
  Tigrinja 
 

ናይ ተሓካሚ ሓበሬታ ዝተበትከ ሉኘ   
 

 ንዓኻ ናይ ነሓስ ሓባሪ ኖቫፕላስ T380 ከም መከላኸሊ ጥንሲ ዝነበረካ 
እቲ ዘሕዝን ግና ፡ ገለ ካብቶም ስፒሩሳት ናይዚ ዓይነት ሕብስቲ ፡ ኣብ ፋብሪካ ኺስራሕ ከሎ ፡ ኣብ ፕላስቲክ ጕድለት ከም 
ዝነበሮም እሞ ፡ ክፈርስ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ እዩ ። እቲ ሽፋን ኣብ ውሽጢ ማህጸን ወይ ኣብ ዝተኣልየሉ እዋን ክበላሾ 
ይኽእል ። ኣብ ኢስኮኔ ካብ 2015 ክሳዕ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን ፡ ኣብ ማእከል ክንክን ኣካላት ፡ እዚ ስፒሩሳት እዚ 
ይጥቀም ነበረ ። ኣስታት 10% ካብቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማእከል ኢስኮኔ ክንክን ጥዕና  ዝርከቡ ሰባት ዝዓዩ ስፒሩሳት 
ክፈርሱ ይረኣዩ ። እዚ ከኣ ካብቲ እቲ ጕድለት እተረኽበ ትካል ዝሓሰቦ ንላዕሊ እዩ ። እቲ ጌጋ ምስ ተፈልጠ ፡ ነዚ ዓይነት 
ነሓሲ ጓህሪ ምጥቃም ሓደግናዮ ። 
 
ኵሉ ክፋላት እቲ ሉኘ ወጺኡ ዶ?  
ኵሉ ክፋላት ሕበጥ እንተ ወጺኡ ፡ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ። ኣብ መሕረሲትኪ ሓድሽ ናይ ነሓሲ ኮንኪ 
ክኣቱ ይኽእል እዩ ። 
 
 ገለ ክፋል እቲ ሕበጥ ምስ ዝተርፍ እንታይ እዩ ዝኸውን?  
ኵሉ ክፋላት እቲ ሉኘ ገና እንተ ዘይወጺኡ፥ ኣብ ማህጸን ዝተረፈ ክፋል ኣሎ ማለት እዩ ። ምናልባት እውን እቲ ኣካላት 
ኸይተፈለጠ ምስ ጽግያት እተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ። ሕጂ ኣብ ዝቕጽል ክልተ ወርሓዊ ጽግያትኪ ክትጽበዪ 
ኣለኺ፥ እቲ ሕበጥ ምስቲ መድመይቲ እተተሓሓዘ እንተ ወጺኡ ከኣ ተዓዘብዮ ። እታ መሕረሲት እንታይ ከም እትመስልን 
እንታይ ከም እትደልን ምእንቲ ክትፈልጥ ፡ ሕበጥ እንታይ ከም ዝመስል ከተርእየካ ትኽእል እያ ። 
እቲ ሓባሪ ድሕሪ ምውጋድኪ ኣብ ቀዳማይ ወይከኣ ኣብ ካልኣይ ወርሓዊ ጽግያትኪ እንድሕር ዘይቀሪቡ ፣ ደገፍን ሓገዝን 
ንምርካብ ምስ መሕረሲትኪ ተራኸቢ ። 
 
መርመራታት 
እቲ ሉፕ ኣብ ማህጸን ክጸንሕ ይኽእል እዩ ኢልካ እንተ ተጠርጢሩ ፡ ዝተጣበቐ ናይ ኮሚደረ ስእልታት (ኤክስ፡
ረይ)ክእዘዝልካ እዩ ። ነቲ ኣብ ማልሞ ፡ ሄልሲንግቦርግ ፡ ሲምሪሻምን ወይ ክሪስቲያንስታድ ዝግበር መርመራታት 
ዝምልከት መጸዋዕታ ክስደድልካ አዩ፣ ጽማቝ ሓሳባት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ። ዝተወሰነ ክፋል እንተተሪፉ ፣ ብሓገዝ 
ፍሉይ ምርመራ ናብ ማህጸን ዝኣቱ ካሜራ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ። እዚ መርመራ ኣብ ፍሉይ ክሊኒክ ወይ ኣብ ሆስፒታል 
እዩ ዝግበር ። 
 
ካብ ዝተበትከ ሉኘ ሕልኽላኻት ክረክብ እኽእል ድየ? 
 እቲ ፕላስቲክ ምስ ተኣልየ ፡ ክሳዕ ሕጂ ዋላ ሓደ ነባሪ ዝዀነ ናይ ሕክምና ጸገም ዘጋጠሞ ሰብ የለን ። 
 
 ሕበጥ ኣብ ማህጸን ምስ ዝጸንሕ ክሳዕ ሕጂ መከላኸሊ ጥንሲ ኣሎኒዶ? 
ኣይፋል ፣ እቲ ሉፕ ክሳዕ ዝወጽእ ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቐሚ ኣለኺ ። ካብ መሕረሲትኪ ማዕዳን ሓገዝ መከላኸሊ 
ጥንሲ ሕተቲ ። ናይ ነሓሲ ሉፕ ጥራይ ትጥቀም እንተኾይንኪ ነቲ ኮምፕዩተራዊ ቶሞግራፍራፊ እናተጸበኺ ሓድሽ 
ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ ቅድሚ መርመራ ግን ክትቅንጠጢ ኣለኪ ። 
 
ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ እየ መርመራ ክጽበ ዘሎኒ? 
ኣብ ክሊኒክ ስነ፡ሕክምና ካብ እትርከብ መሕረሲት ናይ መወከሲ ወረቐት ካብ እትቕበል ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ናብ 
ክሊኒክ ስነ፡ሕክምና ክትከይድ ግዜ ክወሃበካ ይግባእ ። 
 
ሓድሽ ሉብ ክኣትወኒ ይኽእልዶ? 
 እወ ፣ ኩሉ ክፋላት ምስ ወጸ ፣ ሓድሽ ናይ ነሓሲ ኮንተይነር ክኣቱ ይኽእል ። እቲ ናይ ነሓስ ሓባሪ ነጻ እዩ ። 
 
ካሕሳ ክሓትት እኽእል ድየ? 
ምስ ክንክን ጥዕና ብዚተሓሓዝ ጕድኣት ዝወረዶም ሕሙማት ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ዕውታት ገንዘብ ኣዋጅ ካሕሳ ክወሃቦም 

ይኽእል እዩ ። ምዝገባ ኣብ ዌብሳይቲ www.lof.se እዩ ዝግበር፣ ሽዑ ጉዳይኩም ብዲጂታላዊ መገዲ ክትከታተሉ 

ትኽእሉ ኢኹም ። ከምኡ’ውን ፎርም ኣብ ሎፍስን  ዌብሳይቲ ወይከኣ ናብ ገዛኻ ኸተራግፎ ትኽእል ። 

https://lof.se/patient/blanketter

