
Tannpleie for eldre

ክንክን ሕክምና ስኒ ዓበይቲ 

ናይ ዕቤት መስርሕ ማለት ክንዓቢ ከለና፡ ኣብ ምዕቃብ ጽቡቕ ናይ ኣፍን ከምኡ ድማ 

ጥዕና ኣስናንን ተወሳኺ ጻዕሪ ክንገብር ኣሎናማለት እዩ።  

ጽሬት ናይ ኣፍ
ንበዝሕ ካባና ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ኣፍን ከምኡ ድማ ጥዕና 

ኣስናንን ክንዕቅብ ንደሊ፡ ከምኡ ድማ ምስ ጽቡቕ ክንክን ኣስናን ንሓዋሩ 

ክጸንሑ እዮም። ልሙድ ትግበርዎ ብዛዕባ ኣመጋግባ፡ ጽሬት ኣፍን ምጥቃም 

ፍሎራይድን ኣብ ምዕቃብ ጽቡቕ ጥዕና ኣስናን ኣገድሰስቲ እዮም።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣስናን ንግሆን ምሸትን ብ ፍሎራይድ ናይ 

ስኒ ክሬም ጌሮም ከጽርይዎ ይግባእ፡ እቶም ዝበለጹ ግዜታት ድማ ድሕሪ ቁርስን 

ቅድሚ ድቃስ ምሸትን እዮም። ተጣበቡን ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ሞንጎ 

ኣስናንን ኣብ ድሕሪት ስኒ ዘሎ ቦታታት ከምዝጸረየ ኣረጋግጹን። ናይ ስኒ ፈትሊ፡ 

መሰቕሰቒ ስኒ(ስተኪኒ) ወይ ናይ ውሽጢ ኣስናን መጽረይታት ጽቡቓት ሓገዛት 

ክኾኑ ይኽእሉ። መልሓስኩም’ውን ከምዘጽረኹምዋ ዘክሩ።

ንኩሉ ወይ ንገለ ካብ ኣስናንኩም ኣርተፊሻል ደርጊ ስኒ እንተዳኣ ሃልዩኩም፡ ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ክወጽእ ኣለዎ። ናይ ባክተርያን ፋንጋስን ረኽሲታት ንምውጋድ፡ 

ነዚ ኣርተፊሻል ደርጊ ስኒ ብ ዝሰማማዓኩም ናይ ስኒ መጽረዪ ወይ ብራሽን(ብራሽ 

ናይ ኣርተፊሻል ደርጊ ስኒ) ከምኡ ድማ ሳሙና(ዛሎ) ጌርኩም ሓንሳብ ኣብ 

መዓልቲ ኣጽርይዎ። ናይ ስኒ ክሬም ኣይትጠቐሙ፡ ምኽንያቱ ንሱ ፋሕፋሒ 

ነገር ስለዘለዎ ምስ ግዜ ን ኣርተፊሻል ደርጊ ስኒ ንምጽራይ ኣሸጋሪ ክገብሮ 

ስለዝኽእል። 

ናትኩም ናይ ስኒ ጥዕና ተወሳኺ ናይ ፍሎራይድ መመላእታን/ወይ ካልኦት 

ዓይነታት ሓገዛት ዘድልየኩም እንተኾይኑ ክውስን እዩ። ናይ ስንኹም ናይ ጽሬት 

ኪኢላ/ሓኪም ስኒ፡ ብዛዕባ ከመይ ገርኩም ስንኹም ብዝበለጸ ብጽሬት ትሕዝዎን 

ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ናይ ፍሎራይድ መመላእታታት የድልየኩምን 

ኣዛርብዎ።

ኣመጋግባ
ኣብ ሞንጎ እቲ ቀንዲ ናይ መግቢ ሰዓታት ምብላዕን ምስታይን ሽኮራዊን መጺጽ 

መግብን እቶም ቀንዲ ጠንቂ ምቡኽቧኽ ስኒ እዮም። ካብ ውሑድን ገዚፍን 

መግብታት፡ 4-5 ፎከስቲ መግብታት ምህላው ይሓይሽ። ንሙሉእ ጥዕናኹም 

ጽቡቕ ዝኾኑ ኣመጋግባታት ከምኡ ድማ ንሶም እቶም ዝበለጹ ንምዕቃብ ጥዕና 

ኣስናንኩም እዮም። ማይ እቲ ዝበለጸ መስተ እዩ።

 ሕማምን ኣፋውስን
ቅድሚ ናይ ስኒ ሕክምና ምጅማሩ ን ናይ ስኒ ሓኪምኩም ኣቐዲምኩም 

ትወስድዎም ዝነበርኩም መድሃኒታት ክትነግርዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እንተዳኣ ደም 

ዘየርግእ (anticoagulants) ከምኡ’ውን acetylsalicylic ኣሲድ (ኣስፕሪን) 
ትጥቀሙ ኮንኩም፡ እዚ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ። ገለ መድሃኒታት ከም ጎናዊ ሳዕቤን 

ናይ ኣፍ ምድራቕ ሳዕቤን የምጹኡ። ጥፍጣፍ ኣስናን ንምክልኻል ከምዝሕግዝ፡ 

ድሩቕ ኣፍ ድማ ሓደጋ ናይ ምቡኽቧኽ ስኒ የዕቢ። እዚ ነገር እንተዳኣ ሃልዩኩም፡

ኣስንናኩም ካብ’ቲ ንቡር ግዜ ንላዕሊ ዝያዳ ቀጻሊ ብ ናይ ስንኹም ናይ ጽሬት 

ኪኢላ/ሓኪም ስኒ ክምርመር ኣለዎ። ምድራቕ ኣፍ ንምክልኻል ኣብ ሞንጎ ናይ 

መግቢ ሰዓታት ለዘንጀንስ ንምስታይ ወይ ንምምጻይ እንተዳኣ ደሊኹም፡ ብዙሓት 

ካብ ሽኮር ናጻ ዝኾኑ ኣማራጺታት ኣለዉ።

ቅድሚ ኩሎም ናይ ልቢ መጥባሕቲ ወይ ናይ ጸርጊ ፍወሳ፡ ሙሉእ ናይ ስኒ ጥዕና 

ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ሞንጎ ኣጠቓቅማ ትምባኾን ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ኣፍ 

መናድቕ ንጹር ርክብ ኣሎ። ምጥቃም ትምባኾ ደው ከተቡሉ እንተደሊኹም፡ ናይ 

ስንኹም ናይ ጽሬት ኪኢላ/ሓኪም ስኒ፡ ክሕግዘኩም ሕተትዎ/ዋ።

ዝኾነ መድሃኒት ትወስዱ እንተዳኣ ሃሊኹም፡ ብፍላይ ንናይ ኣስንናን ግርጻንን 

ሕማማት ቀረባ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ወትሩ ንናይ ስንኹም ናይ ጽሬት ኪኢላ/
ሓኪም ስኒ፡ ብዛዕባ ዝኾነ ትጥቀሙሉ መድሃኒት ሓብርዎን ምኽሪ ሕተቱን።

 ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ ዘሎ 
መሰል
እንተዳኣ ኣብ ትካል ትነብሩ ኔርኩም ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ወይ ዝያዳ 

ናይ ገዛ ክንክን ረኺብኩም ኔርኩም ኣዋጅ ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ ካብ ህዝባዊ 

ኣገልግሎት ስኒ ናጻ መሰል ክንክን ናይ ስኒ ይህበኩም፡

ን ተወሳኪ ሓበሬታ፡ ን ኣብ ቀረባኹም ዘሎ ህዝባዊ ናይ ስኒ ክሊኒክ ተወከሱ።

Tigrinja


