
ናይ መንሽሮ መርመራ ኪሞቴራፒ 
 
ኣካላትካ ካብ ብቢልዮናት 
ዝቁጸሩ ዋህዮታት እዩ ተሃኒጹ 
ዘሎ ብማይ ክሮስኮፕ ገርና 
ክንርእዮም እንከሎና ከምዚ 
ይመስሉ።   

ጥዑያት ዋይሆታት ይነብሩ፣ 
ይዓብዩ፣ ይሞቱ፣ እሞ ሓደሽቲ ዋይሆታት ከኣ ይፍጠሩ።  

ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ጥዑያት አይኮኑን። ኣብ 
ዘይተደልዩሉ እዋን ይዓብዩ። ብዘይ ቁጽጽር ከኣ ቀጻሊ 
ይፍጠሩ።  
 

ኪሞቴራፒ ነዞም ዋህዮታት 
ከብርስ ዝኽእልን ካብ 
ምብዛሕ ከኣ ክዓግት 
ዝኽእል ናይ መድሃኒት 
ኣወሃህባ መገዲ እዩ።  

እንተኾነ ግን፣ ንጥዑያት ዋህዮታት ከኣ ክሃሲ ይኽእል 
እዩ። እዚ ኸኣ ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ከስዕብ ይኽእል እዩ።  

ኣብ መብዝሕትኡ እዋናት ጥዑያት ዋህዮታት፣ ብድሕሪ 
እቲ ኪሞቴራፒ ናብ ንቡር ጥዕንኦም ይምለሱ እዮም።   
 
 
ኣብቲ እዋን ኪሞቴራፒ፣ ወላሓንቲ፣ ሒደት ወይ ሓያለ 
ዝኾኑ ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።  

ከጋጥሙኻ ናይ ዝኽእሉ ዓይነታትን ጻዕቂን ናይቶም 
ዘይተደልዩ ሳዕቤናት፣ ከከምቲ እትረኽቦ ዓይነትን 
መጠንን ናይ ኪሞቴራፒ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም።  

 
ዘይተ ደልዩ ሳዕቤናት ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም፣ እንተ 
ኾነ ግን እቶም ወትሩ ዝርአዩ ስምዒታት ናይ ተምላስ፣ 
ስግድግድ ወይ ዕግርግር ምባል፣ ድኻም፣ ቃንዛን ናይ 
ጸጉሪ ምርጋፍን እዮም።  

ነቶም ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ከቃልሉ ዝኽእሉ ብዙሓት 
ሕክምናታት አለዉ።  
 
ኣብ መብዝሕትኡ እዋናት፣ ጥዑያት ዋህዮታት ብድሕሪ 
ኪሞቴራፒ ናብ ንቡር ጥዕንኦ ይምለሱ እዮም። በዚ 

ምኽንያት ከኣ መብዝሕትኡ 
ዘይተደልየ ሳዕቤናት ጽንሕ 
እናበለ ይኸይድ እዩ።  

ኣብ እዋን ኪሞቴራፒ ዝኸደ 
ጸጉሪ፣ ተመሊሱ ቅቦቁል እዩ።  

እቲ ዝውሃበካ ናይ ሕክምና 
ዓይነት ብመሰረት እቲ ዘሎካ 
ናይ መንሽሮ ዓይነትን፣ እቶም 
ዝውሰዱ ናይ ኪሞቴራፒ 
ዓይነታትን፣ ክፍጸም ዘለዎ 
ናይ ሕክምና ዕማምን 
ሰውነትካ ከመይ ጌይሩ ነቲ 
ኹነት ከምዝቅበሎ፣ ተራእዩ እዩ ዝውሰን።  

ሕክምና ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ፣ ሰሙን ወይ ወርሒ 
ይውሃበካ ይኸውን።  

ሰውነትካ ጥዑያት ዋህዮታት ንኽሃንጽ ዕድል ምእንቲ 
ክህልዎ፣ ኣብ መንጎ ሕክምና ዕረፍትታት ክውሃበካ 
ይኽእል ይኸውን እዩ።  

ነቲ መድሃኒታት ብኣፍ ንኽትወስዶ፣ ብመርፍእ ወይ 
ብኣይቪ ክውሃበካ ይኽእል እዩ። 
 
ሓኪምካ ነቲ ነዓኻ ዝሓሸ ናይ ኪሞቴራፒ መድሃኒት እዩ 
ዝብሎ መድሃኒትን ናይ ሕክምና ናይ ግዜ ሰሌዳ 
ክመርጸልካ እዩ። ዝኾነ ሕቶታት እንተሎካ ንሓኪምካ 
ሕተቶ። 
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