ንኣዝማና ሕጂ ንቈጻጸራ!
ምስ ኣዝማ ምንባር

ኮማዊ ናይ ህጻናት ኣገልግሎት ሕክምና ኣዝማ

ንኣዝማይ ሕጂ
ኣብ ትሕቲ
ቍጽጽር ከእትዋ
እኽእል እየ!

እዚ ሰነድ እዚ ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ሰነዳት ኮማዊ ናይ ህጻናት ኣገልግሎት ሕክምና ኣዝማ ንዝተረኽቡ ትሕዝቶታት ዘቕርብ እዩ፦
• ንኣዝማና ሕጂ ንቈጻጸራ! ምስ ኣዝማ ንምንባር ዝምልከት በራሪ ጽሑፍ (ናይ ሕዳር 2018)
• መብርሂታት ኣብ ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት (ናይ ሕዳር 2018)

ንኣዝማና ሕጂ ንቈጻጸራ!
ምስ ኣዝማ ምንባር
ኮማዊ ናይ ህጻናት ኣገልግሎት ሕክምና ኣዝማ
ስም (ብእንግሊዝኛ) ናይ`ቲ ኣብ`ዚ ሰነድ እትጥቀሙሉ ቋንቋ

Tigrinya

እተተርጐመሉ ቋንቋ

ትግርኛ

ዝምልከቶ ገጽ ንኽትከፍቱ፡ ኣብ`ቲ ኣደለኹሞ ቍጽሪ ገጽ ጠውቑ።
ዝርዝር ትሕዝቶታት
ኣርእስቲ

1. ካብ`ቶም ዘለዓዕሉልካ ጠንቅታት ምርሓቕ
2. መድሃኒታትካ ብኸመይ ከምዝሰርሑን መዓስ
ከምእትጥቀመሎምን ፍለጥ
3. ብግቡእ ሜላ ግቡእ መሳርሒ ተጠቐም
• ወሃቢ ትንፋስ/"ፊፍታ" ምስ
ወሳኺ-ሓይሊን ሽፋንን
(ክሳብ 4 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

4
5
5
6

•

ወሃቢ ትንፋስ/"ፊፍታ" ምስ
ወሳኺ-ሓይሊን መጥቦቢን
(ልዕሊ 4 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

7

•

ዲስኩስ

8

•

ተርባሄለር

9

•

ትዊስትሄለር

10

•

ኤሌፕታ

11

•

ኣብ ኣፍንጫ ዝንፋሕ

12

4. ብናይ ትግባረ ውጥንካ ተቐየድ
(ንኣብነት፦ “ውጥን ትግባረ ኣዝማ ናይ ንኡሳን”)

ሕዳር 2018

ገጽ

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታና ክፈቱ፦ www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

13

ገጽ 2

ኣዝማ ጸገም ናይ ምትንፋስ ዘስዕብ ክኸውን እንከሎ፡ ከም ምስዓል፡ ሕጊግ
ዝብል ትንፋስ፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ከም ምጭባጥ ጭዋዳታት ኣፍ-ልቢ
ዝኣመሰሉ ምልክታት ከተስዕብ ዝከኣል እዩ።
እቲ ንኣዝማኻ ንኽትቈጻጸራ ከተተግብሮ ዝግባእ ቀሊል ቅደም-ተኸተል እዚ`ዩ፦
1. ብዝተኻእለካ መጠን ካብ`ቶም ዘለዓዕሉልካ ጠንቅታት ምርሓቕ
2. መድሃኒታትካ ብኸመይ ከምዝሰርሑን መዓስ ከምእትጥቀመሎምን
ፍለጥ
3. ብግቡእ ሜላ ግቡእ መሳርሒ ተጠቐም
4. ብናይ ትግባረ ውጥንካ ተቐየድ

ንኣዝማይ ሕጂ
ኣብ ትሕቲ
ቍጽጽር ከእትዋ
እኽእል እየ!

ኣዝማ ብግቡእ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ውዒላ ክትበሃል ዝከኣል፦
• ናይ ቀትሪ ምልክታት ምስዘይህልዉኻ
• ናይ ለይቲ ምልክታት ምስዘይህልዉኻ
• ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓሳትካ ድሩት ምስዘይትኸውን
• ካብ ቤት-ትምህርቲ ድዩስ ካብ ስራሕ ምስዘይትበኵር
• ሳሕቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ እትገብረሉ እዋን እንተዘይኰይኑ፡ መዐገሲ መድሃኒት ክትጥቀም ምስዘይትግደድ

ኣዝማ ንህይወትና ክትቈጻጸሮ ኣይግባእን።
ንኣዝማና ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ከነእትዋ ዝከኣል እዩ!
ነዚ ቀሊል ቅደም ተኸተል ንዘክሮ

1. ካብ`ቶም ዘለዓዕሉልካ
ጠንቅታት ምርሓቕ

ሕዳር 2018

+

2. መድሃኒት ምጥቃም

+

3. ንወሃቢ ትንፋስ ብቕኑዕ
ኣገባብ ንጠቐመሉ

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታና ክፈቱ፦ www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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1. ካብ`ቶም ዘለዓዕሉልካ ጠንቅታት ምርሓቕ
ኣዝማ ዘለዓዕሉ 
ትኪ ትንባኾ

እንታይ ክትገብር ትኽእል?
ኣይተትክኽ። ሰባት ኣብ ማኪናኻ ኰነ ኣብ ገዛኻ ኰይኖም ከትክኹ ኣይተፍቅድ።

ሰዓልን ኢንፍሉዌንዛን

ኢድካ ኣዘውቲርካ ተሓጸብ። ናይ መጀመርታ ምልክታት ሰዓል ወይ ኢንፍሉዌንዛ
ምስዝረኣየካ፡ ብናይ ትግባረ ውጥንካ ተቐየድ።

በለላ እንስሳታት ዘቤት

ጸጕሪን ክንቲትን ዘለዎም እንስሳታት ዘቤት ኣወግድ።
ንዘለዉኻ እንስሳታት ዘቤት ኣብ ስሩዕ እዋን ሕጸቦም።

ጽገ ኣትክልቲ

ኣትክልቲ ጽገ ኣብ ዘዳሩኑሉ ወቕቲ መስኮት ገዛኻ ዕጾ (ጽድያ ከምኡ`ውን ቀውዒ)።
ኣብ ማኪናኻን ኣብ ገዛኻን መሀደሲት ኣየር (ኤየር ኮንዲሽነር) ወልዕ።
ካብ ሓድሽ እተዓጽደ ሳዕሪ ርሓቕ።
ካብ ዝበስበሱ ኣቝጽልቲ፡ ጓሓፍ ጀራዲን፡ ከምኡ`ውን ቅምሱላት ሳዕርታት ናይ
ጽድያን ቀውዕን ርሓቕ።
መጠል ጠሊ ኣየር ኣብ ገዛኻ ትሕቲ 50% ከምዝኸውን ግበር።
ዓይኒ ምድርን ትሕተ-ባይታዊ ክፍልን ናይ ገዛኻ ጠሊ ከምዘይህልዎ ግበር።
ንመንጸፋር ዓራትካ ብውዑይ ማይ ሕጸቦም።
ብቐጻሊ ናይ ባዶሽ (ቫክዩም) መጽረዪ ተጠቒምካ ንገፍ።
ባላዕተኛ ዘየሕልፉ ሽፋናት መተርኣስን ፍርናሽን ተጠቐም።
ብዝተኻእለካ መጠን ካብ ትኪን ከሚካላትን ርሓቕ።

ዕሲ

ደሮና ቍንጪ
ብርቱዓት ጨናታት
ኵነታት ኣየር

ምልውዋጥ ኵነታት ኣየር ኣዝማ ከለዓዕል ይኽእል እዩ።
ኣዝማ ከለዓዕለልካ ዝኽእል ኵነታት ኣየር ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጽናሕ።

ብከላ ኣየር

ንጽህና ኣየር ዘይቅዱው ኰይኑ ኣዝማ ከየለዓዕለልካ ምስእትጠራጠር፡ ኣብ ውሽጢ
ገዛ ጽናሕ።
ካብ ትኪ መጋርያ ርሓቕ።
ጸቕጢ ኣእምሮ ካብ ዘስዕበልካ ኵነት ክትርሕቕ ፈትን። ከመይ ጌርካ ንጸቕጢ ኣእምሮ
ከምእትስዕሮ ተማሃር።

ስምዒታት
ንጥፈት

ጽቡቕ ኵነታት ጥዕና ንኽትውንን ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣዘውትር።
ኣድላዪ እንተዀይኑ፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ እትገብረሉ፡ ካብ 10 ክሳብ 15 ደቓይቕ
ኣቐዲምካ መዐገሲ ኣዝማ ተጠቐም።

ሕዳር 2018
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2. መድሃኒታትካ ተጠቐም - ከመይ ከምዝገብሩኻን መዓስ ከምእትጥቀመሎምን ፍለጥ
መድሃኒታት ናይ ኣዝማ ንዓመታት ኣብ ጠቕሚ ዝወዓሉ ኰይኖም፡ ውሑሳትን ውጽኢታውያንን ምዃኖም ተረጋጊጹ`ዩ።
ክልተ ዓይነት ብመልክዕ ትንፋስ ዝውሰዱ መድሃኒታት ኣለዉ፦ “ተቘጻጸርቲ” ከምኡ`ውን “ኣዐገስቲ”።
ተቘጻጸርቲ

•
•

ኣዐገስቲ

•
•

ኣገደስቲ
መዘኻኸሪታት

ንቡር

•
•
•

ተቘጻጸርቲ መድሃኒታት ኮርቲኮስተሮይዳዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ኰይኖም፡ ኣብ ሻምብቆ ኣየር
ንዝፍጠር ነድርን ልፋጭን ኣብ ምንካይ ይሕግዙ፤ ደረጃ ተኣፋፍነት ከምዝንኪ ድማ ይገብሩ።
ንኣዝማኻ ብዝግባእ ንምቍጽጻራ፡ ዋላ እውን ምልክታት ኣብ ዘይረኣዩኻ እዋን፡ መዓልታዊ ውሰዶ
ኣዐገስቲ መድሃኒታት፡ ጭዋዳታት ሻምብቆ ኣየር ንግዚኡ ከምዝዛነዩ ብምግባር፡ ከም ምስዓል፡
ሕጊግ ዝብል ትንፋስ፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ከም ምጭባጥ ጭዋዳታት ኣፍ-ልቢ ዝኣመሰሉ
ምልክታት ከምዝንክዩ ይገብሩ።
ኣዝላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ተጠቐመሉ
መድሃኒታትካ ጥርሖም ኣብ ዝዀኑሉን ግዜ ተጠቃምነቶም ኣብ ዝሓልፈሉን እዋን ኣይትዘንግዕ
ቫልቮላታት ወሳኺ-ሓይሊ ምስዝጠፍኡ ወይ ምስዝስበሩ ቀይሮ
ንሕክምና ኣዝማ ናብ ዝምልከት ቈጸራ ኣብ እትቐርበሉ እዋን ንዅላቶም ናይ ኣዝማ መድሃኒታትካ
ሒዝካ ቅረብ

ተቘጻጻሪ

ኣዐጋሲ

ሻምብቆታት ኣየር

ሻምብቆታት ኣየር

ነድሪን ልፋጭን ዘለዎ

ንቡር

“እተጨበጠ”

3. ንኣገባብ ኣጠቓቕማ ናይ ወሃቢ ትንፋስ መድሃኒትካ ፈትሾ

 መድሃኒት ብዝግባእ ናብ ሳናቡእካ ምእንቲ ክበጽሕ፡ ግቡእ ሜላ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ
 ኣብ ነፍሲወከፍ ናይ ሕማም ኣዝማ ቈጸራኻ ንሜላ ኣጠቓቕማኻ ፈትሾ
 ግብራዊ መርኣያ ንምዕዛብ ኣብ`ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ክፈት፦ https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/devices

ሕዳር 2018

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታና ክፈቱ፦ www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
እተለክዐ ዓቐን መድሃኒት ዝነፍሕ ወሃቢ ትንፋስ (ኤም.ዲ.ኣይ.)/”ብፊፍታ ዝሰርሕ”

ወሃቢ ትንፋስ/”ብፊፍታ ዝሰርሕ” ወሳኺ-ሓይሊን ሽፋንን ዘለዎ (ክሳብ 4 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

1. ክፈት

2. ሕቖኖ

5. ንውሽጥን ንደገን ኣተንፍስ

3. ኣእትዎ/ኣግጥሞ

4. ንታሕቲ ጽቐጥ

6. መዘኻኸሪ

7. ፈሳሲ ውሰድ ወይ ስንኻ
ማውጽ

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ተንቃሳቓሲ ስእሊ

•

መዘኻኸሪ ሓበሬታ

ጥርሑ?

•
•
•
•
•
•
•
•

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•
•

መዘኻኸሪ

•

መጠን/ግዝፊ ሽፋን

ወሰኽቲ ሓይሊ

ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንዝርከብ ግብራዊ መርኣያ ንምዕዛብ፦
https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_mask.swf
ወሳኺ ሓይሊ ዘይብሉ ወሃቢ ትንፋስ ምጥቃም ተመራጺ ኣይኰነን።
መድሃኒት ናብ ሳናቡእ ብዝግባእ ምእንቲ ክባጻሕ፡ መጥቦቢ ዘለዎ ወሳኺ ሓይሊ ምጥቃም ዝሓሸ እዩ።
ሽፋን ምስ ናይ ዕሸላት፡ ህጻናት ይኹን ናይ ዓበይቲ መጠናት ኸዱ ኰይኖም ይዳለዉ።
ሽፋን እንተላይ ንኣዒንቲ ዝሽፍን ክኸውን ኣይግባእን።
ሽፋን፡ ንኣፍ ኰነ ንኣፍንጫ ቀጥ ኢሉ ከምዝሽፍኖም ምርግጋጽ ኣገዳሲ እዩ።
ቫልቮላታት ወሳኺ-ሓይሊ ምስዝጠፍኡ ወይ ምስዝስበሩ ቀይሮ.
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ሳሙና ኣብ ዘለዎ ልቡጥ ማይ እለኮ። ቀጺልካ ኣንቅጾ።
ሕቘኖ። ዝፈዀሰ ወይ ኣብ ውሽጡ በጨቕ ዝብል ፈሳሲ ዘይብሉ ኰይኑ ምስዝስምዓካ፡ ትሕዝቶኡ ወዲኡ
ኣሎ ማለት ስለዝዀነ፤ ክትቅይሮ ይግባእ።
ገለ መሳርሒታት ልክዕ ዝነግሩ ኣሃዛት ኣለውዎም። “0” ጥርሑ ኣሎ ማለት እዩ። ደርብዮ።
ነቲ ሓጺናዊ ኩባያ ካብ`ቲ ፕላስቲካዊ መትሓዚ ስሒብካ ኣውጺእካ፡ ኣገልግሎት ንዘብቅዓሉ ዕለት ኣብ`ቲ
ኩባያ ፈትሽ።
ንኤም.ዲ.ኣይ. ኣብ ግቡእ ቦታ ንምቕማጥ ንመኽደኒ ናይ`ቲ ፕላስቲካዊ መትሓዚ ናብ ቦታኡ ምለሶ።

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና
ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
Tigrinya-MDI with spacer and mask
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
እተለክዐ ዓቐን መድሃኒት ዝነፍሕ ወሃቢ ትንፋስ (ኤም.ዲ.ኣይ.)/”ብፊፍታ ዝሰርሕ”

ወሃቢ ትንፋስ/”ብፊፍታ ዝሰርሕ” ወሳኺ-ሓይሊን መጥቦቢን ዘለዎ (ልዕሊ 4 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

1. ክፈት

2. ሕቖኖ

3. ኣእትዎ/ኣግጥሞ

5. ቀስ ዝበለ ዓሚቝ ትንፋስ ንውሽጢ ስሒብካ 6. መዘኻኸሪ
ሓዞ

ተንቃሳቓሲ ስእሊ

4. ንታሕቲ ጽቐጥ

7. ፈሳሲ ውሰድ ወይ ስንኻ
ማውጽ

ኣገዳሲ ሓበሬታ
•

ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንዝርከብ ግብራዊ መርኣያ ንምዕዛብ፦

•
•
•
•
•
•

ወሳኺ ሓይሊ ዘይብሉ ወሃቢ ትንፋስ ምጥቃም ተመራጺ ኣይኰነን።
ነቲ መጥቦቢ ኣብ ሞንጎ ኣስናንካ ጌርካ ከናፍርካ ክደን (ልክዕ ከም`ቲ መምጸዪ ጽማቝ እትቕርቅረሉ ኣገባብ)።
*ትንፋስካ ሒዝካ ክትጸንሕ እንተዘይክኢልካ፡ 6 ንቡራት ትንፋሳት ውሰድ።
ቫልቮላታት ወሳኺ-ሓይሊ ምስዝጠፍኡ ወይ ምስዝስበሩ ቀይሮ.
ፊጽ ዝብል ድምጺ፦ እቲ ፊጽ ዝብል ድምጺ፡ ኣተናፍሳኻ ቀስ ንኸተብል ዘዘኻኽር መጠንቀቕታ እዩ።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ሳሙና ኣብ ዘለዎ ልቡጥ ማይ እለኮ። ቀጺልካ ኣንቅጾ።

ጥርሑ?

•

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•
•

ሕቘኖ። ዝፈዀሰ ወይ ኣብ ውሽጡ በጨቕ ዝብል ፈሳሲ ዘይብሉ ኰይኑ ምስዝስምዓካ፡ ትሕዝቶኡ ወዲኡ
ኣሎ ማለት ስለዝዀነ፤ ክትቅይሮ ይግባእ።
ገለ መሳርሒታት ልክዕ ዝነግሩ ኣሃዛት ኣለውዎም። “0” ጥርሑ ኣሎ ማለት እዩ። ደርብዮ።

መዘኻኸሪ

•

መዘኻኸሪ ሓበሬታ

መጠን/ግዝፊ ሽፋን

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf

ነቲ ሓጺናዊ ኩባያ ካብ`ቲ ፕላስቲካዊ መትሓዚ ስሒብካ ኣውጺእካ፡ ኣገልግሎት ንዘብቅዓሉ ዕለት ኣብ`ቲ ኩባያ ፈትሽ።

ንኤም.ዲ.ኣይ. ኣብ ግቡእ ቦታ ንምቕማጥ ንመኽደኒ ናይ`ቲ ፕላስቲካዊ መትሓዚ ናብ ቦታኡ ምለሶ።

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና
ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
Tigrinya-MDI with spacer
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
ድሩቕ ሓርጭ ዝሓዘ ወኣቢ ትንፋስ

ዲስኩስ (ልዕሊ 6 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

1. ዕጹው

4. ንደገ ኣተንፍስ

2. ብድፍኢት ክፈት

5. ዓሚቝ ትንፋስ ንውሽጢ
ስሒብካ ሓዞ

3. ሸተት ኣቢልካ ጠውቕ

6. ማይ ኣተርኪስካ ጡፍ በል

7. ደፊእካ ዕጸዎ

ኣገዳሲ ሓበሬታ
ተንቃሳቓሲ ስእሊ

•

ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንዝርከብ ግብራዊ መርኣያ ንምዕዛብ፦

መዘኻኸሪ ሓበሬታ

•

ነቲ መጥቦቢ ኣብ ሞንጎ ኣስናንካ ጌርካ ከናፍርካ ክደን (ልክዕ ከም`ቲ መምጸዪ ጽማቝ እትቕርቅረሉ
ኣገባብ)።

ጥርሑ?

•

እቲ መስኮት እናጐደሉ ዝኸዱ፡ ብዛዕባ ዓቐን መድሃኒት ዝሕብሩ ቍጽርታት ኣለውዎ – “0” ጥርሑ ኣሎ
ማለት እዩ። ደርብዮ።

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•

ብድሕሪ እቲ መሳርሒ ተጻሒፉ ንዝርከብ፡ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ዝዀነሉ ዕለት ተመልከት።

መዘኻኸሪ

•
•
•
•

ንዲስኩስ ካብ ጠሊ ናጻ ጌርካ ዓቅቦ።
ናብ ውሽጢ እቲ መሳርሒ ገጽካ ኣይተስትስንፍስ።
ምስተጠቐምካሉ ዕጸዎ።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ነቲ መጥቦቢ ብደረቕ ሶፍት ወይ ጨርቂ ወልውሎ።

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና
ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
Tigrinya-Diskus
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

ገጽ 8

መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
ድሩቕ ሓርጭ ዝሓዘ ወኣቢ ትንፋስ

ተርባሄለር (ልዕሊ 6 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

1. ዕጹው

5. ንደገ ኣተንፍስ

ተንቃሳቓሲ ስእሊ

2. ጠዊኻ ክፈት

6. ዓሚቝ ትንፋስ ንውሽጢ
ስሒብካ ሓዞ

3. ኣዙሮ

4. ጠውቕ

7. ማይ ኣተርኪስካ ጡፍ በል 8. ጠዊኻ ዕጸዎ

ኣገዳሲ ሓበሬታ
•

ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንዝርከብ ግብራዊ መርኣያ ንምዕዛብ፦

መዘኻኸሪ ሓበሬታ

•

ነቲ መጥቦቢ ኣብ ሞንጎ ኣስናንካ ጌርካ ከናፍርካ ክደን (ልክዕ ከም`ቲ መምጸዪ ጽማቝ እትቕርቅረሉ
ኣገባብ)።

ጥርሑ?

•
•
•

እቲ መስኮት 20 ዝዓቐኑ መድሃኒት ምስተረፈ ቀይሕ ሕብሪ ከርኢ ይጅምር።
ሕብሪ ናይ`ቲ እቲ መስኮት ምሉእ-ብሙሉእ ቀይሕ ምስኰነ፡ ጥርሑ ኣሎ ማለት እዩ። ደርብዮ።
ኣብ ገለ መሳርሒታት ዝርከብ መስኮት እውን ምስተወድአ ናይ “0” ምልክት የርኢ እዩ። ከምኡ ምስዝኸውን
ደርብዮ።

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•

ነቲ ኩባያ ኣልጊስካ ነቲ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ዝዀነሉ ዕለት ተመልከት።

መዘኻኸሪ

•
•
•
•

ንተርባሄለር ካብ ጠሊ ናጻ ጌርካ ዓቅቦ።
ናብ ውሽጢ እቲ መሳርሒ ገጽካ ኣይተስትስንፍስ።
ምስተጠቐምካ ነቲ ኩባያ ናብ ቦታኡ ምለሶ።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ነቲ መጥቦቢ ብደረቕ ሶፍት ወይ ጨርቂ ወልውሎ።

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና
ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
Tigrinya-Turbuhaler
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

ገጽ 9

መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
ድሩቕ ሓርጭ ዝሓዘ ወኣቢ ትንፋስ

ትዊስትሄለር (ልዕሊ 6 ዓመት ንዝዕድሚኦም)

1. ዕጹው

4. ዓሚቝ ትንፋስ ንውሽጢ
ስሒብካ ሓዞ

2. ንኩባያኡ ጠዊኻ
ክፈቶ

3. ንደገ ኣተንፍስ

5. ንኩባያኡ ጠዊኻ ዕጸዎ

6. ማይ ኣተርኪስካ ጡፍ በል

ኣገዳሲ ሓበሬታ
መዘኻኸሪ ሓበሬታ

•

ነቲ መጥቦቢ ኣብ ሞንጎ ኣስናንካ ጌርካ ከናፍርካ ክደን (ልክዕ ከም`ቲ መምጸዪ ጽማቝ እትቕርቅረሉ ኣገባብ)።

ጥርሑ?

•
•

እቲ መስኮት፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ኩባያ ዝኸፈትካሉ እዋን እናጐደሉ ዓቐን መድሃኒት እናሓበሩ ዝኸዱ
ቍጽርታት ኣለውዎ።
ጥርሑ ምስኰነ ባዕሉ ስለዝዕጾ፡ ነቲ ኩባንያ ጠዊኻ ክትከፍቶ ኣይክትክእልን ኢኻ። ደርብዮ።

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•

እቲ ኣገልግሎቱ ዘብቅዓሉ ዕለት ኣብ ልዕሊ እቲ ኩባያ ተጻሒፉ ኣሎ።

መዛኻኸሪ

•
•
•
•

`ቃዕ` ዝብል ድምጺ ክሳብ እትሰምዕ ነቲ ኩባያ ጥወዮ።
ናብ ውሽጢ እቲ መሳርሒ ገጽካ ኣይተስትስንፍስ።
ንትዊስትሄለር ካብ ጠሊ ናጻ ጌርካ ዓቅቦ።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ነቲ መጥቦቢ ብደረቕ ሶፍት ወይ ጨርቂ ወልውሎ።

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና
ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።
Tigrinya-Twisthaler
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

ገጽ 10

መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት
ድሩቕ ሓርጭ ዝሓዘ ወኣቢ ትንፋስ
ኤሊፕታ

1. ሸተት ኣቢልካ ክፈትን
`ቃዕ` ዝብል ድምጺ ስማዕን

4. ሻምብቆታት
ትንፋስካ ኣይትዕጾ

2. ንደገ ኣተንፍስ

5. ንደገ ኣተንፍስ

3. ዓሚቝ ትንፋስ ንውሽጢ
ስሒብካ ሓዞ

6. ንወሃቢ ትንፋስ ዕጸዎ

7. ኣተርኪስካ፡
ጐራዕራዕ ኣቢልካ ጡፍ
በል

ኣገዳሲ ሓበሬታ
መዘኻኸሪ ሓበሬታ

•

ነቲ መጥቦቢ ኣብ ሞንጎ ኣስናንካ ጌርካ ከናፍርካ ክደን (ልክዕ ከም`ቲ መምጸዪ ጽማቝ እትቕርቅረሉ
ኣገባብ)።

ጥርሑ?

•
•

እቲ መስኮት እናጐደሉ ዝኸዱ፡ ብዛዕባ ዓቐን መድሃኒት ዝሕብሩ ቍጽርታት ኣለውዎ
“0” ጥርሑ ኣሎ ማለት እዩ። ደርብዮ።

መዓልቱ ዘሕለፈ?

•

ብድሕሪ እቲ መሳርሒ ተጻሒፉ ንዝርከብ፡ ዕድመ ጠቕሙ ዘብቅዓሉ ዕለት ተመልከት።

መዛኻኸሪ

•
•
•
•
•

ነዚ መሳርሒ እዚ ካብ ጠሊ ናጻ ጌርካ ዓቅቦ።
ናብ ውሽጢ እቲ መሳርሒ ገጽካ ኣይተስትስንፍስ።
መዓልታዊ ሓንሳብ ውሰዶ – መዓልታዊ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት።
ንሻምብቆታት ትንፋስካ ብኣጻብዕትኻ ኣይትዕጸዎም።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ነቲ መጥቦቢ ብደረቕ ሶፍት ወይ ጨርቂ ወልውሎ።

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ ሕክምና ኣብ ጠቕሚ
ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተወከሱ።

Tigrinya-Ellipta
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

ገጽ 11

መምርሒታት ኣጠቓቕማ ናይ ኣዝማ ዘዐግሱ መሳርሒታት

ዝንፋሕ
ናብ ኣፍንጫ ዝንፋሕ (ብዕድመ ዘይተደረተ/ንኹሉ ሰብ ዝኸውን)

1. ብኣፍንጫኻ ኣየር ኣውጽእ

3. ትንፋስካ ንውሽጢ እናሰሓብካ፡
ንታሕቲ ገጽካ ጽቐጦ

2. ሓቚንካ መኽደኒ ኩባያ
እለ

4. መዘኻኸሪ

5. ንመኽደኒ ኩባያ ናብ
ቦታኡ ምለሶ

ኣገዳሲ ሓበሬታ
መዓልቱ ዘሕለፈ?

•

ኣብ ተለጣፊ ወረቐት ተጻሒፉ ንዝርከብ፡ ኣገልግሎት ናይ`ቲ መሳርሒ ዘብቅዓሉ ዕለት ተመልከት።

መዛኻኸሪ

•

ደረጃ 3፦
o ንጫፍ ናይ`ቲ ናብ ኣፍንጫ ዝንፋሕ መሳርሒ፡ ናብ መስኮት ኣፍንጫኻ ኣእትዎ።
o ጫፉ ናብ`ታ ኣብ ተመሳሳሊ ሸነኽ እትርከብ እዝንኻ ከምዘመልክት ግበር።
o ነታ ካልኣይቲ መስኮት ኣፍንጫኻ ብኣጻብዕትኻ ዕበሳ።
o ምስነፋሕካዮ፡ ንሒደት ደቓይቕ ንውሽጢ ኰነ ንደገ ገጽካ ከየተንፈስካ ጽናሕ፤ እዚ ምግባርካ እቲ
ዝተነፍሐ ትሕዝቶ ናብ ውሽጢ ሳንቡእካ ተመጽዩ ንኽኣቱ ክሕግዝ እዩ።
o ኣብ ትሕቲ ኣፍንጫኻ ሶፍት ሓዝ።
እዚ ዝንፋሕ መድሃኒት እዚ እንተወሓደ ንሓያለይ ሰሙናት መዓልታዊ ምስዝውሰድ፡ ዝበለጸ ውጽኢት ኣለዎ።
ሓኪም ከም ዝኣዘዘልካ ውሰዶ።
ኣብ ምጡን ሙቐት ኣየር (room temperature) ዓቂብካ፡ ካብ ቀጥታዊ ብርሃን ጸሓይ ድማ ኣርሕቆ።
ኣገባብ ኣጸራርያ፦ ነቲ ዝንፋሕ መሳርሒ ንዘሰኒ መምርሒ ጽሑፍ ተመልከት።

•
•
•
•

እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ሓበሬታዊ መዓላ ንኸገልግል ጥራይ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ከም መተካእታ ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ድዩስ መምርሒ፡ ወይ እውን ኣምሳያ
ሕክምና ኣብ ጠቕሚ ኪውዕል ኣይግባእን። ፍሉይ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንዶክተርኩም ወይ ንዝምልከቶ በዓል-ሞያ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና
ተወከሱ።
Tigrinya-Nasal Spray
Reviewed December 2018

Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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ናይ ንእሽተይ ስጉምቲ ትልሚ:_______________________________________ መዓልቲ_________________________________________
ሽቶ:

__________________________________________________________________________________________________________

ኣብ ሓደ ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ኵነት ምስእትህሉ፡
ተቓላጢፍካ ናብ ዶክተርክ ኪድ፦
• ዋላ እውን ተወሳኺ መድሃኒት እናወሰድካ፡ እቶም
ዝጸንሑኻ ናይ ኣዝማ ምልክታት ምምሕያሽ ምስዘየርእዩ

ተቘጻጻሪ (መዓልታዊ)

ተቘጻጻሪ

)

(# of days

• ብተደጋጋሚ ኣዐጋሲ መድሃኒት ክትጥቀም ምስእትግደድ

ኣብ ሓደ ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ኵነት ምስእትህሉ፡ ናብ ክ
ፍሊ ህጹጽ ረድኤት ኪድ፦
Tigrinya

• ኣዐጋሲ መድሃኒት እንተወሓደ ን 3 ሰዓታት ክሰርሓልካ ምስዘይክእል
• ኣብ ሱር ክሳድካ፡ ኣብ ሞንጎ ኣዕጽምቲ መሰናግለኻ ወይ ኣብ
ትሕቲ ዓጽሚ ኣፍ-ልብኻ ዝርከብ ቈርበት፡ ኣብ ነፍሲወከፍ
እተተንፍሰሉ እዋን ናይ ምሽምቓቕ ስምዒት ምስዝፈጥረልካ
መድሃኒት
መድሃኒት

/
/

ዓቐን መድሃኒት
ዓቐን መድሃኒት

/
/

መድሃኒት

ሕብሪ

መድሃኒት

ሕብሪ

ኣዐጋሲ (ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ)

/
/

ዓቐን መድሃኒት
ዓቐን መድሃኒት

/
/

ሕብሪ

• ህጻናት ንኽጻወቱ ድዩስ ንኽንቀሳቐሱ ሓይሊ ምስዝስእኑ
• ዕሸላት ምብላዕን ምስታይን ምስዝኣብዩ

ሕብሪ

ኣዐጋሲ (ኣብ ነፍሲወከፍ 4 ሰዓታት ክትጥቀመሉ ትኽእል)

ኣምቡላንስ ምጽዋዕ ኣድላዪ ዝዀነሉ፦
• ኣዝዮም ዕቱባት ምልክታት ኣብ ዝረኣዩሉ – ቅልጡፍ ምስትንፋስ፡
ሒሕታ ዘለዎ ኣተናፍሳ፡ ምዝራብ ኣጸጋሚ ኣብ ዝዀነሉ፡ሓሙኹሽታይሰማያዊ ዝሕብሮም ከናፍር ወይ ኣጻፍር

• ንውላድና ሓገዝ ክሳብ ዝመጽእ ህድእ ኢሉ ከምዝጸንሕ
ንምግባር እናፈተንና ነደዓዕሶ
መድሃኒት

/

ዓቐን መድሃኒት

/

ሕብሪ

መድሃኒት

/

ዓቐን መድሃኒት

/

JULY 2016

• ሓገዝ ክሳብ እትረክብ፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ሒደት ደቓይቕ ኣዐጋሲ
መድሃኒት ተጠቐም

ሕብሪ

ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልትታት እንተዘይሒሹካ ናብ ዶክተርካ ኪድ

Questions or concerns? In Alberta, call

for the 24/7 health information and advice line
www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

