
ብዝዓባ ሕማም ዓባይ 
ሰዓል፡ ቱበር ክሎሲስ፡

 ዘይንፈልጦም ሓበሬታታት፦ 

 መርመራ ንመን ይምልከቶ?

•	ዝኮነ	ምስ	ተላጋቢ	ሕማም	ዓባይ	
ሰዓል	ዘለዎ	ሕሙም	ርክብ	ዘለዎ	
ሰብ።

•	ብሰንኪ	መዓልታዊ	ንጥፈታቶም	
፣መነባብረኦም፣	ስርሖም	ንሕማም	
ዓባይ	ሰዓል	ከማዕብሉ	ተኽዕሎ	
ዘለዎም	ሰባት።

 እንታይ ዓይነት ሕክምና 
የድሊ?

•	በቲ	ሕማም	ናይ	ምልካፍ፣ረክሲ፣	ምልክታት	
ምስ	እነርዒ፡	ዶክተር	ነቲ	ሕማም	ንኽይምዕብል	
መኸላኽሊ	ሕክምና	ንኽንክታተል	ክገብር	ይኽዕል	እዩ።	
እዚ	ሕክምናዊ	ረድኤት	ነቲ	ዝተራእየ	ረክሲ	ንምፈዋስ	ዘይኮ	
ነቲ	ሕማም	ንመጻኢ	ንኽይምዕብል	ንምግታእ	ይሕግዝ።	ኣብዚ	
ደረጃ	ንሽዱሽተ	ወርሒ	ዝውሰድ	፦ሓንቲ	መድሃኒት	ንመዓልቲ	፦	
ኣንቲ	ባዮቲክስ	ዝተበሃለ	መድሃኒት	ንወስድ።

•	 እንተደዓ	እቲ	ሕማም	ማለት	ዓባይ	ሰዓል፦	ቱበር	ክሎሲስ	
ምልካፍና	ተረጋጊጹ	ግን	ክንፍወስ	ኣድላይ	እዮ።	
ሕቲ	ናይ	ሕክምና	ግዜ	ንውሕ	ዝበለ	
እዮ።	ብውህዱ	ንሽዱሽተ	ወርሒ	
ዝቕጽል	መዓልታዊ	ዝተፈላላዩ	
ዓይነት	መድሓንኒታት	ኣንቲ	
ባዮቲክስ	ዝተብሃለ	ንወስድ።	
ብግቡእ	መድሃኒታት	ትኽታቲልና	
እንተወሲድና	ምሉእ	ብ	ምሉእ	
ክንፍወስ	ንክእል።

ክትውከሱና ምስ እትደልዩ፡

ማሕበር	ብስትንፋስ	ዝማሃላለፉ	ሕማማት።
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 ዘገምታዊ፣ዝተደጎለ ሕማም ዓባይ ሰዓል 
ሕማም ዓባይ ሰዓልን፣ ኣብ መንጎ ዘሎ ፍልልይ 
እንታይ እዮ?

እቶም	ነቲ	ሕማም	ዝምጽኡ	ሕዋሳት፣	ቢከይ፣	ኣብ	
ነብስና	ምስ	ዝኣትው፡	መብዛሕትኡ	እዋን	እቶም	ናይ	
ኣካላትና	ናይ	ሕማም	ምኽልኻል	ሕዋሳት	ካብቶም	
ሕማም	ዘስእቡ	ሕዋሳት	ይክላኽሉልና	እዮም።	
ክይጠፍኡ	ኣብ	ውሽጥና	ምስ	ዝጸንሑ	ጊን፣	ንነዊሕ	
እዋን	ኣዝጊሞም	ከይተጏድኡ	ክጸንሑ	ይኽእሉ	
እዮም።

ብዝተፈላለየ	ምኽያት	እቶም	ናይ	ነብስና	ናይ	ሕማም	
ምክልኻል	ወሃዮታት	ብቑዓት	ምስዘይኾኑ	ንአብነት፣	

ብስንኪ	እድመ	ናይ	ወሃዮታት፣ወይውን	እቶም	ወሃዮታት	እኩላት	ምስ	ዘይኾኑን	
ዝዳኸሙን፣	እቶም	ኣብ	ነብስና	ተዶጊሎም	ዝጸንሑ	ንሕማም	ዓባይ	ሰዓል	
ዘስእቡ	ሕዋሳት	ወይውን	ቢከይ፣ተበራቢሮምን	ተራቢሖምን	በቲ	ሕማም	ዓባይ	
ሰዓል፣ቱበር	ክሎሲስ	ክንተሃዝ	ንክእል።
	ኣብዚ	እዋን	እቲ	ሕማም	ኣብ	ሳንቡእና	ምስ	ዝረኤ፣	እዞም	ዝስዕቡ	ምልክታት	
ነርኢ፣:
•	 ሰዓል፣
•	 ዓክታ፣	ሓደ	ሓደ	ጊዘ	ደም	ዝተሓወሶ፣
•	ድኻም፣
•	 ረስኒ፣
•	 ለይተ	ለይቲ	ረሓጽ፣
•	ምንካይ	ክብደት	ናይ	ሰብነት።

እዚ ምስ ዝኽዉን፣ ብቅልጡፍ ናብ ሕክምና ኪድ፣ዲ።!

 ብኽመይ ሓደ ሰብ ብሕማም ዓባይ ሰዓል፣ 
ቱበር ክሎሲስ፡ ከምተለክፈ ነረጋግጽ?

ቱበርክሊን	ዝተብሃለ	መርፍዕ	ብምውጋእ	በቲ	ነቲ	ሕማም	ዘምጽእ	
ቢከይ	ተብሃለ	ህዋስ፣ባክተርያ	ተለኪፍካ፣ኪ	ከምዘለካ፣ኪ	ምፍላጥ	
ይከኣል	እዪ።	ድሕሪ	ሰለስተ	ወይ	ሃሙሽተ	መዓላቲ	በቲ	ውጽኢት	
መርመራ	መሰረት	ከዓ	ምፍላጥ	ይካኣል።	እዚ	ኣገባብ	መርመራ	ከኣ	
ቱበርክሊን	ብናይ	ሰብነትና	ቆርበት	ዝግበር	መርመራ	ተባሂሉ	ይፍለጥ፣	
ወይውን	ብናይ	ቀደም	ኣጸዋውኣ	ከኣ	ናይ	ትሕቲ	ቆርበት	መርመራ፣ማንቱ	
መርመራ	ተባሂሉ	ይፍለጥ።እቲ	ውጽኢት	ከዓ	ብ	ክኢላታት	ሓካይም	ጥራሕ	
እዩ	ክግለጽ	ዘለዎ።

እቲ	ውጽኢት	ናይቲ	መርመራ፣	ኣወንታዊ	ምስ	ዝኸውን፣	ራጂ	ናይ	ሳናቡእና	
ክንገብር	ኣሎና።	እቲ	ውጽኢት	ንቡር	ምስ	ዝኸውን፣	እቲ	ሕማም	ኣብ	
ዘገምታዊ	ደረጃ	ከም	ዘሎ	የመልክት።	ግቡእ	ሕክምና	ንምውሳድን	
ቢከይ	ኣብ	ጥፍጣፍና	ከይህሉ	ተወሳኪ	መርመራ	፣ናይ	ጥፍጣፍ	መርመራ	
ክእዘዘልና	ይክእል	እዮ።
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 ሕማም ዓባይ ሰዓል፡ ቱበር  
ክሎሲስ፡ እንታይ እዩ?

ሕማም	ዓባይ	ሰዓል፡	ቱበር	ክሎሲስ	ብደቀቅቲ	ሕዋሳት፡	ሚክሮ	ወብ፡	
ኮችስ	ወይ	ወብ	ቢከይ	ብዝበሃሉ	ዝፍጠር	እዩ።

እዚ	ሕማም	መብዛሕትኡ	ግዜ	ን	ሳናቡዕና	ዘጥቕእ	ኮይኑ		
ብተወሳኺውን	ንዝተፈላለዩ	ክፋላት	ናይ	ኣካላትና	ከም፡	
ዓዕጽምትና፣ማዓናጡና፣ኩሊትና፣ማጅራትናን		
ካልኦትን።

 መን እዩ በዚ ሕማም ክጥቓዕ ዝኽዕል ?

ሕማም	ዓባይ	ሰዓል፣ቱበር	ክሎሲስ፣	
ተላጋቢ	ሕማም	እዩ።በቲ	
ሕማም	ዝተልኽፈ	ሰብ	
እቲ	ሕማም፣ቢክይ፣	ኣብ	
ሳምቡኡ	ሰለዝጸንሕ፡	ኣብ	
ዝስዕለሉ፣	ዝዛረበሉ፣	
ዝሕንጥሰሉ	እዋን፣	ነቶም	
ደቀቕቲ	ሕዋሳት	ናብቲ	
ኣየር	ሰለዝፍንዎም፣	እቲ	
ኣብ	ከባቢኡ	ዘሎ	ሰብ	
ነቶም	ደቀቕቲ	ሕዋሳት	
ምስቲ	ኣየር	ብውሽጢ	
ብምስሃብ	ብቐሊሉ	በቲ	
ሕማም	ኽልክፍ	ይኽእል።

እንተኾነ	ግን	ገለ	ሰባት	በቲ	ሕማም	ብቐሊሉ	ኽልክፉ	ይኽእሉ፣ምስቲ	ብዚ	
ሕማም	ዝተለክፈ	ሰብ	ብቐጻሊ	ርክብ	ዘለዎም	ሰባት	ንኣብት	ብሰንኪ	
ሰራሕ	ወይ	እውን	ብሰንኪ	መንብሮ።


