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ጎድናዊ ሳEቤናት ናይ ኮመትራፒ ሕክምና። 

ናይ ከሞተራፒ መድሃኒት ንናይ ስዉነት ሰልስ ብሙሉU ይትንክፍ።  ጥUያት ሰልስን 
ናይ ካንሰር ሰልስን ድማ ይትንክፍ። Eዚ ኸኣ Eዩ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ጎድናዊ 
ሳEቤናት።ናይ ከሞተራፒ መድሃኒት ብፍላይ ነቶም ቀልጢፎም ዝዓብዩ ከም ናይ ደም 
ሰልስ ይጽለዉ ክምUውን ነቶም ንከስዔ ኸቢቦም ዝርከቡ ሴልስ ናይ ጸጉሪ ድማ 
ይትንክፉ።Eቲ ናይ ከሞተራፒ ጎድናዊ ሳEቤን ግዝያዊ Eዩ። ጎድናዊ ሳEቤን ምስ 
ዘጋጥመኪ ኣብቲ ዝወሃበኪ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ጌጋ ኣኸቲሉ ውይድማ Eቲ 
ኮሞተራፒ ክምዝግብO ይሰርሕ የለን ማለት ኣይኮነን።ጎድናዊ ሳEቤን ከስEበልኪ ወይ 
ድማ ከየስዓበ ክተርፍ ይኽEል Eዩ።  ክሞተራፒ ንዝተፈላልዩ ሰባት ብዝተፈላልየ 
ዓይነት ውጽIት የስEብ ። 

ካብቲ ሕማም ንክትሓውዬ ሕብረተሰብኣዊ ናይ ምትብባE ደገፍ ዓቢ ተራ ኣለዎ። 

ሓልዮት ናይ ናይ ካልOት ሰባት ተጠቐምሉ ሂውትኪ ንምድሓን ትቃላሲ ክምዘሎኺ ዘክሪ።ቤተሰብክን 
መሓዙትክን ክምዝሕግዙኪ ትገብሪ።Eዳጋ ኣብ Eትገብርሉ 
ምግቢ ኣብ Eተዳለውሉ ግዜ ቤት ኣኣብ ተጽርይሉ  ግዜ 
ሓግዝ ሕተቲ። 

ዝሕግዘኪ  ቤተሰብ መሓዛ ምስዝይህልውኪ ኣብ ከባቢኺ 
ዝርከቡ ናይ ሓገዛት ማሕበራት ሓገዝ ሕተቲ ከም ናይ 
ኮሚኒቲ ሰንተር, ቤተክርስያን ናይ ሕብረተሰብ 
ኣገልግሎት ግብረሰናይ ማሕበራት ናይ ኣረጋውያን 
ሓገዛት ኣቅረብቲ ማሕበራትን። 

 Eዞም ዝስEቡ ገጻት ብምኽንያት ናይ ከሞተራፒ ዘስEበልኪ ጎድናዊ ሳEቤንን ብኸመይ ከም Eትብድህዮ 
ምኽርታት የቕርቡልኪ። 

 

ናይ ደም ሰልስ ዋህዮታት ጎድናዊ ሳEቤናት። 

ናይ ደም ሰልስ ሮኸሲ ይከላኸሉ ነቲ ደም ክምዝረግE ብምግባር ብዙሕ ከይትደሚ ይሕግዙ ንምሉE ሰውነት 
ድማ Oክስጅን ይስከሙ  ናይ ክሞተራፒ ኣፋውስ ንደም ሰልስ ምስ ዝጸሉ Eቶም ሕሙማት ክሮኽሱ ብቀሊሉ 
ክቆስሉን ብቐሊሉ ክደምዩን ይኽEሉ ክምUውን ሓይሎም ድኹም ይኽውን። ሓደስቲ ዓይነታት 
መድሓኒታት ብመልክE ምርፍE ዝወሃቡ ንቶም ቀያሕትን ጸዓዱን ናይ ደም ሰላት ብምድጋፍ ብዝሒ ጎድናዊ 
ሳEቤን ነታ ሕምምቲ ከየኸትለላ ይሕግዙ። 

ሮኽሲ ንምክልኻል። 

ከሞተራፒ ዘካይዳ ሕሙማት በተኸታታሊ ኣEዳውን ክሕጸባ ኣለወን ካብ ብዝሒ 
ህዝቢ ዘለዎን ሕሙማት ሰባትን ክርሕቃ ይግባE ምጭንዳሕ ምልሕጻጽ ሰውነት 
ምስዘጋጥመን ብዝቐልጠፈ ምጽራይን ምሕጻብን ከግብራ ይግብኤን ናይ 
Eንስሳሳት ቐልቀል ክትንክፋ የብለንን።ቑሪ  ረሃጽ ገብ ገብ  ሙቕት ካብ 101 
ዲግሪ ወይ ልEልU ምስትEቅኒ ንሓኪምኪ ውይ ድማ ንረስ ተዘራርቢ። 

Image: National Cancer Institute 
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ምቁጽጻር ዋሕዲ ደም ኣነምያ።  

ክምEድላይነቱ ትድቕስን ተEርፍን ናይ ሰውነትኪ ሓይሊ ንምEቃብ። Eነምያ 
ድኻም ዝስEብ ኩነት Eዩ ምኽንያቱ Oክስጅን ዝስከሙ ናብ ቲሹስ ዝኸይድ 
ብዙሓት ጥUያትናይ ቀይሕ ደም ሰልስ ብዘይምህላዎም ኣብቲ ደም። ናይ 
ኣይሮን ከኒናኺ ክትወስዲ ይግባE ሓኪም ኣዚዙልኪ ምስዝኸውን ጽሩር 
ምስዘብሊኪ ተገልበጢ ቀስ Iልኪ ኣብቲ ጫፍ ናይ ዓራት ኮፍ በሊ ንሓደ 
ደቒቕ ቕድሚ ደው ምባልኪ ነቲ ጽሩር ዘብልኪ ንምEጋስ ብዙሕ ድኻምን 
ሓይሊ ምስኣን ጽሩር ምስዘብለኪ ናይ ኣፍልቢ ቃንዛን ሕጽረት ትንፋስ ምስ 
ዝስመዓኪ በጥ ኣብ Eትብልሉ ግዜ። 

ናይ ጸጉሪ ምስሓውን ምጥፋEን ጎድናዊ ሳEቤን። 

ናይ ጸጉሪ ምስሓውን ምጥፋEን ሓድ ጎድናዊ ሳEቤን ናይ ከሞተራፒ 
ምድሃኒት Eዩ ንግለ ሕሙማት ዓቢ ሻቕሎት የሕድረለን። ሓድ ሓድ 
ኣፋውስን ሕክምናናን ናይ ጸጉሪ ምርጋፍን ምስሓውን ኣየኸትሉን ኣዮም። 
ሓድ ሓደ ናይ ከሞተራፒ መድሃኒታት ንቲ ጸጉሪ ክምዝስሕው ጥራይ 
ይግብርዎ።ገሊOም ድማ Eቲ ጾግሪ ስውንት ብሙሉU ክምዝረግፍ 
ይገብርዎ። ጸጉሪ ክምEንደገና ኣብ ውሽጢ 3-4 ኣዋርሕ ግዜ ክቦቁል 
ይጅምር ድሕሪ ሕክምና።ጽሬት ናይ ጽጉርኽን ንምሕላው ፈኩስ ዓይነት 
ሻምፖ ግርክን ትሓጽባO ቲንታ ብሊች ምጥቕላል ፐርም ሄርስፕረይ 
ኣይትጠቐማ።ጽጉርኽን ኣሕጺርክን ቁርጽO። ኣብ ምቕያር ትርIት 
መልክEን ስውነትክን ስክፍታ ምስዝህልውክን ዊግ መንዲል ኣበይ ክትረኽባ 
ንምፍላጥ ንነርስኽን ሶሻል ዎርከርስን ትዉከሳ። 

 

ናይ ድኻም ጎድናዊ ሳEቤናት። 

ድኻም ሓደ ካብቶም ጎድናዊ ሳEቤናት ናይ ካንሰርን ሕክምንUን ስIቡ ዝመጽE Eዩ። 

Eተን ድኻም ዝስምዔን ኩሉ ግዜ ድኻምን ሓይሊ ከምዘይብለን ይገልጻ።ጽሩር ይብለን ድኻምን ጓሂን 
ይስምAን፡  Eለታዊ መባብሮ ኣብ ዘካይዳሉ ግዜ ብልክE ክሓስባን ከሰላስላን ጸገም ይኾነን ብዛEባ Eዚ 
ዘጋጥመን ስምIት ንሓኪመን ከካፍላ ኣለወን። 

ብዛEባ Eዚ ዘጋጥመን ናይ ድኻም ስምIትብጽሑፍ ከምዝግብO ድማ ኣለወን Eቲ ድኻምዝ ስEበልክንን 
ድካም ዘቓልለልክን ነገራት ትምዝግብO። ኣስተውEላ ክንደይ ግዜ ድኻምም ይስመዓክን ክንደይ ግዜ  ኸ 
ይጸንሕ።Eዚ ሓበሬታ ንነርስ ወይ ድማ ንሓኪም ትሕብርO። 

ብርቱE ድኻም ኣብ ዝስመዓክን ግዜ ኣEርፋ፡ ብዝተኻEለ ንጡፋት ኩና ምስዝሕሸክን።ናይ ድቃስ Eረፍቲ 
ትገራ ኣብ ግዜ መዓልቲ ኣብ ግዜ ለይቲ ኣድላዬ ናይ ድቃስ Eረፍቲ ክትድቅሳ ይግባኣ። ቤተሰብክንን 
መሓዙትክንን ኣስቤዛ ኣብ ምግባርን መግቢ ኣብ ምድላው ንክሕግዙኽን ሕተታ። 
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ኣብ ኽሽነኽን ብቐሊሉ ዝዳለዉን ዝብልላEን  መኣዛን ሸውሃት ዝኸፍትን ዓይነት መግቢን መስተን ብብዝሒ 
ኣቐምጣ ንምድላው ግዜ ዘይውስድ ምግቢ ተጠቐማ ብዝተኻEለ። 

ዓቐኑ ዉሑድ ዝኾነ ምግቢ ብመልክE ጠዓሞት ምUዝን ጥUምን ሸውሃት ዝኸፍትን 
ክትበልዓ ኣሎክን። EትወስድO ዓይነት መግብን መስተን  ትሕዝቶ ናይ ፕሮቲንን ካሎሪስ 
ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ብቐሊሉ ዝሕየኽን ዝወሓጥን ክኸውን ድማ ኣለዎ። 

ብዙሕ ፈሳሲ ክትሰትያ ኣሎክን ነቕጺ ዋሕዲ ፈሳሲ ድኻም ክስEብ ስለዝኽEል። 

 

ናይ ምሽታትን ጣEሚ ኣፍን ጎድናዊ ሳEቤናት። 

 

ናይ ካንሰር ኣፋውስን ሕክምናን ኣብ ናይ ምሽታትን ጣEሚ ኣፍን ስርዓተ ሰውነት 
ለውጢ ክስEብ ይኽEል Eዩ።ብተኸታታሊ ስኒ ምምዋጽን ምጉጽጓጽን ኣፍክን ብምጽራይ 
ብዝበለጸ ጥEናን መቐረት ጣEሚ Eፍ ክመንቡር  ንክኸውን ይሕግዝ፡ ናይ ምሽታትን 
ጣEሚ መቐረትን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ይፈላለ ይኸውን። ናይ ጣEሚ መቕረትክን 
ብከሞተራፒ ምስዝቕየር ዝተፈላልዩ ዓይነት መግብታት ካብቲ ኩሉ ግዜ EትወስድO 
ምቁር ጣEሚ ዘለዎ ኮይኑ ክትረኽብO ትኽEላ ትኾና ድሕሪ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና 
ናይ ጣEሚ መቐረት ናይ ኣፍ ዋህዮታት ኣብ ንቡር ይምለሱ Eዮም። 

ነቲ ዓንደልን ሓጺንን ዝጥEም ጣEሚ ንማላይ Eዞም ዝስEቡ ነገራት ትገብራ። 

 ሽኮር ዘይብሎም ናይ ለሞን ድሮፕስ ማስቲካ ሜንታ ትወስዳ 

 መመቅሪ ዘለዎም መግብታትን ቀመማትት ዝበዝሖም ከምም ሽጉርቲ ባርበኩ 
ሳውስ, ማስታርድ, ካትቻፕ.ሜንታ(ሓናት ማለት ጎሮሮኽን ኣፍክን ቆሲሉ ምስዝህሉ 
ቐመማት ዘለዎ ውጽIት ናይ ኮሚደረ ኣይትጠቀማ) 

 ብፕላስቲክ ዝተሰርሑ መመገቢ ኣቅሑ ትጥቀማ ኣብ ክንዲ ስታይንለስ ፍላትወር 

 ናይ ሲትሩስ ዘስት ምሽታት ብዝበለጸ ንምሽታት ይሕግዘክን 

 

Eግርግርን/ተምላስን ጎድናዊ ሳEቤናትን 

 

Eግርግር(ናይ ከስዔ ምህዋኽ ምሕማምን ስምIት) ብተምላስ ዝተሰነየን ዘይተሰነየን Eቲ ካንሰር ከሞተራፒ 
ራድየሽን ተራፒ ዘስዓቦ ኪኸውን ይኽEል። ብሳEቤን ከሞተራፒ ዝመጸ ምስዝኸውን Eግርግር ከስዔን ተምላስን 
ኣብቲ ከሞተራፒ ዝተዋህበክን Eለት ኪኸውን ይኽEል Eዩ ንEስታት ሰለስተ መዓልቲ ኪቕጽል 
ይኽEል።ገሊOም ዓይነት ሕክምናታት Eግርግር ናይ ከስዔ ኣየኸትሉን Eዮም። 
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ናይ ክስዔ Eገርግር ንነዊሕ ግዜ ሸውሃትክን ክዓጹ ይኽEል Eዩ ክምUውን ክብደትን ክጎድል ይኽEል Eዩ፡ 
ብዙሕ ምስዘምልሰክን ነቕጺ ከስEበልክን ይኽEል Eዩ ኣብ ሰውነትክን ዝርከብ ጨው ብምጥፋE ካልE 
ሳEቤናት ከስEበልክን ይኽEል Eዩ።ስሉጥ ናይ ከስዔ Eግርግር ፈውሲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ Eዩ። ሓድ 
ሓደ ግዜ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ኣብ Eተካይዳሉ ግዜ ምግቢ ምምጋብ ኣሸጋሪ ይኸውን Eቲ ናይ ሸውሃት  
ምEጻው ግዝያዊ ትረEዮ ኣዩ Eቲ ሕክምና ምስ ውዳEክን ናይ መግቢ ሸውሃትክን ኣብ ንቡር ክምለስ 
Eዩ።ወላውንናይ መግቢ ሸውሃት ምስዘይነብረክን መታን ክትሓውያን Eቲ ሕክምና ክትጻወራን መጠኑ 
ዝተሓለወ መግቢ ክትምገባ ብጣEሚ ኣድልዬ Eዩ።ምግቢ ዘይምውሳድ  ኣብ ናይ ሰውነት ክብደት ሚዛን 
ምጉዳል የስEብ።ክብደት ሰውነት ምጉዳል ድማ ድኻም ሰውነትን ሓይሊ ምድካምን የስEብ። ብዝተኽEለ 
Eኹል መግቢ ክትምገባ ይግባE ኣብ ግዜ ሕክምና ካንሰር ምክንኻን ሰውነትክን ኣብ ናይ ምሕዋይ መስርሕ 
ዓቢ ተራ ኣለዎ። 

 

ሓደስቲ መድሃኒት። 

ሓድሰቲ ምድሃኒት ነቲ ናይ ከስዔ Eግርግርን ተምላስን ጎድናዊ ሳEቤናት 
ከምዝጠፍE ገይረሞ ኣለዉ Eንተኣጋጢሙ Eውን ክምዝሃድE ይገብርዎ። Eዞም 
ብጣEሚ ሓያላት ዓይነት መድሃኒት  ንEግርግር ከስዔን/ተምላስን የቆጻጸርዎ 
ውይድማ ክምዝጎድል ግይሮም ኣለዉ ኣብ መብዛሕትOም ሕሙማት።ዝተፈላለዩ 
መድሃኒታት ኣብ ዝተፈላልዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ውጽIት የስEቡ ምናልባት ካብ 
ሓደ ዓይነት መድሃኒት የድልየክን ይኸውን ነዚ ሕማም ንምEጋስን ምቁጽጻርን 
ተስፋ ኣይትቁረጻ  ንዓኽን ዝሰማማE መድሃኒት ንምርካብ ኩሉ ግዜ ምስ ንርስን ሓኪምክንን ብሓባር 
ክትሰርሓ ኣሎክን ። ካብ ሓድ ግዜ ንላEሊ ምዝሰምልሰክን Eግርግር ምስዝብለክን ንነርስን ሓኪምክንን 
ክትሕብርOም ይግባE ክምUውን  ፋሳሲ ኣብ ከስዔክን ጠጠው ምባል ከምዝኣበየክን ብዙሕ ተምላስ 
ክምዘምለሰክን ንሓኪምክን ትሕብርO።ናይ ምብላE ሽግር ምስዝህልወክን ሓኪምክን ኣብ ናይ ስነ ኣመጋግልባ 
ክIላ ዳየቲሻን ከመሓላፈክን ትሕብርO።Eቲ ዳየትሻን ድማ ናይ ስነኣመጋግባ መደብ ብምውጻE ክትጻወርO 
EትኽEላን መጠኑ ዝተሓለወ መግቢ ንኽትወስዳ ክሕግዘክን ይኽEል። 

 

ካብ ተምላስን/ናይ ከስዔ Eግርግር ዝሕግዙ ናይ ኣመጋገባ ምኽርታት። 

 

 ንEሽቶ መግቢ ምምጋብ ኣብ ነብሲወከፍ 1 ክሳብ 2 ሰዓት ኣብ ሓደ ምሉE መዓልቲ ኣብ ክንዲ 
ሰለስተ ግዜ ብዙሕ መግቢ ምብላE ኣብ ሓደ መዓልቲ። 

  ሓደ ሰዓት ቅድሚ ምምጋብ ድሕሪ ምምጋብን ፈሳሲ  ክትሰትያ ይግባE ኣብ ክንዲ መግቢ 
Eትምገባሉ ግዜ ምስታይ ሓሓሊፍክን ውሑድ ፈሳሲ ስተያ። 

 ተምላስ ኣብ ዘምልሰክን ግዜ ንቅጸት ዝስግE ጉዳይ ኣዩ። ወላውን ኣሸጋሪ ይኹን ጽሩይ ፈሳሲ 
ክትሰትያ ይግበኣክን ድሕሪ ተምላስ ኣፍክን ጎጽጉጻ ነቲ ማይ ጡፍ ትብላO ንሰላሳ ደቒቕ ዛኣክል 
ፈሳሲ ክትሰትያ የብልክንን በብምዓጎ ስተያ ክም ኣፕል ጁስ ክራንበሪ ጁስ ፍላት ሶዳ ፖፕ ብሮዝ 
መቐረት ዘለዎ በረድ። 
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 ብልEን ምስተን ቀስ Iልክን ትወስድO EትበልEO መግቢ ኣጸቢቕን ትሓይክO መታን ብቐሊሉ 
ክሓቀልክን 

 EትበልEO ምግቢ ዝሕል ዝበለ ክኸውን ይግባE መታን Eቲ ሽትU ከየሸግረክን ኣብቲ መግቢ 
ዝተዳለወሉ ክሽነ ኣይትብልዓ Eቲ ሽታ ናይ ምግቢ ብጣEሚ ብርቱE ስለዝኸውን Eቲ ኣትምገባሉ 
ክፍሊ ኣጸቢቁ ምዉቕ ክኸውን ድማ የብሉን። 

  ንግሆ Eግርግር ከስዔ ምስዘሸግረክን ደረቕ ምግቢ ከም ሲርያል,ቶስት,ክራከርስ ዘኣመሰሉ ትምገባ 
ቅድሚ ምትሳEክን ኣፍክን ጎሮሮኽን ቁስሊ ምስዝህልዎን ምራቕክን ንቁጽ ምስዝኽወን Eዞም 
Eቀዲምና ዝጠቐስናዮም ምግብታት ኣይትውሰዳ) 

  ጽሩይን ዝሑልን ዘይመቀረን ጽማቕ ፍረታት ስተያ ክም Eፐል ግረፕ ፍሩት ጁስ 
ወይድማ ንጹር ሶዳ ክም ጊንጀር ኤል ካፊን ዘይብሎም። 

 ክም ሜንታ ታርት ካራሜላ ደረቕ ካራሜላ ትመጽያ ክም ፐፐር ሚንት ለሞን 
ድሮፕስ  መቐረት ኣፍክን ዓንደል ምስጥEመክን( ኣብ ኣፍክንን ጎሮሮኽን ሮኽስን 
ቁስልን ምስዝህልውከን ታርት ካራሜላ ኣይትጠቐማ) 

  መግቢ ምብሳልን ምድላውን ኣብዘይትደልያሉ ግዜ መታን ክሕግዘክን ኣቐዲምክን ምግቢ ሰሪሕክን 
ፍሪዝ ትገብርO 

 ግፍሕ ዝበለ ክዳውንቲ ትለብሳ 

 Eግርግር ኣብ ዘብልክን ግዜ ዓሚቕ ኣስትንፋስ ብኣፍክን ኣስተንፍሳ 

  ካብቲ ሕማም መታን ክትዘናግዓ ሙዚቓ ትሰምዓ ምስ መሓዙትክን ስድራቤትክንን ኣEልላ ቲቪ 
ሲነማ ብምርኣይ ተዘናግዓ 

  ዘዛኒ ተክኒክ ተጠቀማ ከም ሜዲተሽን 

 ካብ ዘሽግረክን ሽታ ርሓቓ ክም ናይ ምግቢ ምኽሻን ሽታ ትኺ ጨና ፈረንጅን 

 ካብ ቕብኣት ዝበዝሖምን ዝተጠብሱ መግብታት ተቖጠባ ምቁራትን ጨው ዝብዝሖም መግብታት 
ኽትጻወረOም ትኽEላ ትኾና 

  ድሕሪ መግቢ ድሕሪ 1-2 ሰዓት ናይ ዓራት Eረፍቲ ኣድላይ ኮይኑ ግን ብጥንቅልIት ክትድቅሳ 
የብልክንን ላEለዋይ ክፋል ሰውነትክን ክትድቅሳ ወይ ኮፍ ክትብላ ከሎኽን ክልዓል ኣለዎ  

  ንቑሩብ ሰዓታትቕድሚ ሕክምና ምክያድክን መግቢ ክትበልዓ 
የብልክንን ከሞተራፒ ኣብ Eትገብራሉ ግዜ Eግርግር ዘብለክን 
ምስዝኸውን።ድሕሪ ከሞተራፒ Eግርግር ዘብለክን ምስዝኸውን ፈኩስ 
ምግቢ ትምገባ ቅደሚ ከሞተራፒ ምግባርክን 

 ደረቕ ምግቢ ከም ክራከርስ ቶስት ግረሲኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 
ትምገባ 

 ቕድሚ ምብላEክንን ድሕሪ ምብላEክንን ኣፍክን ጎጽጉጻ 
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ካብ ብመግቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት ምክልኻል። 

 

ኣብ ናይ ካንሰር ሕክምና ኣብ Eትገብራሉ ግዜ ድኹምም ናይ ሰውነት ድርI ስርዓት ከስEበልክን ይኽEል 
ይኸውን።Eዚ ማለትና ሰውነክን ድኽመት ኣለዎ ካልOት ሕማማት ንምክልኻል። ብመግቢ ዝመሓለፉ 
ሕማማት ምክልኻል ብጣEሚ ኣድላይነት ኣለዎ ንዞም ሕማማት EዚOም ንምክልኻል ክምዚ ዝስEብ ክትገብራ 
ይግባE። 

 ፍረታትን ኣሕምልትን ኣጸቢቕክን ክትሓጽብOም ይግባE ውላውን ዝምተሩን 
ዝቕልጡን ምዝኾኑን። 

 Iድክንን Eቲ መግቢ Eተዳልዋሉ Eቕሑን ክሕጽቡ ኣለዎም ቕድሚ ምድላውን 
ድሕሪ ምድላውን መግቢ ብፍላይ ጠር ስጋ ድሕሪ ምሓዝክን 

 Eቲ ስጋ ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ክሽነ ሰደቓ ኣብ ምዝሓሊ ፍሪጎ ክዘፍፍ ኣለዎ 

 Eንቋቁሖን ስጋን ብጣEሚ ክበስሉ ኣለዎም 

 ጥረ ዓሳን ሸል ፊሽን ኣይትመገባ 

 ፓስቱራይዝድ ፕሮሰስድ ሲደር ጁስ ፕስቱራይዝድ ጸባ ኣጅቦ ቺዝ ጥራይ ትጥቀማ። 

 

Eዞም ዝስEቡ ጎድናዊ ሳEቤናት ሳሕቲ ይርኣዩ ኣብ ናይ ጡብ ካንሰር ሕሙማት 

Eዞም ዝስEቡ ትርEዮታት ምስ ዘጋጥሙኽን ተቐላጢፍክን ንሓኪምክን ክትሕብራ ኣሎክን። 

ኣብ ከንፈርን ኣፍን ቁስሊ 

ጻEዳ ሰበባ ኣብ ኣፍክን ምስዝርኤ 

ቓንዛን ሽግር ኣብ ግዜ መግቢ ምውሓጥ 

ድርቀትን ውጽኣትን 

ዝስተኽንO ምስዘምልሰክን 

ኣብ ተምላስክን ደም ምስትርEያ 

ብቕሊል ሙቕሳል 

ረስኒ ደም ኣፍንጫ,ምድማይ ግርጻን, ናይ ርሕሚ ምድማይ 

ኣብ ሽንትን ቀልቀልን ደም ምስEትርEያ 
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ታህዋኽ ሽንትን ምቅጻል ስምIት ኣብ Eትሸናሉ ግዜ 

ቃንዛ ኣፍ ልቢ 

ሓያል ድኻም 

ሕጽረት ትንፋስን,ምስዓልን 

ቃንዛ  ደናጉ,ሕበጥ ምቕያሕ ኣብ ኣEጋርን ኣጻብEቲ Eግርን 

ዝይንቡር ናይ ርሕሚ ፈሳሲ ሰሓ .ሽታ 

ምልክታት ሮኽሲ, ረስንን ,ገብገብን 

ቃንዛ ኣብ ሓዲስ ክፋል ሰውነት 

ምድንዛዝ ውጋኣትን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሰውነት 

ሕበጥ ምቕያሕን ብርታዔ ቓንዛ ካብ መጠን ንላEሊ ምድማይ ምልክት በሰላ ኣብቲ ኣይቪ መርፍE 
ዝውግኣሉ ናይ መትኒ ቦታ 

ሕማም ርEስን ምትራር ወተግን 

ኣብ ናይ ምስማEን ምርኣይን ተኽEሎ ለውጢ ምስ ዝርኤ 
 ምቅላE ምስ ተመሓላፊ ሕማም ከም ንፍዮ ረስኒ ዘለዎም ሰባት። 


