ሓበሬታ ንተሓካማይ
Tigrinja

ክታበት ኣንጻር ኢንፍሉወንሳ
ብርቱዕ ኢንፍሉወንሳን ናይ ካብኡ ዝስዕቡ ሕማማት ሓደጋን ከተወግድ ትደሊዶ? ምስቶም ጕጅለ ዘስግኡ ሰባት ዲኻ?
ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ዲኻ? እምበኣር ቅድሚ ናይዚ ዓመት ናይ ኢንፍሉወንሳ ቫይረስ ንብለኪኘ ዝኣቱ ክትክተብ
ኣለካ። እዚ ክታበት ካብ ብርቱዕ ኢንፍሉወንሳን ተደረብቲ ሕማማት ንኣብነት ነድሪ ሳንቡእን ይከላኸል።
ኢንፍሉወንሳ ካብ ቫይረስ ዝስዕብ ኮይኑ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ድማ እዩ። እዚ ቫይረስ ብቐዳምነት ሓደ ዝሓመመ ሰብ
ክስዕል ወይ ክህንጥስ ከሎ ብኣየር ይዝርጋሕን ይላባዕን። እዚ ሕማም ኣብ ሽወደን ኣብ ወርሓት ሓጋይ እዩ ልሙድ።
ልሙድ ኢንፍሉወንሳ ወቕታዊ ኢንፍሉወንሳ እውን ይጽዋዕ እዩ።

ሓደ ሓደ ሰባት ብጽኑዕ ክሓሙ ይኽእሉ እዮም

እዚ ብቐዳምነት ብዕድመ ዝደፋእካ እንተ ኾንካ ወይ ሓደ ካብቶም ዘስግኡ ሰባት እንተ ኾንካ ኢኻ በዚ ኢንፍሉወንሳ
ብጽኑዕ ክትሓምም ትኽእል። ዳርጋ ኵሎም ብኢንፍሉወንሳ ዝሞቱ ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ወይ ስዉር ሐደገኛ
ሕማም ዘለዎም እዮም። ስለዚ ብቐዳምነት ጕጅለ ዘስግኡ ሰባትን ብዕድመ ዝደፍኡን ዓመት-ዓመት ክኽተቡ ይምከሩ።
ምስ ጕጅለ ዘስግኡ ዘቑጽረካ
• ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ እንተ ኾንካ
• ናይ ልቢ ወይ ሳንቡእ ሕማም እንተ'ለካ
• ልዑል ዓቐን ሽኮር ደም ዘለዎ ክትፍውሶ ዘጸግም ሕማም ሽኮር እንተ'ለካ
• ብኻልእ ምኽንያት ዝተዳኸመ ናይ ረኽሲ ምክልኻል እንተ''ለካ
• ሕዱር ናይ ጸላም ኸብዲ ወይ ኵሊት ሕማም እንተ'ለካ
• ምሒር ከሳዕ እንተ ኾንካ
• ናይ ምስትንፋስ ተግባር ዝትንክፍ መትናውን ጭዋዳውን ሕማም እንተ'ለካ
• ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ክፋል ጥንሲ ነፍሰ ጾር እንተ ኾንኪ
• ብዙሕ ዝዓይነቱ ስንክልና ዘለካ ቆልዓ እንተ ኾንካ

ብዛዕባ እዚ ክታበት

ካብቶም ዝኽተቡ መብዛሕተኦም ካብ ኢንፍሉወንሳ ነጻ እዮም። ዋላ እንተ ሐመምካ እውን እቲ ክታበት ነቲ ሕማም
የዝሕሎን፡ ልክዕ ከምቲ ከይተኸተብካ ትሐሞ ሕማም እውን ኣይትሓምምን።
መብዛሕትኡ ኣንጻር ኢንፍሉወንሳ ክታበት ካብ ናይ ደርሆ እንቋቍሖ እዩ ዝስራሕ። ንእንቋቍሖ ደርሆ ሓሳሲያ
እንተ'ለካ(ሰብነትካ ዘይቅበሎ እንተ ኾይኑ) ቅድሚ ዝኾነ ክታበት ንሓኪም ተወከስ።

እቲ ክታበት ብኸምዚ ይትግበር፦

ኣንጻር ኢንፍሉወንሳ ሓደ እዋን ትኽተብን ድሕሪ ሓደ ዓመት ይድገምን። እቲ ልሙድ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ ኢኻ
ትውጋእ። ንቖጸራ ምስ ክሊኒክ ማእከል ጥዕና ርክብ ግበር።
ድሕሪ ክታበት ኣብ'ቲ ዝተኸተብካሉ ሓደ ሓደ ግዜ ቁሩብ ክቀይሕን ክሓብጥን ይኽእል እዩ። ቁሩብ ዝቖሰለ ኾይኑ
እውን ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ረስኒ ክገብረልካ ይኽእል እዩ። እቲ ጸገማት መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ቁሩብ
መዓልታት ይጠፍእ እዩ።

ክፍሊት

እዚ ክታበት 340 ክሮና ይኽፈሎ። 65 ዓመት መሊእካ እንተ ኾንካ ብነጻ እዩ።

Kontakta oss
Telefon 0455-73 10 00
Sjukvårdsrådgivning på telefon 1177

www.ltblekinge.se
1177.se/blekinge
landstinget.blekinge@ltblekinge.se

