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ምቡኽባኽ 

ካሪ ወይ "ጕድጓድ" ካብቶም ቀንዲ ልሙዳት ዝኾኑ ሕማም ኣፍ ኢዩ፡ ኣብ ዓለም ድማ 

ካብቶም ቀንዲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢዩ። ዳርጋ 70 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ 

ኖርወይ ዚነብሩ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ጎድጓድ ኣስናን 

ኔርዎም እዩ።

እቲ ኣስናን ብሰለስተ ቐጸላታት ዝቘመ እዩ፣ እዚ ኸኣ 
ኢናመል ዓጽሚ ስኒ/ዴንቲን ከምኡውን መትንታት 
(መትኒ) እዮም።
እቶም ባክተርያ ድሕሪ ግዜ ኣብ ኣስናን ምስ ጸንሑ ምጉድጓድ/ካሪ ኢዩ ዘጋጥም 

። ሽኮር ዘለዎ ምግቢ ወይ መስተ ኽንበልዕ ወይ ክንሰቲ ኸለና ባክተርያን 

ባዮፊልም (ፕላኬት) ኣብ ጽፍሒ ኣስናን ኪፍጠር ይኽእል እዩ ። እቶም ባክተርያ 

ኣሲድ ይፍጠሩ፡ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ስኒ ዘሎ ኣናመል ከም በብግዚኡ ከም ዚደክም 

ይገብሮ ። ኣብ መወዳእታ እቲ ኣናመል ኪሰብርን ኣብ ስኒ ድማ ነዃላት ኪፍጠርን 

ይኽእል እዩ።

ምጉድጓድ ስኒ ብኸመይ ክትከላኸሎ ትኽእል?
ኣስናንካ ጥዑይ ንኪኸውን ክትገብሮ እትኽእል ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ነገር፡ ኣብ 

ነፍሲወከፍ ንግሆን ምሸትን ኣስናንካ ብፍሎራይድ ዝብሃል ናይ ስኒ ክሬም 

(ድሕሪ ቝርሲ ዀነ ቕድሚ ምድቃስካ) ምሕጻብ እዩ ። ዕላማ ምጽራይ ስኒ ነቶም 

ምጉድጓድ ከምጽኡ ዚኽእሉ ባክተርያ ንምጽራይ እዩ። እቲ ፍሎራይድ ዚብሃል 

መጽረዪ ስኒ ኣስናንካ ካብ ምጉድጓድ ንምሕያሉ ይሕግዘካ እዩ ። ኣስናንካ 

ኻብቲ ፍሎራይድ ዚብሃል መጽረዪ ስኒ ዝበለጸ ጥቕሚ ምእንቲ ኺህልዎ፡ ድሕሪ 

ምጽራይካ ኣፍካ ብማይ ክትሓጽብ የብልካን ፣ ከምኡ ከኣ ድሕሪ ምጽራይካ ኸኣ 

ኣብታ ቐዳመይቲ ሰዓት ክትበልዕ ወይ ክትሰቲ ክትጸንሕ ኣሎካ። ድሕሪኡ ነቲ 

ፍሎራይድ ክሰርሕን ንኣስናንካ ብግቡእ ክከላኸለሉን ግዜ ትህቦ!

ሓኪም ስኒ ወይ ሓኪም ጽሬት ስኒ መዓልታዊ ኣብ መንጎ ኣስናንካ ምእንቲ ኸተጽሪ 

ሃሪ ፈትሊ ናይ ስኒ ክትገብር ወይ ከኣ ኣብ ሞንጎ ኣስናን ምጽራይ ከተካይድ 

ቀጻሊ ይመክር እዩ። ብተወሳኺ፡ ዝውስኽ ሪስክ ናይ ምጉድጓድ እንተድኣ ኣልዩካ 

ምጥቃም ተወሳኺ ፍሎራይድ ተመራጺ እዩ። እዚ ኸኣ ከኒናታት ፍሎራይድ ወይ 

መጎጽጎጺ ዜጠቓልል እዩ ።

ኣብ መዓልቲ ኽልተ ሳዕ ስንኻ ኣብ ርእሲ ምጽራይካ፡ እቲ ኣብ ኣፍካ ዘሎ ጥፍጣፍ 

ድማ ነቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሜላ ናይ ምክልኻል እውን ካብ ምቡኽባኽ ይሕግዝ 

እዩ። ጥፍጣፍ ድማ ንኣስናንካ ብግቡእ ምእንቲ ኺከላኸለሉ፡ ኣብ መንጎ ነፍሲ 

ወከፍ መግቢ እተወሰነ ግዜ ንኺዓዪ የድልዮ እዩ። ብተደጋጋሚ ገለ ሽኮራዊ ነገር 

ትበልዕን ትሰትን እንተደኣ ዄንካ ጥፍጣፍ ድማ ንኣስናንካ ኻብ ምጉድጓድ 

ንምክልኻል ውሑድ ዕድል እዩ ዝህልዎ። ስሩዕ ኣመጋግባን ከምኡ’ውን ጽምኢ 

ኣብ ዚህልወካ እዋን ዚስተ ማይን ምርካብ ድማ ጽቡቕ ጥዕና ስኒ ንኺህሉ 

ኣበርክቶ ይገብር እዩ። ካብ’ኡ ኣብ ኣስናንካ ጕድጓድ ምእንቲ ኸይፍጠር ኣፍካ 

ጽቡቕ ናይ ስራሕ ኵነታት ኣብ ምሃብ ድማ ትሕግዝ ኣለኻ ማለት እዩ።

ቈልዑ ኣስናኖም ምጽራይ ጽቡቕ ጌሮም ባዕሎም ክሳዕ ዚመልክዎ ኣብ ምጽራይ 

ኣስናን ኪሕግዙ ኣለዎም ። እዚ ኻብ ቈልዓ ናብ ቈልዓ ይፈላለ ኢዩ፡ እንተዀነ ግን 

ክሳዕ ከባቢ 10 ዓመት ዝበጽሑ ምሕጋዞም ኢዩ ዝምከር።

ምጉድጓድ ብኸመይ እዩ ዝእለ ወይ ዝሕከም?
ካብ ምጅማሩ ኣትሒዝካ፡ ናይ ምጉድጓድ ሃስያ ጽቡቕ ጽሬትን ፍሎራይድን ጌርካ 

ብቐሊሉ ኺሕከም ይኽእል እዩ ። እንተ ወሓደ ኣብ መዓልቲ ኽልተ ሳዕ ፍሎራይድ 

ዚበሃል መጽረዪ ስኒ ጌርካ ኣጸቢቕካ ምሕጻብን ከምኡ’ድማ ናይ ፍሎራይድ 

መመላእታታት(ከኒናታትን መጎጽጎጽን) ብምውሳድን ነቲ ናይ ምጉድጓድ 

መጥቃዕቲ ደው ኬብሎ ይኽእል እዩ። ሓኪም ስኒ ወይ ሓኪም ጽሬት ስኒ ብዛዕባ 

እዚ ጽቡቕ ምኽሪ ኺህበካ ይኽእል እዩ ። ኣስናንካ ፍሎራይድ ብዝበዝሖ ጌርካ 

ብምጽራይ’ውን ተወሳኺ ናይ ፍሎራይድ ምክንኻን ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም። 

ነቲ ናይ ምጉድጓድ መጥቃዕቲ ኣቐዲምካ ደው ከተብሎ እንተ ኽኢልካ፡ ንስኒ 

ብምምላእ ክትጽግኖ ኣየድልየካን እዩ።

እቲ ናይ ምጉድጓድ መጥቃዕቲ ሓንሳብ በቲ ናይ ስኒ ኢናመል ምስ ሓለፈ፡ 

መጥቃዕቲ ምጉድጓድ ከይምዕብል ደው ንምባል እቲ ስኒ ብምምላእ ኪጽገን 

ኣለዎ ። እዚ መጥቃዕቲ ናይ ምጉድጓድ ጽቡቕ ጽሬትን ፍሎራይድን ጥራይ ደው 

ክብል ኣይክእልን ኢዩ፡ ብሓኪም ስኒ እውን ክሕከም ኣለዎ። እቲ ሓኪም ስኒ ነቲ 

እተጐድአ ኽፋል ስኒ ኣውጺኡ ነቲ ነዃል ብምምላእ ይሓትሞ ። እቲ መምልኢ ነቲ 

ኺለግስ ዝነበሮ ኽፋል ስኒ ዚትክእ ጻዕዳ ነገር እዩ ። ኣብ ዝኸፍአ ዅነታት እውን 

ርእሲ ስኒ ወይ ኣኽሊል’ውን የድሊ ይኸውን ። 

እተዓረየ ስኒ እውን እንተ ዀነ መዓልታዊ ብግቡእ እንተ ዘየጽሪኻዮ ሓድሽ ነዃላት 

ኪገብር ይኽእል እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ምጉድጓድ ዓሚቝ እንተ ዀይኑን ናብቲ 

መስርሕ (መትኒ) ድማ እንተ ኣትዩን ሱር ምምላእ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ጽቡቕ ልምዲ ጥዕና ናይ ኣፍ፡
 ᎐ ኣስናንካ ኣብ መዓልቲ ኽልተ ሳዕ ፍሎራይድ ብዚብሃል ክሬም መጽረዪ 

ስኒ ጌርካ ኣጽርዮ

 ᎐ መዓልታዊ ኣብ መንጎ ኣስናን ዘሎ ድማ ምጽራይ

 ᎐ ናይ ፍሎራይ መወሰኽታታት ተጠቐም፡ እዚ ድማ ንዓኻ እንተድኣ 

ተሓቢሩካ ኮይኑ እዩ

 ᎐ ኣብ መንጎ ናይ መግቢ ሰዓታት ጥዓሞት ኣይትብላዕ

 ᎐ ክትጸምእ ከለኻ ማይ ስተ

 ᎐ ዝኾነ ሕቶታት እንተዳኣ ኣልዩካ ንናትካ ንሓኪም ስኒ ወይ ሓኪም ጽሬት 

ስኒ ሕተቶ።   

(* ሚእታዊት ካብ 2019 - ካብ ssb.no እተወስደ)
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