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ናይ ከሞተራፒ ሕክምናዊ ረዲኤት። 
 
ከሞተራፒ መድሃኒት ተጠቒምካ ነቶም ካንሰር ሰልስ ንምጥፋE ዝግበር ሕክምና Eዩ። 
ከሞተራፒ ብዝሒ ናይ ካንሰር ሰልስ ክምዝውሕዱ ንምግባር ብምሕጋዝ ነቲ ሕበጥ 
ክምዝንEስን ዝጭበጥን ይገብር። ከሞተራፒ ንናይ ብጡብ ካንሰር ዝሳቐያ ሕሙማት ካብ 
መጥባሕቲ መተክEታ ዝውሃብ ሕክምና Eዩ ቃንዛ ብምEጋስ ኣብ ዳሕረዋይ ግዜ Eቲ 
ካንሰር ኣብ ዝለዓለ ሓምሻይ ደረጃ ኣብ ዝዓብየሉ ግዜ ንምሕጋዝ ድማ ይጠቕም። 
 
 
ከሞተራፒ ብደረጃታት ወይ ድማ ዙርያታት  Eዩ ዝወሃብ Eቲ ናይ ሕክምና ግዜ ብናይ 
ዓራት Eረፍቲ  ግዜ ይስEብ ድሕሪU ድማ ካልኣይ ዙርያ ሕክምና ከሞተራፒ ይስEብ 
ክምU Eናበለ ድማ ይቕጽል። Eቲ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ዙርያ ንሶሙናት ወይድማ 
ንኣዋርሕ ዝወስድ ግዜ ክኸውን ይኽEል ይኸውን። ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ነታ 
ሕምምቲ ኣብ ክሊኒክ ውይድማ ሆስፒታል ይወሃብ ሓድ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ገዛ። 
ኣበይ ይውሃብ ብመሰረት Eቲ ዓይነት መድሃኒትን ሓፈሻዊ  ኩነታት ደረጃ Eታ ሕምምቲ ኣብ ግምት 
ብምEታውን Eዩ ዝውሰን። ክሞተራፒ ዝወሃብ Eታ ሕምምቲ ኣብ ሆስፒታል ንከይትሓድር Eዩ ዝወሃብ 
ኮይኑ ግን ኣታ ሕምምቲ ብዙሕ ተምላስ ምስ ዝስEበላ ክምጎድናዊ ሳEቤን ከሞተራፒ ኣብ ኣተካይደሉ ግዜ 
ኣብ ሆስፒታል ክምትጸንሕ ይግበር ንሓደ ለይቲ ናይ ኣይቪ ሓገዝ ይግበረላ(ብመትኒ ዘውሃብ ፈሳሲ) 
ምናልባት Eዚውን ኣድላይነት ኣይህልዎን ይኸውን። 
 
 
ንናይ ጡብ ካንሰር ዝወሃብ ናይ ከሞተራፒ ኣፋውስ ብመልክE መርፍE 
ወይድማ ብኣፍ ዝውሰድ ይኸውን Eቲ መርፍE ብመትኒ ይወሃብ ኣቲ 
ሕክምናዊ ረድኤት ኣናተኻየደ ናይ ከሞተራፒ መድሃኒት ይEዘዘልኪ ዝኾነ 
ኮይኑ Eቲ ሓኪምኪ ብዛEባU Eሙቕ ዝኾነ  ኣፍልጦ ስለዘለዎ ንሱ Eዩ 
ዝውስኖ።ካልE ተወሳኺ መድሃኒት ክትወስዲ ይEዝዘልኪ ይኸውን ነቲ ጎድናዊ 
ሳEቤን ከሞተራፒ ዘEግስን ዘጥፍEን። ንሳቶም ድማ Eዞም ዝስEቡ Eዮም ፈሳሲ 

ብመትኒ ዝወሃብ ናይ ኣለርጂ መድሃኒት ፈውሲ Eግርግር 
መድሃኒት ቃንዛ ደው ዘብል መድሃኒት ሰዳቲቭ Eንቲባዮቲክ ጸረ 
ሮኽሲ መድሃኒት ንምርባሕንን ምብዛሕን ደም ዝሕግዙ መድሃኒትን። 
 
 
Eቲ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ክንደይ ግዜ ይውሰድ ዝፍለጥ ብመሰረት ዓቐንን ብዝሕን Eቲ መድሃኒት 
ኣጠቓቕማUን Eዩ ሓደ ናይ ሕክምና ግዜ ሓጺር ግዜ ኮይኑ ሓደ ከኒና ምውሓጥ ጥራይ ኺኸውን ይኽEል 
ወይድማ ሰዓታት ዝውስድ ሕክምናዊ ረዲኤት ክኸውን ይኽEል። 
 
ብዛEባ Eቲ Eትወስድዮ  ዓይነት ከሞተራፒ ንሓኪምኪ ኣዘራርብዮ።ዘሎኪ ስክፍታን ተመክሮን ግለጽሉ፡ 
ምስትገልጽሎም ንሓኪምክን ነርስን ብዝበለጸ ክሕክሙኽን ክረድUኽን ይኽEሉ። 
 
 ናይ ከሞ ተራፒ መድሃኒታት ዝተፈላለዩ ዘይንቡር ስሚEታትትን ጎድናዊ ሳEቤናትን ከኽትል ይኽEሉ 
ብቐሊሉ ክተከላኸልዮም EትኽEሊ ደገፋዊ መድሃኒትን ፈሳሲ ብምውሳድን።ዝኾነ ኮይኑ ኣቲ ልክE ናይ 
ከሞተራፒ ሕክምና ግዜ መብዛሕትU ግዜ ኣይጓዳEን Eዩ። 
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ድሕሪ ናይ ከሞተራፒ ሕክምና። 
 
ንገዛኺ Eትወስድዮ መድሃኒት ክወሃበኪ ይኽEል ይኸውን ክትዛንዬ ዝሕግዘኪ ከም ጸረ Eግርግርን ተምላስን 
መድሃኒት ናይ ደም ቁጸሪ ብዝሒ ክብ ንምባል ዝሕግዝ መድሃኒት ብመርፍE መልክE ዝወሃብ። 
 
Eቲ መራፋE ትውግEዮ ሓኪምኪ ዝEዘዘልኪ ምስዝኸውን። Eዞም መራፍE EዚOም ብዙሓት ናይ ጻEዳ ደም 
ሰልስ ቁጸሪ ንክባዝሑ ዝሕግዙ Eዮም ጻEዳ ናይ ደም ሰልስ  ናይ ሰውነት ሮኽሲ ይከላኸሉ። ካብ ዝላገብ 
ሕማም ዘለዎም ሰባት ረሓቒ ብፍላይ ቖልU። ናይ ቫይረስ ዓይነት ዝኾኑ ሕማማት ክም በዓል ጉንፋEን 
ሰዓልን ነቲ  ድኹም ድርI ዘለዎ ሕሙም ብክሞተራፒ ዝተዳኸመ። ድልዱልን ጥUይን ድርI ስርዓት ዘለዎ 
ሰውነት ሕማማት ንምክልኻልን ንምምካትን ይሕግዝ። 
 

ድሕሪ ናይ ከሞተራፒ 
ሕክምና ግዜ ብመደብ 
ብዙሕ ክትድቕሲ ይግባE። 
ብዝተኽEለኪ ጥEና ዘስEብ 
መግቢ ተመገቢ ወላውን 
ሸውሃት ዘይብልኪ 
ምስትኾኒ። ብዙሕ ፈሳሲ 
ስትዬ ካብ ነቕጺ 
ክትድሕንን ነቲ መድሃኒት 
ካብ ኩሊት ክጸርጎን 
ቐልጢፉ። 
 

ኣብ ቐጺሉ ዝመጽE ግዜ Eቲ ካንሰርኪ ምስ ዘስፋሕፍሕ(ሻድሻይ ደረጃ) ምስ ዝበጽሕ። ድሕሪU ሓኪምኪ 
ኣዞም ዝስEቡ መርመራታት ክተካይዲ ይEዝዝ ንምEባሌ ናይቲ ኮመተራፒ ሕክምና ደረጃ ንምፍላጥ ናይ 
ደም መርመራ ናይ ሽንቲ መርመራ ራጂ ኣልትራ ሳውንድ(Eዚ መርመራ Eዚ ናይ ድምጺ ማEበል 
Eናተጠቕመ ንቱሞር ሕበጥ ይድህስስ) ኤም ኣርኣይ ስካን(Eዚ መርመራ Eዚ ማግነቲክ ማEበል Eናተጠቕመ 
ናይ ወሽጢ ሰዉነትና ይስEልን ይቐርጽን) ሲት ስካን(ዓይነት ራጂ ኮይኑ ኮምፒተር ብምጥቃም ናይ ውሽጢ 
ሰውነት ስEሊ ይስEልን ይቐርጽን) 

ቦን ስካን(ዓይነት ራጂ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓጻጽምቲ ዝርኤ ዘይንቡር ንጥፈታትን ምንቀስቃስን የርI) 
ወይድማ ናይ ዓንዲ ሕቆ ኣንጉE ባዮፕሲ( ካብ ውሽጢ ኣንጉE ንመርመራ ዝውሰድ ኣብ መንጎ ዓጽሚ 
ዝርከብ ደም ዝፈርየሉ ቦታ)። 
 


