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ናይ ራድየሽን ተራፒ ሕክምና። 

ናይ ራድየሽን ተራፒ ሕክምና ብጣEሚ ውጽIት ዘለዎ ሕክምና ኣዩ ድሕሪ መጥባሕቲ ንዝተረፉ ናይ ካንሰር 
ሰልስ ድማ የጥፍOም። ኣዚ ድማ Eቲ ካንሰር ከማንደገና ንከይምለስ ይከላኸል።ራድየሽንን ከሞተራፒን 
ስርሖም ይፈላለ ኣዩ ራድየሽን ኣኣብ ፍሉይ ቦታ ናይ ሰውነት ኣዩ ዘተኩር ክሞተራፒ ድማ ካንሰር Eናጥቕዔ 
ኣብ ምሉE  ሰውነት ይሰርሕ።ክልቲOም ብጣEሚ ዝተፈላለዩ ኮይኖም ራድየሽንን ከሞተራፕን ብሓባር 
ብርቱE መጥቃEቲ ኣንጻር ካንሰር ከካይዱ ይኽEሉ። 

 

ራድየሽን ንምንታይ Eዩ ኣድላዬ ዝኸውን። 

Eቲ ካንሰር ብምልU ብመጥባሕቲ ተኣልዩ ኪኸውን ይኽEል Eዩ። ኮይኑ ግን ናይ ጡብ ካንሰር መጥባሕቲ 
ንኩሉ ኣብ ሰውነትክን ዝርከብ ናይ ካንሰር ኣልዩ ኪኸውን ውሕስነት ኣይህብን Eዩ። ነብሲ ወከፍ ናይ ካንሰር 
ሰል ብዓይኒ ዝይርኤን ብIድ ዘይድህሰስን  ብጣEሚ ደቂቕ ነገር Eዩ ወላውን ብራጂ ኣይርኤን Eዩ።ዝኾነ 
ድሕሪ መጥባሕቲ ዝተርፍ ናይ ካንሰር ሰል ዓብዩ ሕበጥ ከኸትል ይኽEል ኣብ ናይ ማሞግራም መርመራ 
ድማ ክርኤ ይኽEል ክምUውን ናይ ካንሰር ሰልስ ኣብ ካልE ክፋል ሰውነት ክሰግሩ ይኽEሉ ኣዮም። 

ድሕሪ መጥባሕቲ ናይ ጡብ ካንሰር ራድየሽን ተራፒ ትወሳኺ ናይ Iንሹራንስ ፖሊሲ ብምዃን ነቶም 
ዝተረፉ ናይ ካንሰር ክምዘይምለሱ ንምግባር ይጠቅም።ነተን ናኣሽቱ ሕበጥ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ናይ 
ማስከቶሚ መጥባሕቲ ዝገበራ( ጡብ ብምሉኣ ምEላይ) Eታ ሕበጥ ብምልኣ ምስትEለ ብመጥባሕቲ ራድየሽን 
ኣድላይነት የብሉን። ኮይኑ ግን ነተን ገለ ክፋል ጡበን ብመጥባሕቲ Eተኣልየለን ወይድማ ዓቢ ሕበጥ 
ዝነበረን ወይድማ ብዙሕ ጽቕታት ዝተኣልየለን Eቶም ናይ ካንሰር ሰልስ መታን ከይምለሱን ኣብቲ 
መጥባሕቲ ዝተኻየድሉ ቦታ ከይዓብዩን ራድየሽን ክግብረለክን ኣድላይነት ኣለዎ። Eቲ Eድል ገፊሕ Eዩ 
ካንሰር ሰል  ኣብቲ ቦታ መጥባሕቲ ንከይህልዉ። ብዚ ምኽንያት Eዚ ሓኪምክን ራድየሽን ይEዝዘልክን 
ብዝቐልጠፈ ግዜ ድሕሪ መጥባሕትን ከሞተራፕን ምግባርክን። ብዘይ ራድየሽንን ካልE ተውሳኺ ሕክምና 
ካንሰር ድሕሪ መጥባሕቲ Eቲ ካንሰር ክምለልሰሉ ዝኽEል Eድላት ገፊሕ ኣዩ። 

ኣብዚ ቐረባ Eዋን ኣብ ኣተኻየደ መጽናEቲ ከምዝሕብሮ Eተን ራድየሽን ዝገበራ ደቒ ኣንስትዮ ድሕሪ 
ሊምፐክቶሚ ነዊሕ ናይ ብሂወት ምንባር Eድል ኣለውን ካብ ካንሰር ነጻ ኮይነን ካብተን ራድየሽን ዘይገበራ 
ደቂ ኣንስትዮ ማለት Eዩ። ካልE ዝተኻየደ ምጽናEቲ ከምዝሕብሮ ድማ Eተን ራድየሽን ዘይገበራ ደቂ 
ኣንስትዮ ድሕሪ ሊምፐክቶሚ Eቲ ካንሰር ንኽምለሰን ዓቢ Eድል ከምዘጓንፈን የገልጽ ኣብታ ኣተሓከመት 
ጡብ።ክምUውን ሳልሳይ ምጽናEቲ ከምዝሕብሮ ንEሽቶይ ካንሰር ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ሉመፕክቶሚ 
ራድየሽን ምስ ዝገብራ ውጽIት ከምዝረኽባሉ ይሕብር። 

 

ራድየሽን ብኸመይ ይሰርሕ። 

ብርሃን ዓይነት ጸዓት(ሓይሊ)ኮይኑ EንርEዮ ነገር Eዩ።ናይ ራድየሽን ባህርያት ልክE ከም ናይ ብርሃን  ኮይኑ 
ግን ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎ ብዓይኒ ደቂ ሰባት ክርኤ ኣይክEልን Eዩ። ኣብ ናይ ራድየሽን ተራፒ ዝለዓለ 
ሓይሊ ጩራ ብርሃን ኣብታ ጡብ  ካንሰር ዝተኣልየላ ከምዝዓልብ ይግበር። ድሕሪ ግዜ ምውሳድ ኣዚ 
ራድየሽን ነቶም ኣብቲ መንገዲ Eቲ ጩራ ብርሃን ዘለዉ ሰልስ የEንዎም ጥUያትን ሕሙማትን ሰልስ ዝኮነ 
ኮይኑ ኣቶም ናይ ካንሰር ሰልስ ብቐሊሉ ይጠፍU Eቶም ጥUያት ሰልስ ግን ባEሎም ኣብ ንቡር ይምለሱን 
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ይስስኑን።ራድየሽን ብክልተ ዓይነት መንገዲ ክወሃብ ይኽEል ግዳማውን ውሽጣውን ።ግዳማዊ ራድየሽን 
ብዙሕ ግዜ ይዝውተር ንግዳማዊ ራድየሽን ኣብ ጣውላ በጥ ብምባል ዓቢ ማሺን ብሌኒያር ኣክሰለረተር 
ዝፍለጥ0 ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ራድየሽን ኣብታ ዝሓመመት ጡብ ይሰድድ። ወሽጣዊ ራድየሽን ብዙሕ 
ዝውቱር ኣይኮነን ራድዮ ኣክቲብ ነገራት ብምጥቃም ንግዚU ኣብታ ውሽጢ ጡብ ሕበጥ ቱመር ዝነበራ 
ብምEታው ይወሃብ። 

 

ኣንታይ Eዩ ትጽቢትክን።  

ናይ መደብ ምውጻE  

ቖጸራ ምሓዝ Eቲ ራድየሽን ተራፒ ሕክምና ዝግበረሉ ክፋል ሰዉነት ንምድህሳስን ንምፍላጥን።Eዚ ኣድላዬ 
መስርሕ ኮይኑ Eቲ ራድየሽን ተራፒ ዝግበረሉ ናይ ነብሲ ወከፍ ሕምምቲ ቕርጺ ሰዉነት ዝልክዓሉ Eዩ።Eዚ 
መስርሕ Eዚ ነዊሕ ክኸውን ይኽEል ኣዩ Eቲ መደብ መታን ብዝርዝር ክስራE ቅርጽን ሓገዝት ነገራት 
ንድፍን ንምውጻE ንነብሲ ወከፍ ሕምምቲ ።ኣቲ ቀጻሊ ሕክምና ተራፒ ሕጽር ዝበለ ግዜ ይወስድ ተሓጺቡ 
ብዘይጠፍE ቐለም ማርከር ብርI ወይድማ ታቱ ዉቓጦ ኣብቲ ሕክምና ዝካየድሉ ክፋል ሰውነት ማለት 
ራድየሽን ይሰኣል።Eዚ ምልክት ኣዚ ነቲ ራድየሽን ተራፒ ይመርሕን ይሕብርን ኣብ ነብሲ ወከፍ መደብ 
ራድየሽን ተራፒ ዝካየድሉ ኣዋን Eቲ ማርክስ ጽሑፍ ክንዲ ርEሲ መርፍE Eዩ።Eቲ ጽሑፍ ቐለም ሕንጣጥ 
ብብርI ይጸሓፍ Eቲ ቐለም ድሕሪ ቑሩብ ኣዋን ይጠፍE Eዚ ስለዝኾነ ነቲ ሕንጣጥ ጽሑፍ ዘለዎ ቦታ 
ብሓይሊ ኣይትተሕጸብO ራድየሽን ተራፒ ኣብ ኣትገብራሉ Eዋን።Eቲ ሕንጣጥ ጽሑፍ ብታቱ ዉቓጦ 
ዝተጻሕፈ ምስዝኸውን ባEሉ ኣይጠፍEን Eዩ ዳሕራይ ግዜ ክለግስ ይኽEል። 

ሓኪምክን ቫይታሚን ሲ,ኤን,ዲን Iን ኣብ ግዜ ራድየሽን ተራፒ ክትወስዳ ከምዘይብልክን ክሕብረክን 
ይኽEል Eዩ ምኽንያቱ ምስቲ ኣተካይድO ራድየሽን ተራፒ ስርሓት ምEናውን ምጥፋEን ካንሰር ሰልስ 
ስለዘይቃዶ። 

ናይ ሕክምና መደባት። 

 ከምቲ ዝድለ ሕክምና ሓደ ግዜ ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ይግበረልክን ንሓሙሽተ 
ወይድማ ሸውዓተ ሰሙን።መዓልታዊ ዘውሃበክን ሕክምና ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ይወስድ።Eቶም ናይ ራድየሽን 
ሕክምና ሰራሕተኛታት ንዓኽን ኣብ ዝጥEም መዓልታዊ ግዜን ቆጸራ ይገብሩልክን።ኣብ ግዜ ተራፒ Eረፍቲ 
ምስዘድልየክን ድማ Eረፍቲ የፍቕዱ መታን  Eቶም ንቡር ሰልስ ኣብ ስሩE ቦታOም ክምለሱ Eቶም ናይ 
ሕክምና ሆስፒታላት ቀዳመ ሰንበት ኣይሰርሑን ኣዮም ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰሙን  ቁሩብ ንዉሕ ዝበለ 
ሰዓታት ትወስዳ ትኾና ሓኪምክን ነርሳትን ምሳኽን ብምምኻር መርመራ ይገብሩልክን ኩነታት ሕክምናኽን 
ንምፍላጥ። ዝተማልኤን ዝነጠፈን ናይ  ሕክምናዊ ተራፒ ንኽግበረልክን ኣብቲ ኣተገብረልክን ቆጸራ  ኩሉ 
ግዜ ብዘይብኩራት ከትርከባ ይግበኣክን። 

 

ልሙድ መዓልታዊ ሕክምና 

ንሕክምና ኣብ Eትመጻሉ ግዜ ናይ ሆስፒታል ጋውን ወይድማ ሮብ ትኽደና። ናይ ላEለዋይ ክፋል 
ሰዉነትክንን ክዳውንትን ስልማት ክሳድን ትውጽEO መታን ከየጸግም ኣብ ግዜ ሕክምና። 
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ንሕክምና ምክያድ   ብጎኒ ክምትድቅሲ የግበሩ ጥንቅልIት ብምድቃስ Eታ ብወገን ኣታ ሕክምና ዝግበረላ 
ጡብ ትርከብ  Iድ ንላEሊ ሓፍ ትብል ልEሊ ርEስኺ ኣብቲ ደቂስክሉ ዝሎኺ ቦታ መደገፍታ የጸግUልኪ 
መታን ምቹE ክኾነልኪ።ድሕሪ ማስከቶሚ ራድየሽንን ትገብሪ ምስ ትህልዊ ጽፍሕ ዝበለ ብጎማ ዝተሰርሔ 
ኣብ ልEሊ ቆርበትኪ የንጽፉልኪ። 

ድሕሪU Eቲ ተክኒሻን ነታ ናይ ራድየሽን ማሺን መስመር የትሕዛ(ሊንያር ኣክሰለረቶር) ነቲ ናይ ሕክምና 
ቦታ ንምሕካም።ድሕሪ ኣታ ማሽን ቦታ ምትሓዛ Eቲ ተክንሻን ካብቲ ክፍሊ ይወጽE።ወላውን በይንኺ 
ከምዘሎኺ ይሰማEኪ ኣምበር ሰብ ኣሎ ኣብ ጥቃኺ።ኣቲ ተክንሻን በቲ መስኮት ኣቢሉ ይEዘበኪ Eዩ ብናይ 
ተለቪሽን መርኣዬ ስክሪን ኩሉ ግዜ የከታተለክን ይሰምዓክን ኣዩ። 

ራድየሽን ኣይስመዓክን ኣዩ,ኮይኑ ግን ነቲ ናይ ማሺን ድምጺ ክትሰምEዮ ትኽEሊ Iኺ ኣብዚ ኣዋን Eዚ 
ክትንቀሳቐሲ የብልክን ትንፋስኪ ክትሓባI የብልክን ዝውስዶ ግዜ ኣብ መንጎ ሰላሳ ሰከንድን ቁሩብ 
ደቓይቕን Eዩ ነቲ ራድየሽን ከመሓላልፍ።ኣቲ ተክኒሻን ተመሊሱ ንካልEይ ግዜ ሕክምና ቦታ ክትቕይሪ 
ይሕብረኪ ኣብ ብነብሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ክልተ ዝተፈላልዩ ቦታ ሰዉነትኪ ሕክምና ይካየደልኪ። 

ኣብ ነብሲ ወክፍ ሰሙን ራጂ ይግበረልኪ ። ኣቲ ሓኪም ውጽIት ራጂኺ ብምምርማር ኣብቲ ኣድላዬ 
ቦታታት ሰዉነትኪ ትሕከሚ ክምዘሎኺ ንምርግጋጽ። 

 

Eቲ ራድየሽን የሰርሕ ዶ ኣሎ? 

ናይ ራድየሽን ሕክምና ዝግበረልኪ ነቶም ድሕሪ መጥባሕቲ ዝተረፉ ናይ ካንሰር ሰልስ ንምጥፋኣ ምኽንያቱ 
ናይ ካንሰር ሰልስ ብዓይኒ ጥራይ ክራኣዩ ኣይክEሉን ኣዮም(ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ኣዮም ዝርኣዩ) ኣቲ 
ራድየሽን የሰርሕን ኣይሰርሕን ኣሎ ንምርግጋጽ ንምፍላጥን ብጣEሚ ኣሸጋሪ ኣዩ።Eቲ ኣተገብረልኪ ራጂ 
ናይ ሕክምናኺ ቦታ ሰዉነት ራድየሽን ነቲ ዝድለ ቦታ ክምዝበጽሖን ዝድምዔን ምዃኑ ንምፍላጥ። ናይ 
ራድየሽን ሕክምና ተራፒ ምክያድ ከም ናይ መኪና Iንሹራንስ ፖሊሲ ምግዛኣ Eዩ ተስፋ ንገበር ናይዚ 
ፖሊሲ Eዚ ጠቕሚ ተጸባይት ከይትኾኒ ኮይኑ ግን ምናልባት ምስዘድልየኪ ክትጥቀምሉ ክከላኸለልክን 
የድልየኪ Eዩ። 

 

ምውሳኽ ዓቐን። 

ኣብ ዉሽጢ ናይ መጀመርያ ሓሙሽተን ክሳብ ሽዱሽተን ሰሙናት  ዘሎ ናይ ሕክምናኺ ግዜ ኣብታ ጡብ 
ከባቢ ብሙሉኣ ራድየሽን ይግበረልኪ። ኣብ መጨረሻ ክልተሰሙን ወይ ሓደ ሰሙን ካላ ተወሳኺ ዓቀን 
ሕክምና ይወሃበኪ ኣብቲ መጥባሕቲ ቦታ ጥራይ ዘተኮረ.ኣዚ ዓቀን Eዚ ቡስት ይበሃል ብወሽጣዊ ወይድማ 
ግዳማዊ ራድየሽን የውሃብን ይካየድን። 

ልሙድ Eዩ Eቲ ተወሳኺ ቡስት ዓቐን ራድየሽን ብግዳማዊ መልክE ክወሃብ ካብቲ ቐዳማይ  ሕክምና  ነታ 
ጡብ ብምሉኣ  ዝወሃብ ዝተፈልየ ነገር ኣይክስምዓክን ኣዩ። 

Eታ ነዚ ዓቀን ዶስ Eተቕርበልኪ Eታ ናይ ቕድም ማሺን Eያ ነቲ ናይ ቕድም ሕክምና ዘካየደትልኪ ክምቲ 
ቅድም ደቂስክዮ ዝነበርኪ ወገን ምናልባት የደቅሱኺ ይኾኑ። 
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Eቲ ተውሳኺ ቡስት ራድየሽን ብውሽጢ መልክE ምስዝወሃበኪ  ንEሽቱ  መተሓላለፊ ቱቦታት ኣብትሕቲ 
ቁርበት ኣEትዮም ይስፈዩ ኣብቲ ቱሞር ዝተኣልየሉ ቦታ።ራድዮ ኣክቲቭ ሲድስ ዘርI ኣብቲ ዉሽጢ ቱቦ 
ይኣትዉ ራድየሽን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ቲሹስ።መብዛሕትU ግዜ Eዞም ሲድስ ኽህልዉኺ Eዮም ንሓደ ወይ 
ክልተ መዓልቲ። ኣብዚ Eዋን ኣዚ ኣኣብ ሆስፒታል ከምትድቅሲ ይግበር።Eዚ ምስርሕ ናይ ውሽጣዊ 
ራድየሽን ንዓኽን ንካልOት ናባኺ ዝቐረቡ ሰባትን ራድዮ ኣክቲቭ ይገብር ኮይኑ ግን Eቶም ናይ ሆስፒታል 
ሰራሕተኛታት ንነብሲወከፍ  ስብን ንዓኽን ናይ ምክልኻል ተኽEሎ ኣለዎም ።ሓዲስ ዓይነት ኣገባብ ንሕጽር 
ዝበለ Eዋን ሲድስ ዘEቱን ዘውጽEን ብዘይ ኣብ ሆስፒታል ምሕዳር ክግበርልኪ ይከኣል።ድሕሪU ብቐጻሊ 
Eቶም ቱቦታት ኣብትሕቲ ቆርበትኪ ክምዝጸንሑ ይግበር ረድዮኣክቲቭ ግን ኣይህልወክን ድሕሪ ካብቲ 
ሕክምና ምውጻEኪ። 

 

ጎድናዊ ሳEቤን። 

Eቲ  ልክE ናይ ራድየሽን  ምትሕልላፍ ሕክምና ቃንዛ የብሉን።Eቲ ራድየሽን ግን ባEሉ ቓንዛ የስEብ Eዩ 
ድሕሪ  ቁሩብ ግዜ ምዝውታሩ። ኣብ ግዜ ራድየሽን ጸጉርኽን ኣይጠፍEን ኣዩ ምናልባት ናይ ከሞትራፒ 
ሕክምና ትግብራ ምስትኾና ጥራይ።ጎድናዊ ሳEቤናት ናይ ከሞተራፒ ሕክምና ግዝያዊ ጥራይ Eዮም። 

ናይ ቖርበት ሳEቤናት። 

ኣብቲ ራድየሽን Eትገብርሉ ቦታ ሰዉነት ቕርበትኪ ቕይሕ ይኸውን ተነካI ይኸውን በቐሊሉ ይንድር ከም 
ምቅጻል ብጸሓይ Eቲ ዝተተንከፈ ቦታ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋናት ድሕሪ ሓደ ክልተ ሰሙን Eናተመሓየሸ 
ይመጽE ድሕሪ ራድየሽን ሕክምና ምፍጻሙ። ኣብ መንጎ ሕክምና ኣናካየድኪ Iድኪ ምስዝንድርን 
ዝቕይሕን ሕክምናኺ ማለት ራድየሽን  Eናተመላለስኪ ብዘይምቑራጽ ክተካይድዮ ኣሎኪ። 

ቕርበትኪ Eብ ዝንድረሉን ዝቕይሓሉን ክተግብርዮም ዘሎኪ ነግራት ናይ ራድየሽን ሕክምና ኣኣብ 
ኣተካይድሉ ግዜ። 

 ግፍሕ ዝበለ ብጡጥ ዝተሰርሔ ክዳን ተኸደኒ ኣብቲ ቆሲሉን ነዲሩን ዘሎ ቦታ ዘይሕፍሕፍ ኣብታ 
ከባቢ ሕክምና ዝግበረላ ጡብ ምስዘሕምመኪ ግፍሕ ዝበለን ካብ ጡጥ ዝተሰርሔ ስልክታት ዘይብሉ 
ረቺበቶ ትገብሪ ወይድማ ረቺበቶ ኣይትግበሪ 

 ሰዉነትኪ ኣብ Eትሕጸብኩ ግዜ ልቡጥ ማይ ገይርኪ ተሓጸቢ  ዉUይ ማይ ኣይትተሓጸቢ  

 Eቲ ናይ ሻወር መሕጸቢ ማይ ብቐጥታ ኣብ ጡብኪ ኽዓልብ የብሉን 

 ብርቱE ሳምና ኣይትጠቀሚ(ከም በዓል ኣይቨሪ, ዲያል,ኣይሪሽ ስፕሪንግ ዓይነት) ኣብ ክንድOም ሽታ 
ዘይብሎም ዘለስለሱ ከም በዓል ዶቭ ዓይነት ተጠቐሚ 

 ድሕሪ Eለታዊ ሕክምናኺ ቆርበትኪ በዞም ዝስEቡ ዓይነት ናይ ቖርበት ቕብኣት ትቕብI ሎሽን ከም 
ኤኤንድኤ Iሱሪን, ኣኳፎር, ራዲኣከር, ዓይነታት ኣብ ግዜ ለይቲ ብዙሕ ትጠቐሚ። 

 ኣሎቨራ ተጠቐሚ ወይ ድማ ሃይድሮኮርቲዞን ክሪም ብዘይ ትEዛዝ ሓኪም ክግዝU ዝኽEሉ ኣብ 
ድራግ ስቶርስ ኣብቲ ቆሲሉ ዘሎ ቦታ ኣቕጢንኪ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ትልከዬዮ 
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 Eቲ ቦታ ሰዉነት ኣጸቢቑ ምስዝቐይሕን ዘሕኸክንን ምስ ዝቖስልን ምስዘቓጽለክን ዝብርትዔ ክሪም 
ክEዝዘልክን  ንሓኪምኪ ትሓትዮ። 

 ቆርበትኪ ማይ ምስዝመልEን ምስዝቕለጥን ኣይተትንክፍዮ ነቲ ላEለዋይ ቖርበት ዝቕለጥ  ቦታ 
ብጽሬት ዝለዝሕዞን ሓዲስ ቆርበት ንክዓቢ ስለዝሕግዝን Eቲ ቆሲሉ ዘሎ ቦታ ጽሩይን ንቁጽን ክኸውን 
ኣለዎ ብልቡጥ ማይ ገይርኪ ሕጸብዮ.ድሕሪ ምንቃጽኪ ቫሰሊን ትልኽዮ  ብዘይ ጠብቅ መዘነኒ ባንድጅ 
ትገብርሉ።ካብቲ ቃንዛ ናይ ማይ ምEቋርን ምልሕጻጸን ከዓግሰልኪ ታይለኖል ትወስዲ። 

  ናይ ጸጉሪ መንቀጺ ሃየር ድራየር ብምጥቃም ኣብቲ ቦታ ኣየር ትገብርሉ ኣየር ጥራይ ሙቐት 
ዘይብሉ። 

 ኣብ ክንዲ ዲOደራንት ኣብ ትሽትሽኪ ናይ ኮርን ስታርች ፓውደር ትጠቀሚ ካብ ምፍሕፋሕ መታን 
ክከላኸለልኪ። 

 ብርቱE ሳምናን ዲOደራንትስ ኣይትጠቐሚ። 

 ጸጉሪ ትሽትሽኪ ኣይትላጽዬ። 

 

ናይ ድኻም ሳEቤን። 

ሕክምና ኣብ ኣተኻይድሉ ሳምንታት ድኻም ክስመዓኪ ይኽEል ኣዩ።Eዚ ናይ ድኻም ስምIት ንቁሩብ 
ሳምንቲ ክስመዓኪ Eዩ፡ወላውን ንድኻም ፈውሲ ኣይሃልዎ Eዞም ዝስEቡ ነገራት ብምትግባር ድኻም ብመጠኑ 
ክትቆጻጸሪ ትኽEሊ። 

 ቁሩብ ናይ ሰዉነት ምንቅስቃስ ምግባር ሓይሊ ክትድልቢ ትኽEሊ። ልሙድ ብEግሪ ምኻድን 
ምሕንባስን ኣዘውትሪ። 

 መብዛሕትኤን ሕሙማት ልሙድ መዓልታዊ ናይ ድቃስ Eረፍቲ ብምግባር ሓይሊ ዝህብ ኮይኑ 
ይረኽብO።ሓይልኺ ነቲ ኣድላዬ መዓልታዊ ንጥፈታት ጥራይ ተጠቐምሉ። 

 ሕክምና ኣብ ኣተካይድሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ገዛ ካብ ካልOት ሰባት ሓገዝ ክትሓቲ ይግባኣ፡ 
ንመሓዙትክን ቤተስብክን ሓገዝ ትሓቲ Eዳጋ ምኻድ መግቢ ምድላውን ናይ ስራሕ ንጥፈታትን 
ክሕግዙኺ። 

ናይ ጡብ ሳEቤናት። 

ኣብ ናይ ራድየሽን ሕክምና ግዜ ኣብታ ጡብ ብሙሉኣ መብዛሕትኤን ደቂ ኣንስትዮ ምልኣት ሕበጥ 
ምትራር ስምIት ይስምዔን። Eቲ ሕበጥ ምስ ናይ ቆርበት ምንዳር ተሓዊሱ ቃንዛ የኸትል ድሕሪ ኣቲ 
ሕክምና ምውድU Eቲ ሕበጥ ይዘልቕ ኣብ ንቡር ቅርጹ ድማ ይምለስ።ጡብኪ ካብቲ ናይ ቕድም ዝነEሰ 
ኮይኑ ድማ ይስምዓኪ። 

 ኣብ መንጎ ናይ ራድየሽን መጥባሕትን ዘሎ ግዜ ጡብኪ ክምዝደንዘዘን ዝተርረን ኮይኑ ይስመዓኪ 
ይኸውን።ክምU ኮይኑ ዝስምዓኺ ኣንተድኣ ኮይኑ ክትንክፍዮ ኣይትደልይን ትኾኒ።ድሕሪ ኣዋርሕ Eዚ 
ስምIት ኣዚ Eናጠፍኤ ይኸይድ ይኸውን ወይድማ  ከምU Iሉ ክቕጽል ይኽEል ይኸውን። 
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በታ ሕክምና ራድየሽን Eተገብረላ ጡብ ደቒ ኣኣንስትዮ ቆልU ከጥብዋ ኣይክEላን ይኾና ምኽንያቱ Eታ  
ጡብ  ብዙሕ ጸባ ክተፍሪ ስለዘይትኽEል። 

 

ናይ ኣፍልቢ መንደቕ ሳEቤን። 

መታን ነታ ጡብ ብሙሉኣ ምሕካም ክጥEም Eቲ ሓኪም ኣብቲ ዘካይዶ ሕክምና ናይ ግድን Eዩ ከባቢ 
ኣብታ ጡብ ዝርከብ ክፋላት ሰዉነት ክትንክፍ መሰንገለ, ናይ ኣፍልቢ መንደቕ ጭዋዳታትትን 
ዝርከብዎ።ኣብ ግዜ ናይ ራድየሽን ሕክምናን ድሕሪUን ዘሎ ግዜ  ከም ናይ ኤለክትሪክ ዝወናጨፍ ቃንዛ 
ክስመዓኪ ይኽEል Eዩ።Eዚ ቃንዛ ኣዚ ታይለኖል ምስወሰድኪ ክሓድገኪ ይኽEል ኣዩ ድሕሪ ሕክምና 
ምክያድ ድማ ፈጺሙ ይጠፍE። 

ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምEሳር ናይ ኣፍልብኺ መንደቕን ጭዋዳታት ስምIት ክስመዓኪ ይኽEል ይኸውን 
ድሕሪ ተውሳኺ ምንቅስቓስ ማለት ድሕሪ ቫኩም ምግባርን ካልOት ናይ ቤት Eዮ Eማማት ድሕሪ 
ምስልሳልን Eዚ ሽግር Eዚ ንEሽቶ ኣዩ ሓድ ሓደ ግዜ ጥራይ Eዩ ክስመዓኪ ዝኽEል  ፈውሲ ቃንዛ 
መድሃኒት ምስ ወሰድኺ ክሓድገኪ ይኽEል። 

 ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ናይ መስናግለ Eተገብረ ራድየሽን ቁሩብ ንመስበርቲ ከምዝቃላE 
ይገብሮ።Eዚ ጉዳይዚ  ኣዘጓንፈሉ Eድል ብጣEሚ ጸቢብ Eዩ።መብዛሕትU ግዜ መስበርቲ ዘጋጥም ዓቢ 
ሓደጋዊ ጎነጽ መቁሰልትን ምንቅስቃስን ምስዘጋጥም ጥራይ Eዩ ከም ናይ ብሓይሊ ምስዓል። 

 

ናይ ልብን ሳንቡEን ሳEቤናት። 

ኣብ ዝሓለፈ Eዋናት ኣብ ጸጋመይቲ ጡበን ናይ ራድየሽን ሕክና ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ናይ 
ሕማም ልቢ መጥቃEቲ ኣጓኒፍወን።ምኽንያቱ ናይ ቀደም ዓይነት ማሺን ኣብ ጥቓ ልቢ ብዙሕ ራድየሽን 
ዝለዘቐረባ Eዩ ኣብዚ Eዋን Eዚ ግን ውሑድ ናይ ልቢ መጥቃEቲ ሕማም ጥራይ የጋጥም ምኽንያቱ Eዘን 
ሓደስቲ ናይ ረድየሽን ማሺን ነቲ ጥUይ ቲሹ ኣይቀርብOን Eየን። 

 

ንEሽቶይ ክፋል ናይ ሳንቡኣ ኣብቲ ራድየሽን ሕክምና ዝካየድሉ ናይ ጡብ ከባቢ ኣሎ ድሕሪ ራድየሽን 
ናይ ቲሹ ስካር በሰላ ክመጽE ይኽEል ድሕሪ ራድየሽን Eዚ ሓደገኛ ኣይኮነን ኣብ መጻI ግዜ ብኻልE 
ምኽንያት ናይ ኣፍልቢ ራጂ ኣብ ኣትገብርሉ ግዜ ነቲ ሓኪምኪ ራጂ ዝEዘዘልኪ ራድየሽን ሕክምና ጌርኪ 
ከምዝነበርኪ ትሕብርዮ ኣቲ ሓኪም ድሕሪ ኣቲ ራጂ ምEዛቡ ኣቲ ስካር ቲሹ ንሞንያ ወይድማ ሓዲስ 
ቱሞር ዘይምዃኑ ንምፍላጥ ይሕግዞ።ስምIታት ናይቲ ስካር ፍሉጥ ኣይኮነን ኣዞም ዝስEቡ ዘጠቓልል 
ክከውን ይኽEል ደረቕ ሰዓል ዓልገት ዘይብሉ ሕጽረት ትንፋስ ኣዞም ስምIታት EዚOም ባEሎም 
ምስዘይጠፍU ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ይጠፍU ስተሮይድ ከኒና ድሕሪ ምውሳድ። 

 
 


