ሓበሬታ ንበጻሕቲ

ጽሬት ኣብ ሆስፒታል

ጽሬት / ‹ህግየነ› ኣብ ሆስፒታል
ምክንኻን ንሕሙማትና ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ እዩ።
በዚ ዝስዕብ ናይ ጽርየት ኣገባብ ተኸቲልና ኽኣ ነቶም ሕሙማትና ካብ
ሕማማት ኣኸተልቲ ዝኾኑ ህዋሳት ክንዕቅቦም / ክንከላኸለሎም ንደሊ።
ስለዚ ኽኣ፡ ነቲ ክትኽተልዎ ዝግባእ፡ ይሓይሽ ዝተባህለ ናይ ጽርየት ኣገባብ
ብምትግባር፡ ነዚ ሸቶዚ ማለት ነዚ ዕላማ›ዚ መ›ታን ክንወቅዕ / ክንዕወተሉ
ሓግዙና ግዳ።

ኣእዳዉ
ኣእዳዉ፡ እተን ኣዉራ / ቀንዲ ኣገደስቲ ኣመሓላለፍቲ ናይ›ቶም ሕማማት_ዘስዕቡ_ህዋሳት
እየን። ስለ›ዚ ኽኣ፡ ብኽብረትኩም፡ ኣእዳዉኩም ብግቡእ፡ ብማይን ሳምናን ተሓጸብዎ።
–– ኣብቲ ናይ ሕሙም ክፍሊ ኣብ እትኣትዉሉ እዋን
–– ጨርቂ_ቖልዓ/ ጨርቂ_ሽንቲ_ቖልዓ / (ፓምፐርስ) ድሕሪ ምቕያር፡ ወይክኣ፡ ናብ
ዓይኒ_ምድሪ ማለት ናብ ሽንቲ_ቤት / ሽቓቕ ድሕሪ ምስናይኩም
–– ኣብ ዓይኒ_ምድሪ ማለት ሽንቲ_ቤት / ሽቓቕ፡ ደገ ድሕሪ ምዉጻእኩም / ምኻድኩም
–– መግቢ ቅድሚ ምድላዉኩም
–– ቅድሚ መግቢ ምምጋብኩም
–– ኣእዳዉኩም ብርኡይ ኣብ ዝረስሓሉ እዋን
ንኣእዳዉኩም፡ ብኣልኮሆል_ሓሐል ዝኾነ ፈሳሲ ጌርኩም፡ ማለት ካብ ጸረ_ህዋሳት ነጻ ንምግባር ዝሕግዝ ፈሳሲ
ጌርኩም ፡ ደስኢንፊሲረን ምግባር / ምጽራይ ኣድላዪ ምስ ዝኸዉን፡ ንኣእዳዉኩም ደስኢንፊሲረን ንምግባር፡
ኣስተምህሮ ብኽኢላታት ክዉሃበኩም ይክኣል ኢዩ። እዚ ኽኣ ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ኩነታት ኣድላዪ እዩ፦
–– ዉላድኩም እንተድኣ ኣብ በይኑ (ብፍላጥ) ንሕክምናዊ_ክንክን ተባሂሉ ዝተፈልየ ክፍሊ ተዋ
ሂብዎ።
–– እንተድኣ ንምእላይ ዝምልከት ተክኒካዊ ዕዮታት፡ ከም ምምጋብ ንዉላድኩም፡ ፍሉይ፡
ብጎማ/ቱቦ ዝዉሃቦ መግቢ ክትህብዎ ዕዮ ተዋሂቡኩም።
–– እንተድኣ ኣብ ሽፒታል / ሆስፒታል፡ ካብ ጡብ ኣደ፡ ጸባ ኣደ ትሓልባ ኴንክን።

እቲ ዉልቃዊ ከባቢ ናይ ሕጻንን፡ ከምኡዉን እቲ ናይ ሽፒታል / ሆስፒታል
ክፍሊን
እታ ዓራት ምስ ከብሓ/ ምስ ኮሞዲኖኣ፡ ምስቲ ንሕሙም ዉልቃዊ፡ ኣካቢብዎ ዝርከብ
ዝብሃል ነገራት ኮይኑ፡ ብቤተሰብን ብሰራሕተኛን ጥራሕ ክኣ እዩ ክትንከፍ ዝፍቀድ።
ብመንገዲ›ቲ ምዓልታዊ ምጽራይ ክፍሊ ሕሙማት እንገብሮ ኣቢልና፡ ንሕሙም፡ ጽሩይ
ኣከባቢ ንኽህልዎ ኢና እንጽዕር።
ነዚ ክዉን ንምግባር ክኣ፡ ነቲ ዝተጠቐምኩምሉ፡ ተዓጻፊ ዓራትኩም፡ ዓጺፍኩም፡ ከምኡዉን
ዉልቃዊ ንብረትኩም ክተጸግዑልና፡ ሓገዝኩም ተጸበይቲ ኢና።
እንተድኣ ነቲ መቐየሪ ጨርቂ / መቀየሪ ፐምፐርስ፡ ምስ ካልኦት ወለዲ በብተራ ትጥቀሙሉ
ኴንኩም፡ ምስ ተጠቐምኩምሉ፡ ብደስኢንፈክስዮን / ኣልኮሆል መሰል ዝሓዘ ርሑስ ጨርቂ
ጌርኩም ብደምቢ / ብስርዓት ድረዝዎ።

ምልክታት ሕማማት ናይ በጻሕቲ
እንተድኣ ዝሓመምኩም ኮይኑ ተሰሚዑኩም፡ ወይክኣ፡ ምልክታት ናይ ረኽሲ (ኢንፈክሽን)
ኣብ ኣካላትኩም ተዓዚብኩም፡ ነቶም ዝምልከቶም ኣለይቲ ሕሙማን ሰራሕተኛታት ሓብሩ።
እዚ ምስ እትገብሩ ኽኣ፡ ብዛዕባ ተወሳኺ ክግበር ዝኽእል ክንክን ጥዕና ንዉላድኩምን ንካል
ኦት ቖልዑን ሓበሬታ ክዉሃበኩም እዩ።
ዝሓመሙ ኣሕዋትን፡ ኣሓትን፡ ዝሓመሙ በጻሕትን ክኣ ገዝኦም ኮፍ ይብሉ።

ብምትሕብባርኩም ኣዚና ነመስግን !
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