ ዝገብሩ ሰባት፡ ኵሉ ግዜ ይፈርሁ እዮም። ዝፈርህሉ ምኽንያት፡ 
መብዛሕቱ ግዜ፡ ብዛዕባ’ቲ ሕማም እኹል ፍልጠት ስለዘይህልዎም እዩ። እቶም እኹል ፍልጠት 
ዘይብሎም ሰባት፡ ብዛዕብኡ ዝምልከት ናይ ገዛእ-ርእሶም ግምት ኣለዎም ወይ ናቶም መግለጺታት 
ይህቡ እዮም። ንኣብነት፡ እቶም መዓልታዊ መድሃኒት ዝወስዱ ሕሙማት ቲቢ፡ እቲ ሕማም’ቲ ንኻልኦት 
ከመሓላልፍ ከምዘይክእል ስለዘይፈልጡ፡ ብዙሓት ሰባት፡ በቲ ሕማም’ቲ ንከይልከፉ ይፈርሁ እዮም። 

ገለ ሰባት፡ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ቲቢ ሕርቃን የርእዩ፣ ንዕኦም ክዘራረብዎም ድማ ኣይመርጹን እዮም። 
ገለ ሕሙማት ቲቢ ድማ ካብ መሓዙቶምን ኣዝማዶምን ይፍለዩ ወይ ድማ መጻምድቶም ገዲፎምዎም 
ይኸዱ እዮም። ከም “ሓጥኣን” ኽፍረዱ፣ ከም “ዝተረግሙ” ወይ ከም ግዳያት ገለ ዓይነት ሕማቕ 
ዕድል ኽቝጸሩ ይከኣል እዩ። እዚ ነገር’ዚ፡ ነቲ ሓሚሙ ዘሎን ንኸቢድ ሕማም ዚቃለስ ዘሎን ሰብ 
ኽሳዕ ክንደይ መሪር ምኻኑ ኽርድኣና ኣለዎ። ብሓዊ ዘይቅቡል ነገር’ዩ።

ሰባት ምስ ሕሙማት ቲቢ ኽትሓራረቑ ከለዉ ወይ ንዕኦም ኽወቕስዎም ወይ ኸወግንዎም ከለዉ፡ ምሉእ 
ብምሉእ ፍርሃት ከምዝስምዖም ኽትፈልጡ ሓገዚ እዩ። ፈሪሂም ከምዘለዉ ንኽኣምሉ ወይ ኽርእዩ፡ 
ንመብዛሕቶም ሰባት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ፡ ንፍርሃቶም “ሸፋፊኖም” ኣብ ክንድኡ ሕርቃን ከርእዩ 
ይኽእሉ። 

ሰባት ብዛዕባ ሕማም ቲቢ ፍልጠት ምስ ዝህልዎምን ሕሙማት ውጽኢታዊ መድሃኒት ቲቢ ይወስዱ 
እንተልዮም ድማ ንኻልኦት ከመሓላልፉ ከምዘይክእሉ ምስ ዝፈልጡን፡ ነቶም ብቲቢ ዝሓመሙ ሰባት 
ዝበለጸ ክንክንንን ደገፍን ንኽህቡ ይኽእሉ። 

ገለ ሕሙማት፡ ብዛዕባ ሕማሞም ምስ 
ካልኦት ሰባት ንኽዘራረቡ ይፈርሁ እዮም።
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ብሕቱው ምዃንን ምጕሃይን 
ብዙሓት ሕሙማት ቲቢ፡ ብሕቱዋት ምዃኖምን ጓሂ ዝስምዖም እዋናት ከምዘሎን ይዛረቡ እዮም። 
ሓደ ሕሙም ድማ ከምዚ ይብል፥ “ክብደት ናይቲ ሕማም ምስፈለጥኩ፡ ጓሂ ተሰሚዑኒ። ምስ ሰባት 
ምዝርራብ ዋላ’ውን ብተሌፎን ምዝርራብ ጠጠው ኣቢለ። ንበይነይ ድማ ኮፍ ኢለ የሕልፎ ነይረ”። 

                                               

ሕሙማት ብሕቱዋት ክኾኑ ከምዝኽእሉ ርዱእ እዩ። እዚ ሕማምዚ ምስ ካልኦት ሰባት ብንጥፈት 
ንኽሕወሱ ንገሊኦም ሰባት ጸገም ይፈጥረሎም እዩ፣ ብዛዕባ ኵነታቶም ንኻልኦት ንኽዘራረቡ ድማ 
ኣየተባብዖምን እዩ። ገለ ሕሙማት፡ እቲ ቕድም ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት ንኽገብሩ ሓይሊ ስለ 
ዘይብሎም ከምኡውን ትስፉዋት ንኽኾኑን ናይ መጻኢ መደባቶም ንኸውጽኡን ስለዘጸግሞምን ይጕህዩ 
እዮም። 

እቶም ኣብ ኖርወይ ዘለዉ መብዛሕቶም ሕሙማት ትቢ፡ ስደተኛታት እዮም፣ ብዙሓት ድማ ብሰንኪ’ዚ፡ 
ኵነታቶም ብፍላይ ይኸብዶም እዩ። ብዙሓት ስደተኛታት ሕሙማት፡ ኣባላት ቤተሰቦም ኣብ ከባቢኦም 
የለውን፣ ናይ ቛንቋ ጸገማት ክህልዎም ይኽእል ወይ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ምግቢ፣ ኣከባቢ ከምኡውን 
ሕብረተሰብ ዘይተለማመድዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 

 

ገለ ሕሙማት፡ ብሕቱዋት ዝኾንሉን 
ዝጕህይሉን እዋናት ኣለዎም።

ገለ ሕሙማት፡ ኣብ ኖርወይ ኣብ ዝህልውሉ 
ግዜ፡ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃገር ዝኣትውሉ 
ናይ ፈለማ እዋን፡ ብሕትውነት ይስምዖም’ዩ።



| 38

                                     
ብዙሓት ሕሙማት፡ ክሕሾም ኣብ ዝክምረሉ ግዜ ከምኡውን/ወይ ኣብ ኖርወይ ገለ እዋን ገይሮም 
ንመነባብሮ እዚ ሃገር’ዚ ኣብ ዝተለማመድሉ ግዜ፡ ስምዒት ብሕትውነትን ጓህን የቛርጽ ወይ እናጐደለ 
ይኸይድ እዩ። ካልኦት ሰባት ድማ ግዜ ይወስዱ እዮም። ኣብ ዝቕጽል ኽፍለ-ጽሑፍ፡ ኣብ ግዜ ሕማም 
ንመነባብርኦም ብዝበለጸ መገዲ ብኸመይ ከምዝኣልዩ ዝሕብር ካብ ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን 
ዝተዋህበ ምኽሪ ኸነቕርብ ኢና።

ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ፡ ንማሕበራዊ ህይወትኩም ከምኡውን ስምዒትኩም 
ንኽትሕልዉ ወይ ንኸተመሓይሹ እንታይ ኽትገብሩ ኽትክእሉ ኣለኩም?
ሕማም ከምጽኦ ዝኽእል ማሕበራውን ስምዒታውን ብድሆታት ንምእላይ ዝተፈላለየ ብዙሕ ኣገባባት 
ኣለዉ። ኵሉ ሰብ፡ እቲ ንዕኡ ብዝበለጸ ዝጠቕሞ እንታይ ምዃኑ ኸናዲ ኣለዎ። ብመሰረት ሕሙማትን 
ሰራሕተኛታት ሕክምናን ዝበልዎ ግን ዘጋጠመካ ተሞክሮ ንኻልኦት ሰባት ምንጋር ከምኡውን ንጡፍ 
ምዃን፡ ኣብ መብዛሕቶም ሕሙማት እወታዊ ሳዕቤን ዘምጽኡ ነገራት እዮም። 

ተሞክሮኹም ምንጋር / ብዛዕባ ዘለኩም ሕማም ቲቢ ምዝርራብ
ብዙሓት ሕሙማት፡ ብዛዕባ ሕማሞም ንኻልኦት ኣይዘራረቡን እዮም። ቲቢ ከምዝሓመሙ ካልኦት ኣብ 
ዝፈልጥሉ ግዜ፡ ሕርቃን፣ ፍርሃት ኽስምዖም’ዩ ወይ ኣሉታዊ ፍርዲ ክህቡ’ዮም ዝብል ፍርሂ ኵሉ 
ግዜ ኣለዎም። ከምዚ ዚበለ ኣሉታዊ ግብረ-መልሲ ንኸየጋጥሞም ንርእሶም ክሕልዉ ባህርያዊ እዩ። 
ተሞክሮና ድማ እቶም ብዛዕባ ሕማሞም ብናጻ ዝዛረቡ ሕሙማት፡ ካብዚ ግልጽነቶም ብዙሕ ይርብሑ 
እዮም። ሓደ ሕሙም ድማ ከምዚ ይብል፥

ብዛዕባ ዘለኒ ሕማም ቲቢ ክዛረብ ከለኹ ደስ ይብለኒ። ይሕግዘኒ ድማ እዩ። ኣነ 
ጥራይ ኣይኮንኩን ሕማም ቲቢ ዘሎኒ፣ ኣነ’ውን እቲ ናይ መጨረሽታ ዝሓመመ ሰብ 
ኣይኮንኩን። ስለዚ፡ ንምንታይ ክሓብኦ ይግደድ? ንምንታይ ብዙሓት ሰባት ይሓብእዎ 
ዝብል ምኽንያት ድማ እኹል ዝኾነ ፍልጠት ስለዘይብሎም እዩ። ብዛዕባ’ቲ ዝሓልፎ 
ዘለኹ ኵነታት ንሰባት ኽነግር ከለኹ፡ ዕረፍቲ ይስምዓኒ። ብዛዕባ ሕማም ቲቢ ኣሉታዊ 
ዝኾነ ስምዒት ንኽህልወኒ ዝኾነ ምኽንያት ክህሉ ኣሎ ኢለ ድማ ኣይሓስብን። ገለ 
ጕድለት ስለዝፈጸምኩ ዝረኸብክዎ ኣይኮንኩን፣ በዚ ኽሓምም ዝኸኣልኩ ሕማቕ 
ኣጋጣሚ ስለዝኾነ ጥራይ እዩ። 

 
ሓደ ወዲተባዕታይ፤ ወዲ 28 ዓመት

ግሉጽነት፡ ካብ ካልኦት ሰባት ደገፍ ንኽትረኽቡ ዕድል ይፈጥረልኩም እዩ። ከም ዝሓመምኩም ዝፈልጥ 
ሰብ እንተዘየልዩ፡ ደገፍ ከምዘድልየኩም ድማ ዝኾነ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ። ግሉጽነት፡ ፍርሃት ኬጕድል 
ይኽእል’ዩ፥ ሰባት ብዛዕባ ቲቢ ጽቡቕ ኣፍልጦ ምስ ዝህልዎም፡ ውሑሳት ይኾኑ፣ ብዛዕባ ዘለዎም ሕማም 
ቲቢ ድማ ፍርሃት ኣይህልዎምን። በዚ መገዲ’ዚ ድማ ግሉጽነት፡ ካብ ፍርሃትን ብሕቱውነትን ኽከላኸል 
ይኽእል እዩ። 
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ብዛዕባ ዘለኩም ሕማም ቲቢ ዝምልከት ግሉጻት ንኽትኮኑ ምስ ዝኸብደኩም፡ እሞ ኸኣ ብዛዕብ’ኡ 
ኽትዛረቡ እንተወሲንኩም፡ ንሰብ እትነግርሉ መዓስ ኸተውጽኡ ልቦና እዩ። ዓቕሚ ዘይብልኩምን ድኻም 
ዝስምዓኩምን እንተኾይኑ፡ ኽትጽበዩ እቲ ዝሓሸ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ንኽገብሮ ዝፈርሆ 
ነገር ንኽገብር፡ ብዙሕ ሓይሊ የድልዮ ስለዝኾነ፡ ሓይሊ ኽሳዕ እትረኽቡ ኽትጽበዩ እቲ ዝሓሸ እዩ። 
ሓይሊ ከምዘለኩም እንተተሰሚዒኩም፡ ምስቲ እትኣምንዎ ወይ ቅርበት ዘለኩም ሰብ ኽትዘራረቡ ጀምሩ። 
ንብዙሓት ሕሙማት፡ ብዛዕባ ሕማሞም ነቶም ዝቐርብዎም ሰባት፡ ማለት ንዝቐርብዎም መሓዙትን ኣዝማድን 
ኽሕብሩ እኹል እዩ። 

ደገፍን ምኽርን ክህበኒ ይኽእል’ዩ ኢልኩም ንእትኣምዎ ሰራሕተኛ ሕክምና ንኸተዘራርቡ ድማ ትኽእሉ 
ኢኹም። ንኣብነት፡ መንነትኩም ከይተፈለጠ ምስ ዝኾነ ሰብ ኽትዘራረቡ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ካብ 
ወለንታውያን ትካላት ደገፍ ኽትረኽቡ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። ብመገዲ LHL ኣቢልኩም ድማ ከምቲ 
ናትኩም ተመሳሳሊ ተሞክሮ ምስ ዘለዎም ካልኦት ሕሙማት ወይ ናይ ቅድም ሕሙማት ርክብ ኽትገብሩ 
ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ዕዮ መዛኑ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብዙሓት ሕሙማት፡ ምስቲ ተመሳሳሊ ተሞክሮ 
ዘለዎ ካልእ ሰብ ንኽዘራረቡ ጽቡቕ ገይሮም ይድግፍዎ እዮም። 

ሰብ ንኽትረኽቡ፡ ነተን ዘራኽባ ትካላት ኽትውከሱ ድማ ይከኣል እዩ። እዘን ስዒበን ዘለዋ ትካላት 
ዝርከበን ሓደ ሓደ ትካላት ድማ ሓገዝቲ ኮይነን ኽትረኽብወን ትኽእሉ ኢኹም፥ ቀይሕ መስቀል፣ ቤት 
ምኽሪ ስደተኛታት ኖርወይ (Flyktninghjelpen)፣ ማእከል ወለንታዊ ስራሕ (“Frivillighetssentralen” 
– ዝተፈላለየ ብዙሕ ንጥፈታት እተካይድ ወለንታዊ ትካል) ወይ ምምሕዳር ኮም። (ኣብ መወዳእታ እዚ 
ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ዝርከብ “ጠቓሚ ሓበሬታ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፍለ-ጽሑፍ ርኣዩ)።  ኣብቲ እትነብርዎ ቦታ 
ዝውሃብ ካልእ ኣገልግሎት ደገፍ እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጡ ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ድማ 
ኽትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 

ብሕቱውነትን ጓህን ንኽተርሕቑ ሞያዊ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ 
ወይ ዶክተር ኸተዘራርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ንርእስኹም ንጡፋት ምግባር 

ንገዛእ-ርእስኻ ዝያዳ ንጡፍ ወይ ጽሙድ ምግባር፡ ስምዒት ጓሂ ንምክልኻል ወይ ንምጕዳል ኽሕግዝ 
ይኽእል። ንበይንካ ኴንካ ብዙሕ ግዜ ምሕሳብ፡ ኣዝዩ ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ንጡፋት 
ንኽትኮኑን ካብ ሕማምኩም ወጺእኩም ኣብ ካልእ ነገራት ንኸተተኩሩን ምፍታን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ነቲ 
ብዙሕ ዘድክመኩም ነገራት ኽትገብሩ ኣይግባእን፣ ኣብ መዓልቲ ውሑድን ንኣሽቱን ዕማማት ወይ ንጥፈታት 
ኽትዓዩ እኹል እዩ። ዝኾነ ነገር ዘይትገብርሉ መዓልታት ድማ ይህልወኩም እዩ – እዚ ነገር’ዚ ድማ ቅቡል እዩ! 

መደብ ናይቲ መዓልታዊ እትሰርሕዎ ነገራት ኸተውጽኡ ፈትኑ። ዋላ’ውን እንተሓመምኩምን ንቡር 
ህይወትኩም ኽትነብሩ እንተዘይከኣልኩምን፡ ንመዓልታትኩም ብመደብ ምስ እትሰርዑ፡ መዓልታዊ 
ህይወትኩም ድማ ትርጉም ይህልዎ። ጽቡቕ ስምዒት ዝህበኩም ነገራት ንኽትገብሩ፣ ከምኡውን ዘጋጠመኩም 
ኵነታት ብዘየገድስ ኽትገብርዎ እትኽእሉ ነገራት፡ ንኣብነት ጥዑም ሙዚቃ ምስማዕ፣ ተለቪዥን ምርኣይ፣ 
መጽሔት ምንባብ ኽትገብሩ ፈትኑ። ኽትገብርዎ እትፈትውዎ ነገራት ግበሩ!

እቶም ብዛዕባ ሕማሞም ግሉጻት ዝኾኑ ሕሙማት፡ 
ካብዚ ነገር’ዚ ብዙሕ እዮም ዝርብሑ።
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ኣብ ግዜ ሕማም፡ ግዜ ቀስ ኢሉ ይኸይድ ከምዘሎ ኽስምዓኩም ይኽእል’ዩ፣ እቲ ኣብ ጥዕናኹም 
እተምጽእዎ ምዕባለ ድማ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ከምዘሎ ኽመስል ይኽእል እዩ። ነዚ ብኸመይ 
ከምዝፍታሕ ዝሕብር ሓፈሻዊ ምኽሪ ድማ ንእሽቶ ስጕምቲ ብምውሳድ፡ ናብቲ ኽትበጽሕዎ እትኽእሉ 
ንኣሽቱ ሸቶታት ኣቢልኩም (ብሰንኪ’ቲ ዘለኩም ኵነታት፡ እቲ እትበጽሕዎ ሸቶታት ከቢድን ዓብን 
ኪኸውን የብሉን) ምኻድ እዩ። ንዕማማት – ዋላ’ውን ንኣሽቱ ዕማማት ይኹኑ – ብዝግባእ ምትግባር፡ 
መብዛሕቱ ግዜ፡ ጽቡቕ ንኽስምዓኩምን ብዝበለጸ ትስፉዋት ንኽትኮኑን ይገብር። ኣብ እግሩ ጸገማት 
ዝነበሮን ዓረብያ ስንኩላን ዝጥቀም ዝነበረን ሓደ ሕሙም ከምዚ ይብል፥

ነዚ ዓይነት ኵነታት’ዚ ንምእላይ፡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ነገር ኸተተኵር ኣሎካ። 
ፈለማ፡ ካብ ዓረብያ ስንኩላን ክትንስእ ነይሩኒ። እቲ ዝቕጽል ድማ ምርኩስ 
ዘይምጥቃም እዩ። ኽትበጽሖ ዘለካ ሸቶ ክህልወካ ኣለዎ። ሰብ ክሳዕ ዝኾንካ፡ ንርእስኻ 
ዝኸውን ሸቶታት ካብ ምሕንጻጽ ጠጠው ክትብል የብልካን። ኣብ መወዳእታ ድማ ከም 
ሃይለ ገብረስላሴ ኽጐዪ እደሊ።
 ሓደ ወዲተባዕታይ፣ ወዲ 25 ዓመት

ንዝገበርክሙዎ ንጥፈታትን ንዝበጻሕክምዎ ንኣሽቱ ሸቶታትን “ብጽሑፍ ኽትሕዙ” ጽቡቕ ሓሳብ ኪኸውን 
ይኽእል እዩ። ጽሓፍዎ! እዚ፡ ኣብ ምዕባለኹም ዜተኩር ስለዝኾነን ኣብቲ እወታዊ ነገር ድማ ኸተተኩሩ 
ስለዝሕግዘኩምን ኣተባባዒ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ገለ ሕሙማት፡ ውሑድ ገንዘብ ኣሎና ይብሉ፣ እቲ ዘለዎም ፋይናንሳዊ ኩነታቶም ድማ ኣብ ህይወቶም 
ብዙሕ ሕጽረታት ይገብረሎም። ከም ናብ ሲኔማ ወይ ቤት ሻሂ ምኻድ ዚኣመሰሉ ብዙሕ ማሕበራዊ 
ንጥፈታት፡ ኣብ ኖርወይ ክቡር እዩ። ብዙሕ ገንዘብ እንተድኣ ዘይብልኩም፡ ኣብ እትቕመጥዎ ኮም ኣብ 
ዚካየድ ማሕበራዊ ንጥፈታት ብናጻ ብዘይክፍሊት ንኽትረኽቡ ፈትኑ። ከምዚ ዝበለ ንጥፈታት ድማ ኣብ 
መብዛሕቱ ኮማት ይርከብ እዩ። 

LHL ድማ ብመገዲ ዕዮ መዘና ኣቢሉ ንሕሙማት ዚኸውን ንጥፈታትን ማሕበራዊ ኣኼባታትን ይሰርዕ 
እዩ። እዚ ድማ መብዛሕቱ ግዜ ክቡር ኣይኮነን። ኣብቲ እትቕመጥዎ ዘሎ ምምሕዳር ኮም ወይ ከም 
ቀይሕ መስቀል ወይ Frivillighetssentralen ዝኣመሰላ ትካላት ኽትውከስወን ትኽእሉ ኢኹም፣ እቲ 
እትደልይዎ ኣገልግሎት ደገፍ ድማ እንታይ ምዃኑ ሕተቱ። ብዛዕባ ፋይናንሳዊ መሰላት ዚምልከት 
ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ድማ ምዕራፍ 4 ናይዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ ርኣዩ።

 

እዚ ድማ ዘክሩ፥ እቲ ዘለኩም ኵነታት ንሓዋሩ ዝነብር ኣይኮነን – ክሕሸኩም እዩ!

ሕውስን ንጡፍን ክትከውን ጽቡቕ እዩ።
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ምዕራፍ 4፥ ቲብን ፋይናንሳዊ 
ኵነታትኩምን

“ንሕማመይ ዚኸውን ሕክምናዊ ክንክን ጥራይ ክረክብ እኹል ኣይኮነን። ብጽቡቕ ኽነብር 
ኣሎኒ፣ ዝበልዖ ኽረኽብ ድማ ኣሎኒ። ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ ድማ ውሕስነት ናይዞም 
ዝተጠቕሱ ነገራት ኽህልወኩም ዓቢ ነገር እዩ”።

 ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ጓል 40 ዓመት

ብቑጠባ ውሑሳት ኽትኮኑ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ሕማምኩም ኣገዳሲ እዩ። ሕሙማት፡ ቍጠባዊ 
ኵነታቶም ንኸማልኡ ኢሎም ኵሉ ሓይሎም ከጥፍኡ የብሎምን፣ ኣብ ጥዕንኦም ንኸተኵሩ ድማ 
ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኖርወይ፡ መድሃኒት ቲቢ፣ ሕክምናዊ መርመራታት፣ ሕሙማት ቲቢ ኽወስድዎ 
ዘለዎም መርመራታትን ብዘይ-ክፍሊት ብናጻ እዩ። እቶም ኣብ ኖርወይ ሕክምና ቲቢ ዝረኽቡ ዘለዉ 
ኵሎም ሰባት፡ ንመሰረታዊ ድሌታቶም ዜድሊ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንኽረኽቡ መሰሎም እዩ። 

ኣብዚ ምዕራፍ’ዚ፡ ኣብ ኖርወይ ምስ ዘለዉ ሕሙማት ቲቢ ዚተኣሳሰር ሕግታት ፋይናንሳዊ 
መሰላት ኽንገልጽ ኢና። ብዛዕባ ዘለኩም ፋይናንሳዊ መሰላት ዚምልከት ሓበሬታ ኣብ ምርካብ 
ንኽትሓጋገዘኩም ንዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ኽትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። 

ኣብ ኖርወይ ብዘይ-ሕጋዊ መገዲ ትቕመጡ እንተሊኹም ድማ ሕክምና ቲብን መድሃኒት ቲብን 
ብዘይ-ክፊሊት ንኽትረኽቡ መሰል ኣለኩም። ሰራሕተኛ ሕክምና፡ ሞይኡ ምስጢር ንኽሕሉ የገድዶ 
ምዃኑ ድማ ዘክሩ። እዚ ድማ ብዛዕባኹም ዝምልከት ሓበሬታ ንዝኾነ ሰብ (ዋላ’ውን ንፖሊስ ወይ 
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን) ክህብ ኣይፍቀደሉን ማለት እዩ። ስለዚ፡ ዋላ’ውን ኣብ ኖርወይ ብሕጋዊ 
መገዲ ትቕመጡ ኣይትሃልዉ፡ ኣብ ኖርወይ ንዝርከብ ኣገልግሎት ጥዕና ኽትድውሉ ውሕስነት 
ኣለኩም። 

ቲቢ ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ ንዝወጽእ ወጻኢታት 
ብኸመይ ከምዝሽፈን ዚምልከት መምርሒታት
ኣብ ኖርወይ ዝውሃብ ሕክምና ቲቢ፡ ብዘይ-ክፍሊት ብናጻ እዩ። እቲ ንሕሙማት ዝውሃብ ኵሉ 
መድሃኒት ቲቢ፣ ሕክምናዊ መርመራታትን ካልእ መርመራታትን፡ ብዘይ-ክፍሊት ብናጻ እዩ እቲ 
ሕክምና ንምውሳድ እትጕዓዝዎ ትራንስፖት ብናጻ እኳ እንተኾነ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ወጻኢታት 
ትራንስፖት ፈለማ ባዕልኹም ትኸፍሉ፣ ድሓር ድማ እቲ ገንዘብ ይምለሰልኩም። መሐከሚ ሻሽ 
(ባንዴጅ) (ንኣብነት፡ ቲቢ ኣብ ኣንጕዕ እንተሊኩም) ወይ ነቲ ዜጋጥም ጐድንኣዊ ሳዕቤናት 
ንምፍዋስ ዝውሰድ መድሃኒት ዘድልየኩም እንተኾይኑ ጥራይ’ዩ፡ ገለ ኽፋል ናይቲ ወጻኢታት 
ኽትከፍሉ እትግደዱ።
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ወጻኢታት መድሃኒት

መድሃኒት ቲቢ፡ ብዘይ-ክፍሊት ብናጻ እዩ። ብሰንኪ መድሃኒት ቲቢ ንዝመጽእ ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ተባሂሉ 
ዝውሰድ መድሃኒት፡ ብናጻ እኳ እንተዘይኮነ፡ ኣብ መብዛሕቱ እዋናት ግን ገለ ኽፋል ናይቲ ንኸምዚ ዚበለ 
መድሃኒት እተውጽእዎ ገንዘብ ኽምለሰልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ኖርወይ፡ መድሃኒት፡ ብኽልተ ዝተፈላለየ 
ዓይነታት መአዘዚ-መድሃኒት – ጻዕዳ መአዘዚ-መድሃኒትን ሰማያዊ መአዘዚ-መድሃኒትን – ይእዘዝ። መድሃኒት፡ 
ብጻዕዳ መአዘዚ-መድሃኒት ምስ ዝእዘዝ፡ ሕሙማት፡ ብሓፈሻ ንወጻኢታት መድሃኒት ባዕሎም ኽኸፍልዎ 
ኣለዎም። እቲ ብሰማያዊ መአዘዚ-መድሃኒት ዝተኣዘዘ መድሃኒት ድማ ሕሙማት፡ ንኸፊል ወጻኢታት መድሃኒት 
ጥራይ ይኸፍሉ።

እቲ ንጐድንኣዊ ሳዕቤናት ተባሂሉ ዝውሰድ መድሃኒት ድማ መብዛሕቱ ግዜ ብጻዕዳ መአዘዚ-መድሃኒት ይእዘዝ። 
እዚ ድማ ኣብ ፋርማሲ ኴድኩም ኽትገዝኡ ከለኹም ምሉእ ዋጋ ኽትከፍሉ ኽትግደዱ ኢኹም ማለት እዩ። 
ነዚ መድሃኒታት ኢልኩም ገዚፍ ወጻኢታት እንተድኣ ኣውጺእኩም ድማ ገለ ኽፋል ናይቲ ዘውጻእክሙዎ 
ወጻኢታት ንኽምለሰልኩም መሰል ኽህልወኩም ይኽእል እዩ። ወጻኢታት ካብቲ ኣብ ሓደ ዓመት ክወጽእ 
ዝግብኦ ገደብ ምስዝሓልፍ፡ 90 % ናይቲ ሕሙማት ዝኸፈልዎ ገንዘብ ንኽምለሰሎም ድማ መሰል 
ኣለዎም፣ እዚ ግን ንገለ’ቲ ብጻዕዳ መአዘዚ-መድሃኒት ዝተኣዘዘ ዓይነታት መድሃኒት ጥራይ እዩ። (ኣብ 2010 
ዝነበረ ገደብ፡ 1600 ክሮነር ኣብ ዓመት እዩ)። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እዚ መደብ’ዚ፡ ነቲ ገለ ሕሙማት 
ቲቢ ጸረ-ቁጥዐ-ኣካላት ወይ መዐገሲ ቓንዛ ዝጥቀሙሉ መድሃኒት (ብሰንኪ መድሃኒት ቲቢ ዝመጽእ 
ጐድንኣዊ ሳዕቤናት፡ ከም ስሓ ወይ ቓንዛ ምስዝህልዎም) ኣይምልከትን እዩ።

እቲ ብጻዕዳ መአዘዚ-መድሃኒት ንዝተኣዘዘ መድሃኒት ዝወጸ ገንዘብ ኽምለስ እንተኾይኑ፡ ኣብ ምምሕዳር 
ቍጠባ ጥዕና (Helseøkonomiforvaltningen) – HELFO – ዘሎ ቅጥዒ መመልከቲ ብምምላእ፡ 
ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት HELFO ስደድዎ። አዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ዝሓዘ ካብ ፋርማሲ 
ዝረኸብክሙዎ ቅብሊት ድማ ምስቲ ቅጥዒ መመልከቲ ኣተሓሒዝኩም ኽትሰዱ ይግባእ፥ ስምኩም፣ ስም 
መድሃኒት፣ ዋጋ መድሃኒት፣ ዝገዛእክሙሉ ዕለት፣ ስም ናይቲ መድሃኒት ዝኣዘዘልኩም ዶክተርን ማሕተም 
ፋርማስን። እቲ ቅጥዒ መመልከቲ፡ ብመገዲ HELFO ናባኹም ኽስደድ ይከኣል’ዩ ወይ ድማ ካብ  
www.nav.no (ብምቕጻል www.helfo.no) ኽትቀድሕዎ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ኣንጻር ጐድንኣዊ ሳዕቤናት እትጥቀምሉ መድሃኒት፡ ብሰማያዊ መአዘዚ-መድሃኒት እንተተኣዚዙ፡ ኣብ 
ፋርማሲ ኴድኩም ኽትገዝእዎ ከለኹም ን36 % ናይቲ ጠቕላላ ዋጋ መድሃኒት ኢኹም እትኸፍሉ፣ ካብቲ 
ኣብ ሓደ ግዜ ኽትከፍልዎ ዝተወሰነ ዓቐን ገንዘብ ንላዕLኢ ድማ ብፍጹም ኽትከፍሉ የብልኩምን (ኣብ 
2010፡ ንሰለስተ ወርሒ ዘድሊ መድሃኒት 520 ክሮነር እዩ)። እቲ ሕሙማት ባዕሎም ክኸፍልዎ ዘለዎም 
ዓቐን ገንዘብ፡ ወጻኢ ሕሙም (“egenandel”) ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ንወጻኢ ሕሙም እተውጽእዎ ጠቕላላ 
ዓቐን ገንዘብ ካብቲ ኣብ ዓመት ክወጽእ ዘለዎ ውሱን ዓቐን እንተዛይዱ፡ እቲ ዝያዳ ገንዘብ ይምለሰልኩም፣ 
ኣብቲ ዓመት’ቲ ድማ ንወጻኢ ሕሙም ኢልኩም እትኸፍልዎ ገንዘብ ኣይክህልወኩምን እዩ። ገደብ ናይቲ 
ሕሙም ከውጽኦ ዝግብኦ ገንዘብ፡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይቀያየር እዩ (ኣብ 2010፡ 1840 ክሮነር እዩ)።  
ኵሉ ወጻኢ ሕሙም፡ ካብ ፋርማሲ ወይ ዝሕክመኩም ዶክተር ኽትረኽብዎ ኣብ እትኽእሉ ካርድ ወጻኢ 
ሕሙም (“Kvitteringskort for egenandeler”) ኽምዝገብ ይግባእ። 

ኣንጻር ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ተባሂሉ ንዝውሰድ 
መድሃኒት ዝወጽእ ገንዘብ ብዙሕ እንተኾይኑ፡ 
ገንዘብኩም ኽምለሰልኩም ስለዝኽእል፡ 
ንቕብሊታትኩም ዓቅብዎ።
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ገንዘብኩም ንኽምለሰልኩም ከምኡውን/ወይ ተወሳኺ ወጻኢ ሕሙም ንኸይትኸፍሉ ምሕረት መታን 
ኽግበረልኩም፡ ናብ ምምሕዳር ዕዮን ድሕነትን ኖርወይ – NAV – ኸተመልክቱ ኣለኩም። ነቲ 
ዝተወሰነ ዓቐን እንተድኣ በጺሕክምዎ፡ ንካርድ ወጻኢ ሕሙም ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት 
NAV ስደድዎ። እቲ ዝያዳ ዝኸፈልክምዎ ይምለሰልኩም፣ ከምኡውን ተወሳኺ ወጻኢ ሕሙም ኣብቲ 
ዓመት’ቲ ኽትከፍሉ ከምዘይብልኩም ዝሕብር ካርድ ምሕረት (“frikort”) ኽትረኽቡ ኢኹም። ፋርማሲ፡ 
ኣብቲ ዝተረፈ ዓመት ነቲ ብሰማያዊ መአዘዚ-መድሃኒት ዝተኣዘዘልኩም መድሃኒት ከም ወጻኢ ሕሙም 
መታን ኸይትኸፍሉ፡ ነቲ ካርድ ምሕረት ናብ ፋርማሲ ሒዝክምዎ ምጹ። ካርድ ምሕረት እንተድኣ 
ረኺብኩም፡ ኣብቲ ዝሕክመኩም ሓኪም – ዋላ’ውን እቲ ኽትረኽብዎ እትደልዩ ሕክምናዊ ምኽሪ ካብ 
ቲቢ ወጻኢ ዝኾነ ካልእ ኵነታት ይኹን – ብዘይ-ክፍሊት ንኽትርኣዩ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። ናብቲ 
ዝህልወኩም ሕክምናዊ ቆጸራታት ድማ ነቲ ዘለኩም ካርድ ምሕረት ምሳኹም ሒዝክሙዎ ንኽትመጹ 
ዘክርዎ።

ነቶም ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ነቶም ትሑት መልዕሎ ዝወስዱ ሽማግለታትን ተባሂሉ 
ብሰማያዊ መአዘዚ-መድሃኒት ዝእዘዝ መድሃኒታት፡ ሕሙማት ኣይከፍልሉን እዮም።

ወጻኢታት ትራንስፖርት 

ገለ ሕሙማት፡ ኣብ ግዜ ሕክምና ብዙሕ እዋን ኽጕዓዙ ይግደዱ እዮም። ሕክምና ቲቢ ንምርካብ 
ዝግበር ትራንስፖት ድማ ብናጻ እኳ እንተኾነ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ወጻኢታት ትራንስፖት ፈለማ እቶም 
ሕሙማት ይኸፍሉ፣ ድሓር ድማ እቲ ገንዘብ ይምለሰሎም። እቲ ቐንዲ መምርሒ፡ በቲ ክቡር ዘይኮነ 
ኣገባብ መጓዓዝያ፥ ማለት ብኣውቶቡስ፣ ባቡር ወይ ጃልባ ኽትጕዓዙ ኣለኩም። 

እቲ ዘውጻእክሙዎ ወጻኢታት ጕዕዞ ንኽምለሰልኩም፡ ናብቲ እትቕመጥዎ ኮም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት 
NAV ኸተመልክቱ ይግባእ። ቆጸራ ከምዝነበረኩም ዚገልጽ መርትዖ (ካርድ ቆጸራ፣ ዝኣተኽሙሉ 
ግዜን ካልእን) ከምኡውን ኣብቲ ቖጸራ ከምዝመጻእኩም ዜረጋግጽ ወረቐት (ካብቲ ዝተመደበልኩም 
ኣዋሃሃዲ ቲቢ ወይ ነርስ ሆስፒታል ኽትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም) ከተተሓሕዙ ኣለኩም። ናብን ካብን 
ቆጸራ ሕክምና ንኽትከዱ ኢልኩም ዝገዛእክሙዎ ኵሉ ቲኬታት ጕዕዞ ዝሓዘ ቅብሊት ኽፍሊት ድማ 
ኸተተሓሕዙ ኣለኩም። 

ብህዝባዊ ትራንስፖርት ንኽትጕዓዙ ዘየኽእለኩም ክፉእ እንተሓሚምኩም፡ ብኻልእ ኣገባብ፡ ንኣብነት፡ 
ንታክሲ ከፊልኩም ኽትጕዓዙ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ዅነታት’ዚ ድማ ዝሕክመኩም ዶክተር፣ ኣዋሃሃዲ 
ቲቢ ወይ ቤት ጽሕፈት NAV፡ ከም ክፍሊት ጕዕዞ ተቐባልነት ዘለዎ መሕተቲ ወረቐት ክህብኹም 
ይኽእሉ እዮም። ነቲ መሕተቲ ወረቐት ኣብ ዝተቐበልክሙሉ ግዜ፡ ነቲ ዘድልየኩም ጕዕዞ፡ መብዛሕቱ 
ግዜ፡ ብመገዲ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጕዕዞ (“kjørekontor”) ኣቢልኩም ትእዝዙ፣ ኣብ ገለ 
ቦታታት ድማ ሕሙማት፡ ንቤት ጽሕፈት ጕዕዞ ኸይሓተቱ ባዕሎም ንዝገብርዎ ጕዕዞ ኽእዝዙ ይኽእሉ 
እዮም። 

ድሓን እንተሊኹም፡ ናብ ቦታ ሕክምና 
ንኽትከዱ ንህዝባዊ ትራንስፖት ውሰዱ።
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ኣብ ከባቢኹም ብዛዕባ ዘሎ መምርሒታት ዚምልከት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበባት-ሓበሬታ 
www.pasientreiser.no ወይ www.nav.no ኸተናድዩ ትኽእሉ ወይ ድማ ንእትገብርዎ ጕዕዞ ኣብ 
ምእዛዝ ንኽሕግዘኩም ነቲ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ኽትሓቱ ኽትክእሉ ኣለኩም። 

 

ፋይናንሳዊ ኣበል  
ኣብዚ፡ ነቶም ቲቢ ዘለዎም ወይ ዝነበሮም ሰባት ብዛዕባ ዝውሃብ ፋይናንሳዊ ኣበል ዚምልከት ሓበሬታ 
ኸነቕርብ ኢና፥ (እዚ መምርሒታት፡ ክቀያየር ይኽእል እዩ – ናቭ (Nav) ድማ ምሉእ ሓበሬታ ናይቲ 
እዋናዊ መምርሒታትን ሕግታትን ኣለዎ።)

ኣበል ሕማም

ስራሕ ከለኩም፡ እሞ ኸኣ ብሰንኪ ሕማም ቲቢ ዕረፍቲ እንተልይኩም፡ ናይቲ ዝሓመምክምሉ ግዜ 
ብመልክዕ ገንዘብ ኽትክፈሉ (ክፍሊት ሕሙም) ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ንኣስታት ኣርባዕተ ሳምንታት 
ኣብ ኖርወይ ዝሰርሑ ሰባት፡ ክፍሊት ሕሙም ንኽረኽቡ መሰል ኣለዎም። ክሳዕ 52 ሳምንታት 
ንዝኸውን ግዜ፡ ክፍሊት ሕሙም ኽረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ክፍሊት ሕሙም ዝምልከት 
መምርሒታት ድማ ኣብ ገጽ 28 ብዕምቍት ገሊጽናዮ ኣሎና።

ኣበል ምጥያስ (ካብ 2010 ጀሚሩ ድማ “arbeidsavklaringspenger” ተባሂሉ 
ይጽዋዕ ኣሎ)

ንሓደ ዓመት ዝኣክል ግዜ እንተሓሚምኩም ወይ ኽትሰርሑ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ኣበል ምጥያስ 
ንኽትረኽቡ መሰል ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ኣበል ምጥያስ፡ ኣብ ግዜ ሕማም ንመነባብሮኹም 
(ገጽ 45 ርኣዩ) ዜድሊ ኣበል እዩ። ክፍሊት ሕሙም እትቕበሉ፡ ኽትሰርሑ ድማ ዘይትኽእሉ፡ እቲ 
ግዜ ክፍሊት ሕሙም ድማ እንተተወዲኡ (ድሕሪ ሓደ ዓመት) ወይ ንሓደ ምሉእ ዓመት ንኽትሰርሑ 
ዘየኽእለኩም እንተወሓደ 50 % ስንክልና እንተድኣ ኣልይኩም፡ ነዚ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ 
ኢኹም። ዕላማ ኣበል ምጥያስ፡ ሰባት ናብ ስራሕ ክምለሱ መታን ክኽእሉ ተባሂሉ ዝውሃብ ደገፍ 
እዩ። ኣበል ምጥያስ፡ ክሳዕ ሓደ ዓመት ኽትቅበሉ ይከኣል እዩ። ኣበል ምጥያስ ንኽትረኽቡ ናብቲ ኣብ 
ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት NAV ከተመልክቱ ኣለኩም።

እቶም ብህዝባዊ ትራንስፖት ኽጕዓዙ ክሳዕ 
ዘይክእሉ ኣዝዮም ዝሓመሙ ሕሙማት፡ ታክሲ 
ኽወስዱ ይኽእሉ እዮም።
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ኣበል ሞያ (ካብ 2010 ጀሚሩ ድማ “arbeidsavklaringspenger” ተባሂሉ 
ይጽዋዕ ኣሎ)

እቲ ናይ ምስራሕ ዓቕምኹም፡ ብሰንኪ ሕማም ንሓዋሩ እንተጐዲሉ ወይ ድማ ሞያ ንኽትመርጹ 
ዘሎ ተኽእሎኹም ምስዝጐድል (ንኣብነት፡ ብሰንኪ ሕማምኩም መደብ ትምህርትኹም ከተቛርጹ 
ዝተገደድኩም እንተዄንኩም)፡ ንኣበል ሞያዊ ምጥያስ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።  ዕላማ ናይዚ 
ኣበል ሞያዊ ምጥያስ፡ ሰባት ናብ ስራሕ ንኽምለሱ ወይ ኣብቲ ዘለዎም ስራሕ ንኽቕጽሉ ዝሕግዝ 
እዩ። ኣበል ሞያዊ ምጥያስ ንኽትረኽቡ ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት NAV ከተመልክቱ 
ኣለኩም።

ክፍሊት መነባብሮ
ካብቲ ኣብዚ ገሊጽናዮ ዘሎና መደባት ሓገዝ ንዓኹም ዝምልከት እንተዘየልዩ ከምኡውን ስራሕ 
እንተዘይብልኩም ወይ ኽትሰርሑ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ካልእ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንኽትረኽቡ ድማ 
መሰል ኣለኩም። እቶም ኣብ ኖርወይ ብሕጋዊ መገዲ ዝቕመጡ ዘለዉ ኵሎም ሰባት፡ ነቲ ዘድልዮም 
መሰረታዊ ነገራት (ማለት ንምግቢ፣ ኽዳን፣  መሞቒ ከምኡውን ንገለ ማሕበራዊ ንጥፈታት) ንምምላእ 
ፋይናንሳዊ ደገፍ ኽረኽቡ መሰል ኣለዎም፣ እዚ ግን ብዝኾነ ምኽንያት፡ ነዞም ነገራት’ዚኦም ንምሽፋን 
ገንዘብ ንኽረኽቡ ዘይክእሉ ምስ ዝኾኑ እዩ። እዚ ዓይነት ደገፍ፡ ብክፍሊት መነባብሮ ይፍለጥ። ብዛዕባ 
ዓቐን ክፍሊት መነባብሮ ዚምልከት ቀዋሚ ሕግታት የለን። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብቲ እትነብርሉ 
ቦታ ንዘሎ ምምሕዳር ኮም ተወከሱ።

ክፍሊት መነባብሮ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ ከባቢኹም ናብ ዘሎ ቤት ጽሕፈት NAV ከተመልክቱ ኣለኩም። 

ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ጕዳያት ዚምልከት 
ካብ ሕሙማት ዝመጸ ሕቶታት  

ቲቢ ሓሚመ ከምዘለኹም ፈሊጠ ኣለኹ – መሐከሚ ክቡር ድዩ?
ኣይፋል። መድሃኒት ቲቢ፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ እዩ። ዓቢ ኽፋል ናይቲ ምስቲ ሕማም ዝተኣሳሰር 
ዘውጻእክምዎ ካልእ ወጻኢታት (ብዛዕባ ወጻኢታት ሕክምናን ትራንስፖርትን ከምኡውን ካርድ ምሕረት 
ኣመልኪትና ኣብዚ ምዕራፍ’ዚ ጽሒፍናዮ ዘሎና ሓበሬ ርኣዩ) ንኽሽፈነልኩም ድማ መሰል ኣለኩም።

እቲ ብሰንኪ መድሃኒት ንዜጋጥም ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ተባሂሉ ዝወጽእ ወጻኢታት 
ንምንታይ ከምቲ መድሃኒት ቲቢ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ዘይኮነ?
ኣንጻር ናይቲ ንመላእ ህዝቢ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ከምጽእ ዝኽእል ሕማማት ዚውሃብ መድሃኒታት፡ 
ብዘይ-ክፍሊት ብናጻ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኵሉ ሰብ ሕክምና ናይቲ ከቢድ ሕማማት 
ኽረክብን እቲ ሕማም ድማ ከይዝርጋሕ ንምክልኻልን፡ እቲ መድሃኒት ብናጻ ኪኸውን ኣገዳሲ እዩ። 
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እቲ ንሰባት ንኸሐዊ ዘድሊ መድሃኒት ጥራይ’ዩ ብናጻ፣ እቲ ኣንጻር ጐድንኣዊ 
ሳዕቤናት ዝውሃብ መድሃኒት ግን ብናጻ ኣይኮነን። እቲ ኣንጻር ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ዝውሃብ መድሃኒት 
ብናጻ እኳ እንተዘይኮነ፡ ዓቢ ክፋል ናይቲ ከምዚኦም ንዝኣመሰሉ መድሃኒታት ንእትወጽእዎ ወጻኢታት 
ንኽምለሰልኩም ግን መሰል ክህልወኩም ይኽእል እዩ – ብዛዕባ ወጻኢታት መድሃኒት ዚምልከት ድማ 
ኣብ መወዳእታ ኽፋል ናይዚ ምዕራፍ’ዚ ርኣዩ።
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ኣነ ሕምምቲ ቲቢ እየ፣ ክልተ ንኣሽቱ ቆልዑ ድማ ኣለዉኒ። ኣብ ዝሓመሉ ግዜ 
ንደቀይ ንክኣሊ ኵሉ ግዜ ይኸብደኒ እዩ። ኣብዚ ነገር’ዚ ሓገዝ ኽረክብ እኽእል’ዶ? 
ኣብ ግዜ ሕማምኩም ኣብ ገዛ ዓቢ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ኣገልግሎት ክንክን ኣብ ገዛ ወይ 
ጠቓሚ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ከተመልክቱ ይከኣል እዩ። እዚ ዓይነት ሓገዝ’ዚ፡ ብተጠቃሚ ዚእለ ውልቃዊ 
ሓገዝ (“Brukerstyrt personlig assistanse” – BPA) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ነዚ ሓገዝ’ዚ ዝረኽቡ 
ሰባት ብዙሓት እኳ እንተዘይኮኑ፡ ኣዚኹም እንተሓሚምኩም ከምኡውን ኽሕግዘኩም ምስ ዝኽእል ሰብ 
ብሓደ ዘይትቕመጡ እንተሊኹም፡ ከተመልክቱ ይግብኣኩም እዩ። ብዛዕባ’ዚ ዚምልከት ምስ ሓፈሻዊ 
ሓኪምኩም ወይ ዝተመደበልኩም ኣዋሃሃዲ ቲቢ ኽትዘራረቡን ኣብ ምምልካት ድማ ሓገዝ ኽትሓቱን 
ትኽእሉ ኢኹም። 

ኣብ ግዜ ሕማማይ ብዙሕ ወጻኢታት እገብር ኣለኹ። ኣብ ርእሲ’ቲ ካልእ ነገራት 
ድማ ንመርመራታት ደምን ዕረፍቲ ንዘይህብ ጐድናኣዊ ሳዕቤናት ንምዕጋስ ዝውስዶ 
መድሃኒትን ኽኸፍል ኣሎኒ። ንመነባብሮ ተባሂሉ ድማ ኣስታት 4000 ክሮነር ኣብ 
ወርሒ ጥራይ’ዩ ዝውሃበኒ – እዚ ገንዘብ’ዚ ከመይ ኢሉ ክኣኽለኒ ይኽእል?
ከም ሕሙም ቲቢ መጠን፡ ንመርመራታት ደም ወይ ንሕክምና ኣገዳሲ ንዝኾነ ካልእ መርመራታትን 
ኣይትኸፍሉን ኢኹም። ሳሕቲ ግን እቶም ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ሕክምና ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ 
ብዛዕባ’ዚ ኣይፈልጡን ወይ ድማ ኽርስዕዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዝኸፈልክምዎ ዓቐን ዝገልጽ ቅብሊት 
እንተልይኩም፡ እቲ ዝኸፈክሙዎ ገንዘብ ካብ HELFO ክምለሰልኩም ይከኣል እዩ። ቅብሊት 
እንተዘይብልኩም ድማ ናብቲ መርመራ ዝገብርክሙሉ ቦታ ብምኻድ፡ ቅብሊት ንኽህብኹም ኽትሓቱ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ገለ ክፋል ናይቲ ኣንጻር ጐድንኣዊ ሳዕቤናት ዝወሰድክሙዎ መድሃኒታት ዘውጻእክሙዎ ወጻኢታት 
ድማ ኽምለሰልኩም ይከኣል እዩ። ብመሰረት ሕግታት ክፍሊት መነባብሮ፡ እቶም ኣብ ኖርወይ ብሕጋዊ 
መገዲ ዝቕመጡ ዘለዉ ኵሎም ሰባት፡ “ጽቡቕ ናብራ” ንኽህልዎም ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም፣ 
እዚ ድማ ነቲ ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ንኽሽፍኑ ደገፍ ንኽረኽቡ መሰል ኣለዎም ማለት እዩ። 
ንወጻኢታትኩምን ኣታዊታትኩምን ከምኡውን ካብቲ እትቕበልዎ ዘለኹም ደገፍ ንላዕሊ ኽትረኽቡ 
መሰል ዘለኩም እንተኾይኑ ንምርኣይ፡ ዝኾነ ሰብ (ንኣብነት፡ ኣብ NAV ዝሰርሕ ሰብ) ምናልባት 
ክመጸኩም ይኽእል እዩ።

ሓገዝ ንኽትረኽቡ ብዛዕባ እትውከስዎም ቦታታት ዚምልከት ሓበሬታ ድማ ኣብ ገጽ 47 ርኣዩ።

                                     
ብዛዕባ ዘለኩም ፋይናንስ ዚምልከት ሕቶታት 
እንተልይኩም ካብ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ 
ጕዳያት ሓገዝ ኽትረኽቡ ይከኣል እዩ።
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ብዛዕባ ዘሎኒ ፋይናንሳዊ መሰላት ዚምልከት ሓገዝን ሓበሬታን ካበይ ክረክብ 
ይኽእል?
ኣብ ሆስፒታል ደቂስኩም ትሕከሙ እንተሊኹም፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ፋይናንሳዊ ሕቶታት ኽሕግዘኩም 
ንዝኽእል ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጕዳያት ወይ ግብረ-ሰናይ ኸተዘራርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ መሰላት 
ሕሙማት ዚምልከት ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ንመርበባት ሓበሬታ www.nav.no ወይ www.helfo.no 
ተወከሱ።

ብዛዕባ ፋይናንሳዊ መሰላት ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ወይ ንኽትረኽብዎ መሰል ዘለኩም 
መንግስታዊ ሓገዝ (በነፊት) ንኽትረኽቡ ኣብ ምምልካት ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ኣብ 
እትቕመጥሉ ዘለኹም ዞባ ንዘሎ ወኪል ሕሙማት (www.shdir.no/pasientombudet)፣ ኣብ 
LHL ዘሎ ወኪል ሕሙማት (al@lhl.no) ወይ ድማ ኣብ ፈደረሽን ውድባት ስንኩላን ኖርወይ 
ንዘሎ ማእከል መሰላት (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO) ኽትውከሱ 
ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ FFO ዘሎ ማእከል መሰላት (rettighetssenteret@ffo.no)፡ ብዛዕባ መሰላት 
ስንኩላንን ዝተወጽዑ ሕሙማትን ዚምልከት ሕቶታት ኣተኵሮ ብምሃብ ይሰርሕ። ኣብ መወዳእታ ኽፋል 
ናይዚ ንኡስ-ጽሑ’ዚ ንዝርከብ “ጠቓሚ ሓበሬታ” ዝብል ኽፍለ-ጽሑፍ ድማ ርኣዩ። 
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ጠቓሚ ሓበሬታ
ነቶም ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ሕሙማት ቲቢ ጠቓሚ ኪኸውን ዝኽእል ገለ ኣድራሻታት ኢንተርነትን 
ቝጽርታት ተሌፎንን ኣብዚ ኣቕሪብና ኣሎና፥

መሰላት/ጠቓሚ ሓገዝ

NAV፥ ውድብ ዕዮን ድሕነትን ኖርወይ

ኣብ ከባቢኹም ብዛዕባ ዝርከብ ኣገልግሎታት ጥዕናን ኣገልግሎት ማሕበራዊ ውሕስነትን ከምኡውን 
መሰላት ሕሙማት ዚምልከት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንNAV ኽትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኢንተርነት፥ www.nav.no 
ተሌፎን፥  810 33 810 (መስመር ቅጽበታዊ (ኣውቶማቲክ) ሓበሬታን ኣገልግሎትን)

 
ወኪል ሕሙማት (Pasientombudet)

ወኪል ሕሙማት፡ ንሕሙማት ኣብ ዘድልዩ ነገራት፣ ግዳሴኦምን መሰላቶምን ኣተኵሩ ይሰርሕ። 
ምስ ሰብ ኽትዘራረብሉ እትደልዩ ነገር እንተልይኩም፡ ኣብ እትቕመጥሉ ዞባ ንዘሎ ወኪል ሕሙማት 
ኽትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ወኪል ሕሙማት፡ ብዛዕባ መሰላት ሕሙማትን ኣዝማድን ዚምልከት ሓበሬታ 
ኽህበኩም ይኽእል፣ ከምኡውን ንኣገልግሎት ጥዕና ዚምልከት ሕቶታት እንተልይኩም ወይ ኽትጠርዑ 
እንተደሊኹም ኽሕግዘኩም ይኽእል እዩ። 

ኢንተርነት፥  www.shdir.no/pasientombudet 
 (ኣድራሻን ቍጽርታት ተሌፎንን ናይቶም ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ኵሎም ወኪላት 
 ሕማማት ድማ ኣብዚ ትረኽቡ ኢኹም)።

 
ኣብ ፈደረሽን ውድባት ስንኩላን ኖርወይ (Rettighetessenteret ved 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO) ዝርከብ ማእከል መሰላት 

ማእከል መሰላት፡ ንመሰላት ስንኩላንን ዝተወጽዑ ሕሙማትን ኣተኵሮ ብምሃብ ዚሰርሕ እዩ። ኣብዚ 
ማእከል ዝርከቡ ኣስራሕቲ፡ ካብ ሕሙማትን ኣዝማድ ሕሙማትን ዝመጽእ ሕቶታት ይምልሱ፣ ሕጋዊ 
ሓገዝ ድማ ኽህቡ ይኽእሉ።

ኢ-መይል፥  rettighetssenteret@ffo.no
ተሌፎን፥ 96 62 27 60

ኣብ LHL ዝርከብ ወኪል ሕሙማት (LHLs pasientombud)

ሕሙማት ቲቢ፡ ሓገዝ ኽረኽቡ ይኽእሉ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ዘለዎም መሰላት ዚምልከት ሕቶታት 
መልስታት ክረኽቡ ይኽእሉ።

ኢ-መይል፥  al@LHL.NO
ተሌፎን፥ 22 79 90 00 (ማእከል ተሌፎን LHL – ወኪል ሕሙማት ከምዝደለኹም ሓብሩ)
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ሓበሬታ ጥዕና

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ (Folkehelseinstituttet)

ብዛዕባ ቲብን ኣብ ኖርወይ ዝርከብ ኣገባብ ሕክምናን ዚምልከት ጠቓሚ ሓበሬታ ኣብዚ ኽትረኽቡ 
ትኽእሉ ኢኹም፥ 

ኢንተርነት፥  www.fhi.no

Røyketelefonen፥ 800 400 85

Røyketelefonen፡ ምትካኽ ሽጋራ ጠጠው ከተብሉ እንተደሊኹም፡ ሓበሬታን ደገፍን ይህበኩም። 
ምትካኽ ሽጋራ ደው ኣብ ዘበልክሙሉ ግዜ፡ ምስ ሰብ ኽትዘራረቡ፡ ንዓኹም ዓቢ ሓገዝ እዩ! 

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፥  ሰኑይ – ዓርቢ፥ 9 ቅ.ቀ – 6 ድ.ቀ 
            (ካብ 23 ሰነ – 8 ነሓሰ፣ ሰኑይ – ዓርቢ፥ 9 ቅ.ቀ – 4 ድ.ቀ

ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ሓበሬታ

ወለንታውያን ማእከላት – Frivillighetssentralene

ወለንታውያን ማእከላት (Frivillighetssentralene)፡ እቶም ኣብ ሓደ መንበሪ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት 
ዝራኸቡለን ቦታታት እየን። እዘን ማእከላት’ዚአን፡ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይውድባ፣ ኣብ መንጐ ሰባት 
ርክብ ንኽህሉ ድማ የሳልጣ። ወለንታውያን ማእከላት፡ ኣብ መላእ ኖርወይ ይርከባ እየን።  ናብቲ 
እትነብርሉ ቦታ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ ማእከል ንኽትረኽቡ፡ ንመርበብ ሓበሬታ www.regjeringen.no 
ብምኽፋት፡ “frivillighetssentraler” ኢልኩም ድለዩ።

ኣገልግሎት በጻሕቲ ቀይሕ መስቀል (Røde Kors besøkstjeneste)

ኣገልግሎት በጻሕቲ ቀይሕ መስቀል፡ ነቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ደገፍን ምትብባዕን ዘድልዮም 
ሰባት ብኣካል ምብጻሓት ከምዝህሉ ይገብር።  እቶም በጻሕቲ ቀይሕ መስቀል፡ ናብ ገዛኹም ብምምጻእ 
ክበጽሕኹም ይኽእሉ (ወይ ኣብቲ እትቕመጥሉ ቦታ ዘሎ ትካል) ወይ ኣብ ቤት ሻሂ ወይ ከምኡ 
ዝኣመሰለ ኽትራኸቡ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። ቀይሕ መስቀል፡ ዙረት፣ በዓላት ክሪስማስ (ልደት) 
ከምኡውን ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይሰርዕ እዩ።

ንቀይሕ መስቀል ተወከሱ ወይ ኣብ ክንዳኹም ኮይኑ ንኽሰርሕ ድማ ንመሓዛኹም፣ ዘመድኩም ወይ 
ኣብ ገዛ ንእትከታተለኩም ነርስ ሕተቱ።

ኢንተርነት፥  www.rodekors.no
ተሌፎን፥ 05003

ነቶም ዝደልዩ ሰባት ዝኸውን ማሕበራዊ ንጥፈታትን ኣገልግሎት ደገፍን ዝውድባ ካልኦት ወለንታውያን 
ትካላት ድማ ኣለዋ። ብዛዕባ ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ ኣገልግሎት ዝምልከት ሓበሬታ ንኽትረክቡ ኣብቲ 
እትቕመጥሉ ቦታ ንዘሎ ምምሕዳር ኮም ኽትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።
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ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ዝምልከት ሓበሬታ

ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርወይ (Utlendingsdirektoratet, UDI) 

ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን፡ ነቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ሓላፍነት 
ወሲዱ የተግብር። ኣብቲ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ድማ መምርሒታት ናይቲ ኣብ ኖርወይ ንኽትቅመጡን 
ኽትሰርሑን ዚምልከት ሓበሬታ ኽትረክቡ ትኽእሉ፣ ዝተፈላለየ ቅጥዕታት መመልከቲታት ድማ ትረኽቡ 
ኢኹም፥ www.udi.no

UDI፡ ንኢሚግሬሽን ዝምልከት መዋግዒ ሓበሬታ ኣለዎ። እቲ ኣድራሻ ድማ www.nyinorge.no እዩ።

ውድብ ሓተትቲ ዑቕባ ኖርወይ (Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, 
NOAS)

NOAS፡ ንግዳሴ ናይቶም ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ሓተትቲ ዑቕባ ንምሕያል ዝዓለመ እዩ። እቶም ኣብ 
ኖርወይ ዑቕባ ወይ ጸግዒ ንኽረኽቡ ዝሓቱ ወይ ረኺቦም ንዘለዉ ሰባት፡ ሕጋዊ ደገፍ ወይ ሓፈሻዊ 
ድሕነት ኽህቡ ይኽእሉ።

ኢንተርነት፥  www.noas.org
ተሌፎን፥   22 36 56 60

ብዛዕባ ቲቢ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ካብ ሕሙማት ኸተንብቡን ዝያዳ ምኽርን ምስክርነትን 
ኽትረኽቡ ትደልዩ’ዶ? ስለዚ፡ ነቲ ቲቢ ብዘለዎም ሰባት ዝተዳለወን ንዕኦም ዘገልግልን መርበብ ሓበሬታ 
www.tbsurvivalproject.org ከፊትኩም ኽትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣባል LHL ኽትኮኑ ትደልዩ’ዶ? 
ንመርበብ ሓበሬታ www.lhl.no ከፊትኩም ርኣዩ።     



እዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ፡ ካብ Helbings Legat ብዝተረኽበ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብLHL፣ ውድብ ልብን ሳንቡኡን ሕሙማት ኖርወይ ዝተሓትመ እዩ።
ኮሚቴ ምስንዳእ፥ Ingunn Nordstoga፣ Torunn Hasler፣ Wolela Haile፣ Merete Taksdal፣ Mona Drage og Hedvig Fiske 
Amdal።
ስእልን ለይ-ኣውትን፥ Horisontdesign።

እዚ ንኡስ-ጽሑፍ’ዚ፡ ብምትሕብባር ናይቶም ኣብ ኖርወይ ዘለው ሕሙማት ቲብን ሰራሕተኛታት ሕክምና ቲብን ዝተዳለወ እዩ።
ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ፡ ሞያዊ ምኽሪ ብምሃብ፡ ብቕዓት ናይቲ ንኡስ-ጽሑፍ ኣብ ምርግጋጽ ድማ ተሳቲፉ።



Ønsker du å snakke med noen som har hatt tuberkulose?
Ring LHLs tuberkulosetelefon 22 79 92 00
Telefonen er åpen torsdager kl. 17–21
Vi har taushetsplikt

Do you want to talk to someone who has had tuberculosis?
Call LHL’s TB support line 22 79 92 00
The line is open Thursdays 5–9 pm
Confidentiality is assured

ውድብ ሕሙማት ልብን ሳንቡእን ኖርወይ
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
tlf: +47 22 79 90 00 | Faks: +47 22 22 50 37
Besøksadresse: Storgata 33 a, 6. etasje, 0184 Oslo
Postadresse: Pb 8768 Youngstorget, 0028 Oslo
post@lhl.no, www.lhl.no

ትካል ምትሕግጋዝ ቲቢ ዘለዎም ሰባት (Tuberkuløses 
hjelpeorganisasjon)፡ ብሓሙሽተ ሕሙማት ቲቢ ኣብ 
ኖርወይ ዝተመስረተ እዩ። መሰላት ዝበለጸ ሕክምናን ዝበለጸ 
ኵነታት መነባብሮን ከምኡውን መሰል መድሕንን ዕዮን 
ንኽረኽቡ ተቓሊሶም እዮም። እዚ ውድብ’ዚ ድማ ቅድሚ 
LHL ዚነበር ትካል እዩ። LHL (Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke)፡ ነቶም ብሕማም ልብን ሳንቡእን 
ንዝተጸልዉ ሰባት ኣተኵሩ ዝሰርሕ ኣብ መላእ ሃገር ተገዲሱ 
ዚሰርሕ ውድብ እዩ። ቲቢ፡ ብመድሃኒትን ኣገልግሎት ጥዕናን 
ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዅነታት መነባብሮ  ሰባት ዝሓሸ ንምግባር 
ማሕበረ-ፖለቲካዊ ስጕምታት ብምውሳድ ድማ ኽትቃለሶ 
ትኽእል ኢኻ። ቲቢ፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ናይ ጥዕና 
ጸገም እዩ፣ LHL ድማ መሰላት ሕሙማት ቲቢ ንምምሕያሽ 
ብሃገርን ኣህጉራውን ደረጃ ይሰርሕ ኣሎ። ስራሕ LHL፡ ምስ 
ዝተወጽዑ ጕጅለታትን ብምሕዝነት ምስራሕን ሰብኣዊ መሰላት 
ምኽባርን እዩ።


