
ዘመተ/ስጕምቲ ኣንጻር ቍማል ጸጕሪ ርእሲ 
 

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ምሉእ ሃገር ንዘለዉ ቤት ትምህርትታትን መዋእለ ሕጻናትን ኣብቲ ዓመታዊ ክልተ ግዜ፡ ኣብ 

መበል 10 ከምኡ’ውን መበል 35 ሰሙን ዝካየድ ናይ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ምጥፋእ ዘመተ ክሳተፋ የተባብዕ። ኣብዚ 

ሰሙን’ዚ ድማ ኣብቲ ዘመተ ክንሳተፍ ኢና።  

 
ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዘመተ፡ ኣብ መላእ ሃገር ናይ ዘለዉ ቤት ትምህርትታት ተመሃሮን ኣብ መዋእለ ሕጻናት ዝርከቡ ቈልዑን 

ኩላቶም፡ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ከይህልዎም ንኽምርመሩ/ንኽፍተሹ እዩ። ኩላቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ መዋእለ ሕጻናት 

ዝርከቡ ልክሳተፉ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ናይ ዘመተ እዋን ቈልዑን ሰራሕተኛታትን ጥራይ ዘይኮነ ኣባላት ስድራ ቤት’ውን 

ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ከይህልዎም ክፍተሹ ይግብኦም። ብኸምዚ ድማ ዳግማይ ቍማል ርእሲ ክርአ ይኹን ናይ ምልጋብ ሓደጋ 

ክህልወሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ይጐድል። ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን፡ ነቲ ቈልዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝርሕቕ ኣብ 

ክንዲ ምግባር፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ሕክምና ዝረኽበሉ ኵነታት ክፍጠር ኣገዳሲ እዩ።   

 

ቍማል  ጸጕሪ ርእሲ፡ ንጸጕርና ብመመሸጥ (lusekam/መመሸጥኣብ ፋርማሲ ክግዛእ ይከኣል) ክንስትሮ ከለና ክንረኽቦም 

ንኽእል። ንጸጕሪ ካብ እግሩ ክሳብ ጫፉ ክስንትሮ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ካብ ቆርበት ርእሲ ክጅመር ኣለዎ። ትካል ህዝባዊ ጥዕና፡ 

ክንስንትር ከለና ጸጕርና ክነጠልቅዮ እዩ ዝላቦ፡ ምኽንያቱ ዝጠለቀየ ጸጕሪ ርእሲ ንምንቅስቓስ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ይዓግቶ እዩ። 
ባልሳም ቅብኢ ብምጥቃም’ውን ንምስንታር ዝቐለለለ ክንገብሮ ንኽእል። ኣብ ነፍስወከፍ ምስንታር ነቲ መመሸጥ ብልስሉስ ወረቐት 

(ሶፍት) ወይ ድማ ሽጐማኖ ብምድራዝ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ እንተ’ለዉ ክንርኢ ንኽእል። እቶም ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ምስ ነቐጹ 

ክንቀሳቐሱ ክጅምሩ እዮም። ገለ ሰባት ንቑጽ ጸጕሪ ክምሽጡ ይመርጹ። ሰባት ጸጕሪ ክስንትሩ ከለዉ ደኒኖም ኣብ ትሕቲ ጻዕዳ 

ሽጐማኖ ወይ ተመሳሳሊ ጨርቂ ኣንጺፎም ነቶም ካብ ጸጕሪ ርእሲ ዝወድቁ ቍማል ክረግፉ ከለዉ ብቐሊሉ ክርእዩዎም ይኽእሉ። 

ዝዀነ ኰይኑ እቲ ኣገዳሲ ጸጕርና ክንስንትሮ ከም ዘለና እዩ።  

 

ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ከጋጥሙና ከለዉ ነቲ  ሽግር ንምፍታሕ ክንገብሮም እንኽእል ዝተፈላለዩ ኣገባባት ፍወሳ ኣለዉ። 1. ፈውሲ 

ቍማል (ካብ ፋርማሲ ዝዕደግ) ክነጥቀም ንኽእል። 2. ቀጻሊ ብምስንታር (መዓልታዊ ንዓሰርተ ኣርባዕተ መዓልታት) ወይ ከኣ 3. 

ጸጕርና ካብ 0.5 ሴንቲ ሜተር ኣሕጺርና ብምቝራጽ። ፈውሲ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ክንጥቀም ከለና ኣብቲ መዕሸጊ ተጻሒፉ ንዘሎ 

መምርሒ ብጥንቃቐ ክንክተሎ ኣለና።  

 
ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ሓደገኛ ኣይኮኑን፡ እንተኾነ ክልግቡኻ ከለዉ ኣሸገርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቍማል ጸጕሪ ርእሲ፡ ርእሲ ምስ 

ርእሲ ክተናኸፍ ከሎ ዝላገቡ ኮይኖም፡ ዕድመን ዓይነት ጸጕርን ወዘተ ከይፈለዩ ከጥቅዑና ይኽእሉ። ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ካብ 

ርእስና ክእለዩ ከለዉ ቀልጢፎም’ዮም ዝዳኸሙ። ስለዚ፡ ገዛ፡ ጠረጴዛን መንበርን፡ መተርኣሳትን ወዘተ ምሕጻብ ኣድላዪ ኣይኮነን።  

 
ነፍስወከፍ ኣብ ቤት ትምህርትና/መዋእለ ሕጻናትና ቈልዑ ዘለዉኹም ሰባት ነቲ ዘመተ ከም ዝዕወት ኣብ ምግባር ክተሓጋገዙ፡ 

ሓቢርና ድማ ነዚ ናይ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ጸገም ክነጥፍኦ ተስፋ ንገብር። ውጽኢት ናይ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ 

ምትሓዝ ንምጕዳል፡ እቲ ኣገዳሲ ቀጻሊ ምቍጽጻር ምግባር ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ድሕር’ቲ ናይ ዘመተ ግዜ ቈልዑ እንተ ወሓደ ሓደ 

ግዜ ኣብ ወርሒ ክምሸጡ ኣለዎም። ሰሙናዊ ክኸውን ግን ዝያዳ ይምረጽ።  
 

ብዛዕባ ቍማል ጸጕሪ ርእሲ ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ፡ www.fhi.no/lus 
 

http://www.fhi.no/lus

