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ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትኽተብ ዘኽእሉኻ ብቑዓት ምኽንያታት
ኣንጻር ኮቪድ-19 ስለምንታይ ትኽተብ፧ ብዙሕ ብቑዓት ምኽንያታት ኣለው። ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ከቢድ ከይዲ ሕማም
ይከላኸል። ዝተኸተቡ ሰባት ብሰንኪ ሕማም ኮቪድ ሆስፒታል ንኽኣትዉ ዘለዎም ተክእሎ ካብቶም ዘይተኸተቡ ሰባት
ኣዝዩ ይትሕት። ክታበት ሓደ መግለጺ ምልክት ናይ ነንሕድሕድካ ምትሕልላይ እዩ። ክታበት: ሳዕቤናት ናይ ለበዳ
ንኽዕገት ይሕግዝ።
ካብ ብርቱዕ ኣከያይዳ ሕማም ምክልኻል
ሕማም ኮቪድ-19 ብፍላይ ንኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ንዘለዎም
ሰባትን ኣዝዩ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ብዕድመ ዝነኣሱን
ጥዑያትን ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ኮሮናቫይረስ ክተሓዙ ኸለዉ
ልኡም ወይ ዋላ ሓንቲ ምልክት የብሎምን። እንተዀነ ግን ከቢድ
ሕማም እውን ክህልዎም ይኽእል ኢዩ። ክትኽተብ እንተ ደሊኻ
ንርእስኻ ኻብ ሕማም ኮቪድ-19 ብፍላይ ከኣ ካብ ከቢድ ሕማማት
ከተዕቍባ ትኽእል ኢኻ። ዝተኸተቡ ሰባት ካብቶም ዘይተኸተቡ
ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሳሕቲ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ኣለዎም። ክታበት
ብምኽታብ ንነብስኻ ሕክምና ካብ ዘእትወካ ከቢድ ሕማም ኮቪድ19 ክትከላኸል ትኽእል። ድሕሪ እቲ መሰረታዊ ክታበታት (ውሕስነት)፡
ነቲ ዝቕጽል ክታበት ብምውሳድ ክታበትኩም ኣሐድስዎ። ከምዚ
ብምግባር ብዝበለጸ መንገድን ንነዊሕ እዋንን ንነብስኹም ካብ
ሕማም ክትከላኸሉ ትኽእሉ።
ሳዕቤናት ኮቪድ-19 ምውጋድ
ድሕሪ እቲ መልከፍቲ ንነዊሕ እዋን ዚጸንሕ ጸገማት ጥዕና ኬጋጥም
ይኽእል እዩ (ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕቤን ናይ ኮቪድ-19)፣ ንኣብነት ሕጽረት
ትንፋስ ኣብ እዋን ከቢድ ንጥፈታት ወይ ድኻም። ብዕድመ ዝነኣሱን
ጥዑያትን ውልቀ-ሰባት እውን ከምኡ ኼጋጥሞም ይኽእል እዩ።
ትኽተቡ እንተ ኾይንኩም ነቲ ሕማም ኬስዕበልካ ዚኽእል ርከሳን ነባሪ
ሳዕቤናትን ትንክዩ ኢኹም። ብኣንጻሩ ግን ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ
ባእታታት ክታበት ኮቪድ-19 ጐድናውያን ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም
ዝቕልቀሉ። ነባሪ ሳዕቤን ኪዓጽድ ትጽቢት ኣይግበረሉን እዩ።
ሓማም ንምክልኻል ብቑዕ ንኽትከውን
ብመልከፍትን ብሕማምን ጥራይ ሓማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ
ውሑስ ክኸውን ኣይንመክርን። ምኽንያቱ እዚ ናብ ከቢድ መገዲ
ሕማምን ነባሪ ሳዕቤናትን እውን ክመርሕ ይኽእል ኢዩ። በቲ ክታበት
ኮቪድ-19 ኮሮናቫይስ ዝሓሸን ነባርን ምክልኻል ኽትረክብ ትኽእል
ኢኻ። መከላኸሊ ከይሃለወካ ብኮሮና ቫይረስ ንኸይትልከፍ ውን
ንነብስኻ ካብ ሓደጋ ተውጽኣ። እቶም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዝውተሩ
ክታበታት ውሑሳት እዮም። ዝኾነ ክታበት ኣብ ስዊዘርላንድ ቁቡልን
ተመካሪን ንኽኸውን፡ ጥቕሙ ካብቲ ሓደግኡ ኣዝዩ ክልዕል ኣለዎ።
በዞም ክታበት ክሳብ ሎሚ ዝተገብረ ተምኩሮ ነዚ የረጋግጽ። ዋላ
ውን እቶም ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዝፈልጡ ሰባት (ውጽኢት
መርመራ ኮቪድ ፖዚቲቭ ዝነበረ) ክኽተቡ ይግብኦም። ከምዚ
ብምግባር፡ ብዝበለጸ መንገድን ንነዊሕ እዋንን ንነብሶም ካብ ከቢድ
ከይዲ ናይ ሓማም ክከላኸሉ ይኽእሉ።

ኪኢላታት ጥዕና ምድጋፍ
በዚ ለብዒ እዚ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ስርዓተ ጥዕናን ንግዚኡ ከቢድ
ውጥረት የውርደሎም ኣሎ። ክታበት ምክልኻል ስለ ዝገብረልካ፡
ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሕክምና ንኽትኣቱ ዘሎ ዕድል ወይ ሓደጋ ኣዝዩ
ትሑት እዩ። ብኸምዚ መንገዲ ነቲ ኣብ ስርዓት ክንክን ጥዕና ዘሎ ጾር
ከተፋዅሶ ትሕግዝ። ካልእ ሕማማትን ህጹጽ ኵነታትን እውን እንተ
ዀነ ሕክምና ኺግበረሉ ይከኣል እዩ።
ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሰባት ምክልኻል
ኣብቲ ድሕሪ እቲ መሰረታዊ ክታበታትን (ሕማም ናይ ምክልኻል
ዓቕሚ) መሐደሲ ክታበትን ዘሎ ሰሙናት፡ ተኽእሎ ብኮሮናቫይረስ
ናይ ምልካፍ ትሑት እዩ። ስለዚ ድማ ንኻልኦት ሰባት ንኽትልብድ
ዘሎ ሓደጋ ውን ይትሕት። እዚ ተኽእሎ ናይ ምክልኻል ካብ ለበዳን
ልኡም ከይዲ ሕማምን ግን ምስ ግዜ እንዳነከየ ይኸይድ። ከም
ተወሳኺ ግን ለበዋታት ናይ ጽርየትን ኣካይዳን (ጥንቃቐ ) ገና ኣገዳስቲ
እዮም። ብክታበትኩምን ብኣከያይዳኹምን ንሕማም ቁሉዓት ዝኾኑ
(ኣብ ሓደጋ ዘለዉ) ሰባት ካብ ሕማም ንኽዕቀቡ ትሕግዙ።
ንኣብነት ዝደኸመ ስርዓተ ምክልኻል ጥዕና ዘለዎም እሞ እቲ
መድሃኒት ብግቡእ ዘይዓዪሎም ሰባት ኣለዉ። ብተወሳኺውን
ብሕክምናዊ ምኽንያት ክኽተቡ ዘይክእሉ ሰባትን ነቶም ገና ክኽተቡ
ዘይክእሉ ትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ቆልዑን።
ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ምድልዳል
እቲ ኣብዚ ለብዒ እዚ ዚርአ ዘሎ ምዝርጋሕ ኮሮናቫይስ ምስቶም ኣብ
ከባቢና ዘለዉ ሰባት ዘለና ርክብ ንሓደ ሓደ እዋን ኣዝዩ ኣጉዲልዎ እዩ።
እዚ ኸኣ ጥዕና ከዳኽምን ስነ ኣእምሮኣዊ ሕማም ከስፋሕፍሕን
ከጋድድን ይኽእል እዩ። እቲ ምክልኻል ብክታበት ኮቪድ-19 ጭንቀትን
ፍርሕን ንኽውሕድ ከምኡውን እንደገና ርኽክብ ፍዅስ ንኽብለና
ክሕግዘና ይኽእል ኢዩ። ምኽታብ ውን ምስ ብጾትና ሓድነት ከም ዘሎና
ዜርኢ እዩ።
ሳዕቤናት እቲ ለብዒ ምዕጋት/ምእጋድ
ክታበት ቀንዲ ስሉጥ ፍትሒ እዩ ምስቲ ለበዋታት ናይ ጽርየትን ኣካይዳን
(ጥንቃቐ ) ናብቲ ኣብ ህይወትን ንቡር ናብራን ዚርከብ ጭንቀት
ዘይብሉ ሓጐስ ንምምላስን ዚሕግዝ ዝበለጸ መገዲ እዩ። ኣብ
ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ሰባት ዝያዳ ክኽተቡ ብዝኸዱ መጠን እቲ ኻልእ
ስጕምትታት ቀልጢፉ ክውገድ ይከኣል። ምስቲ ክታበት ንብሕታዊ
ጥዕናኻን ንጥዕና ኻልኦትን – ኣብ ስዊዘርላንድ፣ ኣውሮጳ ከምኡውን
ኣብ ዓለም ኣገዳሲ ኣበርክቶ ትህብ ኢኻ።
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