መጉዲእቲ ቖርበት

ሓበሬታ ንወለዱ

ሓበሬታ ንወለዱ

መጉዲእቲ ቖርበት

መጉዲእቲ ቖርበት

መጉዲእቲ ቖርበት

ሓፈሻዊ:

ረኽሲ

ንዯጋዊ ኣካል ዜሃስዩ ሓዯጋታት (መድመይቲ፡
ምልሕጻጽ) መብዚሕትኦም ኣብ ቖልዑ ይርኣዩ። በላሕቲ
ነገራት ሓዯ ሳዕበን ናይ መድመይቲ ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም። ዕላማ ምሽፋን ዜተጎድኤ ኣካል፡ ካብ በከልቲ
ነገራት ንምክልኻል፡ ጽረቱ ንምሕላውን ዜተጎድኤ ኣካል
ብዜከኣል ምሽፋኑ ንክሓዊን ብዜቀልጠፈ ግቡእ ስሩሑ
ንምጅምርን ይሕግዜ።

ኣብ ቖርበትና ብተፈጥሮ ባክተሪይ ኣለዉ። ምስ

ሓፈሻዊ:

መጉዲእቲ ወይ ምልሕጻጽ ውሽጢ በሲዖም ብምእታው
ረኽሲ ከስዕቡ ይኽእሉ። ቁስልታት

ብእንስሳ

ወይ

ፈሳሲ ለዎ ኣካላት ወዱ ሰብ ምስ ዜትንከፉ ብጣዕሚ
ረሳሓትን ንረኽሲ ዜተቃልዑን ኣዮም። ከምዙኦም ዓይነት

ኣጸቢቖም ክጸርዩ ክኽእሉ
ኣለዎም።
ንዯጋዊ ቁስልታት
ኣካልብቀጻሊ ዜሃስዩ
ሓዯጋታት
(መድ
ኣንጻር ረኽሲ ንወስዶምኣብ
ስጉምትታት፡
ረኽሲ ይርኣዩ።
ምልሕጻጽ)ብየገድስ
መብዚሕትኦም
ቖልዑ
ኮይኑ ግን ዲርጋ ኩሎም ቑስልታት ወይ መጉዲእትታት
ቁስሊ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ሓዯጋ ዜርኤ ተርእዮ
ምስ ሓወዩ በሰላ ይገድፉ እዮም (ብይካ
ቀለልቲ ሓዯ
እዩ። ምልክታት
ከባቢ ናይቲ
ቁስሊ ይቅይሕ፡ ክኾኑ
ነገራት
ሳዕበንረኽሲናይ
መድመይቲ
መድመይቲ ወይ ልሕጻጻት)። ብሕክምናዊ ክንክን
ቃንዚን ሕበጥ ከባቢ ቁስልን እዮም። ፡ ምንዚዕ ሙግሊ
ይጽለዉ ብዘሓት ረቓሒታት ምስ እዙእዮም።
ብዜተኣሳሰር ዕላማ
ምሽፋን
ዜተጎድኤ
ኣካል፡ ካብ
ብዜኾነ መገዱ
ይተርፍ ተርእዮ
እዩ።
ብዘሕ ተራ ይጻወቱ እዮም። ኮይኑ ግን እቲ ቁስሊ ገፊሕ
ከፋት ምስዜህልዎ፡ ረሳሕ ምስዜከውን
ወይ‘ውንንምክልኻል፡ ጽረቱ ንምሕላውን ዜተጎድ
ነገራት
ክታበት
ዕምቖት ማህሰይቲ ምስዜህልዎ፡ ኸምዙ ዜኣመሰለ ቁስሊ
ብዶክተር ምክትታል ክግበረሉ ኣገዲሲ እዩ።
ብዜከኣል ተታኑስ
ምሽፋኑ
ንክሓዊን ብዜቀልጠፈ ግቡ
(Tetanus) ዜበሃል ባክተሪይ ኣብ ኩሉ እዩ
ብዜተቀዯ ኣካል ወይ ቖርበት ብምእታው
ንምጅምርንዜርከብ።
ይሕግዜ።
ተታኑስ ዜበሃል ረኽሲ የስዕብ፡ እዙ ኸኣ መብዚሕትኡ
ግዛ ሳዕበን ሞት ናይ ይተኸትቡ ወይ ምሉእ ክታበት
ናይ ይወሰደ ሰባት ይኸውን። እዙ ኸኣ ሓዯ ምኽንያት
እዩ፡ ሓዯጋ ምስ ተረኽበ ዜተወስዯ ክታበት ከምዜሰርሕን
ይሰርሕን ምቁጽጻርን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት
ንዜተወስዯ ተታኑስ በራትዕ ክታብት ምሃብን። ግዲያት
ጠቅላላ ይተኸትቡ ወይ ሙሉ ክታበት ይወሰደ ምስ

ኮይኑ ግን ዲርጋ ኩሎም ቑስልታት ወይ መጉዲ
ምስ ሓወዩ በሰላ ይገድፉ እዮም (ብይካ
(4 ክታበትልሕጻጻት)።
ተታኑስ) ኣንጻር ተታኑስ ብሕክምናዊ
ዜበሃል
መድመይቲምስዜኾኑወይ
ረክሲ ወይ‘ከኣ እታ ናይ መጨረሻ ክታበት ቅድሚ
ዓመት ዜተወስዯት
ምስ ዜኸውን ከም
ካልኣይእዙ ብዜ
ይጽለዉ ሓምሽተ
ብዘሓት
ረቓሒታት
ምስ
ክኽተብ ይግባእ።
ብዘሕ ተራ ይጻወቱ እዮም። ኮይኑ ግን እቲ ቁስ
ከፋት ምስዜህልዎ፡ ረሳሕ ምስዜከውን

ልሕጻጽ:

ምክትታል

እዝም መጉዲእትታት ወይ ቁስልታት ኣዙኦም ኣብ
ላዕለዋይ ክፋል ቖርበት ዜፍጸሙ ሓዯጋታት ብምኻኖም
ጫፋት አቲ ቁስሊ ምክንካን ብፕላስተር ምሽፋንን ኣኻሊ
እዩ።

ኣቀዱምካ ንዜገበርካዮ ናይ ፍወሳ መስርሕ ቁስሊ
ውላድካ ኩሉ ብግልጺ ንዶክተር ሓብር። ብሓፈሻ ቁስሊ
ኣብ ናይ መጀመራት መዓልታት ብዘሕ ጠሊ ክህልዎ
የብሉን። መሸፈኒ ፕላስተር ኣብ ውሽጢ 5 – 7 መዓልቲ
ምልጋስ ይከኣል፡ ኣብ ውሽቲ እን ዜተጠቅሳ መዓልታት
መሸፈኒ ፕላስተር ጠሊ ክህልዎ የብሉን። ዜተሰፍየ ቁስሊ
ኣብ ውሽጢ 5 – 14 መዓልቲ ክፍታሕ ይኽእል(ኣብ
ኩነታት ቁስሊ ይምርኮስ)። ጥንቃቀ ድልዮም ዜተሰፍዩ
ቁስልታት ፍሉያት እዮም።

ከፋት ለዎም መጉዲእትታት:
እዙኦም ቁስልታት እዙኦም ብዶክተር ክንክን ክግበረሎም
ኣለዎም። እንተዯእ ንሳቶም፡

… ልዕሊ 1-2 cm ከፋት ሃልይዎም።
…ዕምቖት

ወይ‘ከኣ ስፍሓት
ለዎም
ምስዜኾኑ(ጫፋት ቁስሊ ገለ ሰንቲመተር ግፍሓት
ምስ ዜህልዎ)

ተሰፍየ ዜፍተሓሉ ዕለት፡

______________

ሓኪም ኮንትሮል ዜገብረሊ
ዕለት:

______________

… ረሳሓት ምስዜኾኑ

ምህጻብ ኣይፍቀድን/ነብሲ ምሕጻብ የለን/መሽፈኒ ቁስሊ

.… ናይ ገጽ መጉዲእቲ ምስዜኸውን

ክጠልል የብሉን ክሳብ፡ ______________

እንተይ ኮይኑ ግን (ኣብነት Merfen®, Betadine®,
Octenisept® ዜበሃሉ መድሓኒታት) ብምግባር
መሸፈኒ ፕላስተር ምሽፋኖም ኣኻሊ እዩ።

ተወሳኺ ክፍለጥ ለዎ ጉዲይ፡ እዝም ቁስልታት ኣዙኦም
እንተወሓዯ ን 6 ወርሒ ካብ ናይ ጸሓይ ብርሃን
ክንከላኸለሎም (ብናይ መከላከሊ ጸሓይ ኪሬም ወይ
ክክዯን) ይግባእ።

University Children’s Hospital Zurich Accident & Emergency Department
Consultation telephone (with costs): 0900 266 71 1

University Children’s Hospital Zurich Accident & Emergency Department
Universitäts-Kinderkliniken, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich, www.kispi.uzh.ch
Consultation telephone (with costs): 0900 266 71 1

ምስ ቁስሊ መዓስ ናብ ሓኪም ንኸይድ?
ምስ ቁስሊ መዓስ ናብ ሓኪም ንኸይድ?



እቲ
- እቲ ቁስሊ ብናይ እንስሳ ወይ ሰብ ማህረምቲ
ምስዜኸውን።

- ስፍሓት ቁስሊ ዓቢን

ቁስሊ
እንስሳ ወይ ሰብ ምስማህረምቲ
- ድሕሪብናይ
ቁሩብ መዓልታት ከባቢ ቁስሊ
ዜቅይሕን ዜሓብጥን፡ እቲ ቆልዓ ቃንዚ ምስ
ምስዜኸውን።

ዓሚቑን ምስ ዜኸውንን
ከምኡ‘ውን ርስሓት ምስ ዜህልዎን።

- ቁስሊ ኣብ ገጽ ምስዜኸውን።



ዜሕልዎን ብዜኾነ ምኽንያት ረስኒ ምስ ዜገብረሉን።

ስፍሓት- ቁስሊ
ዓሚቑን
ምስኣካልዜኸውንን
ኣቲ ቆልዓ ዓቢን
ድሕሪ ሓዯጋ ኣብ
ከባቢ ዜተጎድኤ
ምስ ዜህልዎን።
ከምኡ‘ውንቃንዚርስሓት
ምስ ዜህልዎን።

- እቲ ቖልዓ ኣንጻር ተታኑስ ይተኸትበ (ኣቀዱሙ

- ብዜተፈላለየ ካልእ ምኽንያታት ብውላድካ ምስ

 ቁስሊ ኣብትጭነቅን።
ገጽ ምስዜኸውን።

ይተኸትበ ወይ‘ከኣ ትሕቲ 4 ናይ ተታኑስ ክታበት

ዜወሰዯ ወይ‘ውን ናይ መጨረሻ ክታበት ቅድሚ 5
ዓመት ዜወሰዯ) ምስዜኸውን።

 እቲ ቖልዓ ኣንጻር ተታኑስ ይተኸትበ (ኣቀዱሙ
ይተኸትበ ወይ‘ከኣ ትሕቲ 4 ናይ ተታኑስ ክታበት
ዜወሰዯ ወይ‘ውን ናይ መጨረሻ ክታበት ቅድሚ 5
ዓመት ዜወሰዯ) ምስዜኸውን።

© Emergency Team, University Children’s Hospital Zurich, October 2009
© Emergency Team, University Children’s Hospital Zurich, October 2009

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
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