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ክንሽብቲ ዲኺ?
ኩለን ዞባታት ኣገልግሎት ጥዕና፡ ዝኸፍት 

መጥባሕቲ ይፍጽማ እየን።



እዚ ጽሑፍ ብሃገራዊ ማእከል ፍልጠት 
ብዛዕባ ጎነጽን ስምባደን (NKVTS) ምስ 
NAMKI ብምትሕብባር ዝተዳለወ እዩ። እዚ 
ጽሑፍ ብኮምፕዩተር ውን ኣብ ኢንተርነት 
ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ www.nkvts.no 

ይርከብ ። ሕቱም ቅዳሓት ኣብ  
postmottak@nkvts.unirand.no  ወይ 
ብተሌፎን 22 59 55 00 

ክእዘዝ ይከኣል። ምስ ውጥን መንግስቲ 
ኣንጻር ምኽንሻብ 2008/2011 ዝተኣሳሰረ 
NKVTS ብሃገር ደረጃ ዓቕምን ክእለትን 
ዘለዎ ጉጅለ ኣንጻር ምኽንሻብ ዝነጥፍ 
ክምስርት ስራሕ ተዋሂቡዎ ኣሎ። NKVTS 
ክመራመርን ምኽሪ ክህብን ከምኡውን 
ኣብዚ ዓውዲ ንዝሰርሑ ፍልጠት 
ከመሓላልፍን እዩ።

ደዛይንን ኮሙኒከይሽንን ክሪስቲነ ኢስታድ

ስእሊ፡ 



ከፋቲ መጥባሕቲ

እንተ ደኣ ክንሽብቲ ኮይንኪ ሓገዝ ክግበረልኪ ክትሓቲ  
ትኽእሊ ኢኺ ብዘየገድስ ዝወረደኪ ዓይነት ምኽንሻብ  
ወይ መዓስ ከምዘጋጠመ።

ኩለን ዞባታት ኣገልግሎት ጥዕና ፡ዝኸፍት መጥባሕቲ ይፍጽማ እየን።
እንተዳ ዝኾነ ሽግር ኣለኪ እሞ ኸኣ ጠንቁ ምኽንሻብ ኢልኪ እንተሓሲብኪ 
ብዝቐልጠፈ ሓገዝ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ።

ከፋቲ መጥባሕቲ እቲ ስፋይ ከንፈር ርሕሚ ምልጋስ የጠቓልል።

ብልጫታት ምኽፋት
ምኽፋት ዘለዎ ብልጫታት:
• ካብ ብሰንኪ ምኽንሻብ ዝመጽእ ቃንዛን ዘይምቹእነትን ትድሕኒ።
• ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ሽንቲ ማይ ምሻን ይሰልጥ ከምኡውን ብቐሊሉ ኣብ 

ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ረኽሲ ኣየጋጥምን።
• ጥረ ካብ ምውጻእ ይከላኸል።
• ካብ ናይ ጥንሲ ጸገማት ይከላኸል።
• ናይ ፐርየድ ደም ነጻ ኮይኑ ይሓልፍ ብንቡር ከኣ ይኸይድ።
• ንብዙሓት ውን ጾታዊ ደስታ ይውስኽ።

ድንግል
እቲ ምኽፋት ንሽፋን ድንግልና ኣይትንክፍን 
እዩ። ከፋቲ መጥባሕቲ ምስ ድንግልና ዝኾነ 
ምትሕሓዝ የብሉን።ዋላኳ እቲ ስፋይ ናይ 
ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ  የልግስ  ጌና ምስ 
ድንግልናኺ ኽትጸንሒ ትኽእሊ ኢኺ።

ሰብነትኪ ናትኪ እያ።



ኣብ ክሊኒክ ደቅንስትዮ እንታይ የጋጥም?
ደቀንስትዮ ልዕሊ 16 ዓመት ክኽፈታ ይደልያ ድየን ኣይደልያን ባዕለን እየን 
ዝውስና።ባዕልኺ ምስ ብምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ዝቕየድ ደቅንስትዮ 
ክሊኒክ ኣብ ሆስፒታል ክትራኸቢ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ናትኪ ቀዋሚ ሓኪም 
ባዕሉ ክሰደኪ ይኽእል እዩ። ኩሉ ሰብ ካልእ ሰብ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ፡
እዚ ባዕልኺ ኢኺ ትውስንዮ።

ዝርርብ
ሓኪም ምስ ሰደደኪ ወይ ባዕልኺ ምስ ደቀንስትዮ ክሊኒክ ምስ ተራኸብኪ 
ፍቓደኛ እንተደኣ ኮይንኪ ዝርርብ ከተካይዲ ትጽውዒ።ኣብቲ ዝርርብ ዝዝረበሉ 
ከኣ ንምንታይ ክትከፍትዮ ከምትደልዪ፡እቲ መጥባሕቲ እንታይ ከምዝመስል 
ከምኡውን ክትዛረብሉ ትደልዩ ዝተፈላለዩ ጸገማት ይለዓል።

ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት እታ ትርከብላ መዓልቲ ሽዑ ሕክምና ክግበረልኪ 
ይከኣል እዩ።ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ግን መጥባሕቲ ክግበረልኪ ክትጽበዪ 
ኣለኪ። ካብቲ ቀዳማይ ግዜ ዝርርብ ተካይድሉ ገለ ግዜ ክሓልፍ ይኽእል እዩ 
ክሳብ ናይ መጥባሕቲ ዕድል ትረኽቢ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብ ክልተ ወርሒ 
ዝሓልፍ ኣይኮነን።

መጥባሕቲ
ሓካይም ኣብቲ መጥባሕቲ ናብ ንቡር ስነቅርጺ ኣካል ክመልሱ እዮም ዝፍትኑ 
ከምቲ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ቅድሚ ምኽንሻብ ዝነበሮ ምእንታን ቃንዛን 
ዘይምቹእነትን ክቕንሱ። እንተደኣ ዝኸውን ኮይኑ ከምኡውን ንስኺ ፍቓደኛ 
እንተደኣ ኮይንኪ ንከባቢ ጉድብ ክኸፍትኑውን ይፍትኑ እዩም። እንተደኣ 
ዓቢ ዓይነት ምኽንሻብ ኮይኑ ናብ ንቡር ስነቅርጺ ኣካል ክትመልሶ ኣጸጋሚ 
ይኸውን። ሓኪም ምሳኺ ብምዝርራብ እዩ ነቲ ምኽንሻብ ዝፍጽሞ። እቲ 
መጥባሕቲ ፖሊክሊኒካዊ እዩ። 

እዚ ማለት ኣብ ሕክምና ንነዊሕ ምድቃስ ኣየድልን እዩ።እቲ መጥባሕቲ ከባብያዊ 
መደንዘዚ ይግበረሉ፡ከባቢ 30 ደቓይቕ ከኣ ይወስድ። ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ 
ሓፈሻዊ መደንዘዚ ክወስዳ ዕድል ይወሃበን። እንተደኣ ጥረ ሃልዩኪ ወይ ጸጋማት 
ኣጋጢሙ እቲ መጥባሕቲ ክሳብ ሓደ ሰዓት ክወስድ ይኽእል። ድሕሪ መጥባሕቲ 
ሽዓ መዓልቲ ገዛ ከይድኪ ከተዕርፊ ትኽእሊ።ሒዝክዮ ትኸዲ መምርሒታት 
ብዛዕባ ክንክን ቁስሊ መጥባሕቲ ይወሃበኪ ከምኡውን ንፈውሲ ቃንዛ ናይ ሓኪም 
ወረቐት ይወሃበኪ።

ሰብነትና ብተፈጥሮ ፍጽምቲ እያ።



ዝኸፍት መጥባሕቲ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ።ሽንቲ  
ማይ ምሻን ይቐልል። ብዙሕ ዘይምቹእነት ካብ ታሕተዋይ 

ክፋል ከብዲ ይጠፍእ። ፐርየድ ዑደቱ ይቐልል።  
ረኽሲ ከጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ይቕንስ።



ድሕሪ መጥባሕቲ
ፈውሲ ቃንዛ
ቃንዛ ምስዝህልወኪ ሓኪም ወረቐት ንፈውሲ ቃንዛ ይጽሕፍ ኣብተን ቀዳሞት 
መዓልታት ክትጥቀምሉ ትኽእሊ።

ብኩራት ካብ ስራሕ ብሕማም ምኽንያት
ዝበዝሐ ግዜ ካብ ስራሕ ሙብካር ኣድላይነት የብሉን ይኹን ደኣ እምበር 
እቲ ዝተገብረ ሕክምና ስፍሕ ዝበለ  እንተኾይኑ ንገለ መዓልታት ካብ ስራሕ 
ከተብኩር መረጋገጺ ክጽሓፍ ይከኣል።ትደልዪ እንተኮይንኪ ወን ምስ ክኢላ 
ስነኣእምሮ ክትዛረቢ ዕድል ክወሃበኪ ይኽእል እዩ።ከምኡውን ነቲ ኣብ 
ክሊኒክ ዘካየድክዮ ሕክምናዊ መጥባሕቲ (ሕክምና) ዘረጋግጽ ሕክምናዊ ምስክር 
ወረቐትውን ንኽወሃበኪ ትሕተቲ ኢኺ።

ስፋይ
እቲ ስፋይ ምልጋስ ኣድላይነት የብሉን። ኣብ ውሽጢ ክልተ/ሰለስተ ሰሙናት 
ባዕሉ እዩ ዝወጽእ።መብዛሕትኡ ግዜ ውን ኣብቲ ክሊኒክ ጸኒሕካ ቁጽጽር ምክያድ 
ኣድላይነት የብሉን።

ጾታዊ ርክብ
ደድሕሪ እቲ መጥባሕቲ እቲ ቁስሊ ክረክስ ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ ዓበይቲ 
ኣዋልድ ድሕሪቲ መጥባሕቲ ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሽዱሽተ ሰሙናት ካብ ጾታዊ 
ርክብ ክቑጠባ ኣለወን።

ምኽፋት ኣብ ግዜ ጥንሲ
ኣብ ግዜ ጥንሲ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ዕጽው ምስዝኸውን ነቲ ቆልዓ 
ክትከታተሎ ዓንቃፊ ይኸውን ከመኡውን ነቲ ሕርሲ ይሓላልኽ። ምኽንሻብ 
ውን ከም ኣብነት ማይ ቅድሚ ግዜኡ ኣብ ዝፈሰሉ እዋንውን ጸገማት ክፈጥር 
ይኽእል።

ሓንቲ ጥንስቲ ጓል ኣንስተይቲ  ናይ ሕርሲ ዕለት ነዊሕ ምስተረፎ ክትክፈት 
ኣገዳሲ እዩ። ከም ምሕጽንታ ናይ ምኽፋት መጥባሕቲ ድሕሪ መበል 16 ሰሙን 
ጥንሲ ክፍጸም ይምረጽ። እቲ ሕክምና ነቲ ግዳማዊ ክፋላት ናይ ጾታዊ ኣካል 
ዝትንክፍ ዝለዝኾነ ነቲ ጥንሲ ኣብ ሓደጋ ኣየእትዎን እዩ።



ሓደገኛ ኣይኮነን።
ድንግልና ይዕቀብ እዩ።

መደንዘዝን ፈውሲ ቃንዛን ይወሃበኪ እዩ።
ንገለ መዓልታት ክትሃድኢ ኣለኪ።

ኣማይት ኣዋልድ ብመጥባሕቲ ከፊትና ኢና።
ነዊሕ ተመኩሮ ኣለና።

ዝኽፈል ውልቃዊ ብጽሒት ውሑድ እዩ፡  
ከባቢ 300 ክሩነር።

ሳራ ካሕሳይ መሕረሲት እያ
ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኡለቮል

መራኸቢ ኣድራሻታት



ኣብ ነፍስወከፍ
ኣገልግሎት ጥዕና ዝህባ ዞባታት ፍሉይ ሓላፍነት ንምክትታል ዝተኸንሸባ 
ደቀንስትዮ ዘለዋ ናይ ደቀንስትዮ ክሊኒክ ኣላ። እብዚ ክሊኒክዚ ድማ 
ናይ ዝርርብ፡መርመራ፡ሕክምናን ከምኡውን ሽዑ መዓልቲ ዝፍጸም ዝኸፍት 
መጥባሕቲ ዕድላት ኣሎ። ብቐጥታ ብቴለፎን ክትራኸቢ ትኽእሊ ወይ ሓኪም፡ 
ነርስ ወይ መሕረሲት ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ዘለወን፡ ከምኡውን ሕቶታት 
ክምልሱ ይኽእሉ። ተማሃሪት እንተኮይንኪ ምስ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክፍሊ 
ኣገልግሎት ጥዕና ክትራኸቢ ትኽእሊ።

ዩኒቨርሲቲ-ሆስፒታል ኣብ ሰሜን ኖርወይ፡ ትሩምሶ
ምስ ክሊኒክ ደቀንስትዮ ክፍሊ ጋይነኮሎጂ, መሕረሲ ፖሊክሊኒክ ወይ ክፍሊ 
መሕረሲ ብተሌፎን 77 62 60 00 ተራኸቢ።

ሃውከላንድ ዩኒቨርሲቲ-ሆስፒታል፡ በርገን
ምስ ክሊኒክ ደቀንስትዩ ብመገዲ ማእከላይ ክፍሊ ቴለፎን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 
ተራኸቢ 05300።

ሳንት ኡላቭስ ሆስፒታል፡ ትሮንድሀይም
ምስ ክሊኒክ ደቅንስትዮ ተራኸቢ ተሌፎን 72 57 12 12

ስታቫንገር ዩኒቨርሲቲ-ሆስፒታል
ምስ ክሊኒክ ደቅንስትዮ ተራኸቢ ብመገዲ ማእከላይ ክፍሊ ቴለፎን በዚ 
ዝስዕብ ቁጽሪ 05151

ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ-ሆስፒታል ኡለቮል፡ ዓርቢ ዓርቢ ክፉት ክሊኒክ ደቀንስትዮ ኣለዎ
ምስ ክሊኒክ ደቀንስትዩ ክሳብ ሰዓት 12 ተራኸቢ ብተሌፎን 22 11 98 44
ትራኸብያ ሰብ ሳራ ካሕሳይ ተሌፎን 93 89 89 03

ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ-ሆስፒታል ሪክስሆስፒታል
ምስ ክሊኒክ ደቅንስትዮ ተራኸቢ ብመገዲ ማእከላይ ክፍሊ 
ቴለፎን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 23 07 00 00


