
 
 
እቲ ብእዋኑ ንገዛ ናይ ምምላስ ኵነታት ዚውስን ጽቡቕ ጥዕና ኣደን ዕሸልን። ቆልዓ ብሓኪም ተመርሚሩ 
ምብላዕ ምስ ጀመረን’ዩ። 
 
ክትትል 
እቶም እንተ ቐልጠፈ ካብ ሽዱሽተ ሰዓት ድሕሪ ሕርሲ ክሳብ ቆልዓ ወዲ ሰለስተ መዓልቲ ዚኸውን (72 
ሰዓታት) ንገዛ ዚምለሱ ስድራ ምስ ክፍሊ ዕሸላት (BB på väg) ርክብ እንዳገበሩ ክትትል ይግበረሎም። 
 
ንጽባሒቱ ካብ ክፍሊ ዕሸላት (BB på väg) ሓንቲ መሕረሲት ደውዊላ ኵነታት ቆልዓን ኣደን ከመይ ከም ዘሎ 
ትሓትት ስልክኽን ኵሉሳዕ ምውላዕ ዘይምርሳዕ! ነቶም ኣብ ኮሙናት ኡፕሳላን ክኒቭስታን ዚቕመጡ ስድራታት: 
ኣድላዪ ኣብ ዚኾነሉ ወቕቲ ምብጻሕ ገዛ ይግበረሎም’ዩ።  
 
ነቶም ኣብ ኤንሾፒን: ትየርፕ: ዪሞ ዘለኹም ስድራታት: እተን ኣብ ማእከል ሕክምና ኣደታት ዘለዋ መሕረስቲ 
እየን ኣገልግሎት ክትትል ዚህባኹምን ዳግመ-ምብጻሕ ዚምድባልኩምን። ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ናብ ገዛ እንተ 
ተመሊስኩም: ክሳብ’ቲ ዚስዕብ መዓልቲ ክፍሊ ዕሸላት (BB på väg) ምሳኹም ብስልኪ ርክብ ይገብር። 
 
ውሑስን ዘተኣማምንን ምልሶት ገዛ 
እቲ ቀንዲ ዕላማና: ንስኻትኩም ክትቀስኑን፤ ከም መጠን ወለዲ: ንጽባሒቱ ምሳኹም ርክብ ከም እንገብር 
ፈሊጥኩም ካብ ሆስፒታል ብእዋኑ ንገዛ ክትከዱ እዩ። 
 
ርክብ ስልኪ/ምብጻሕ ገዛ ኣብ ዚግበረሉ ወቕቲ: መሕረሲት ምስታ ዝተገላገለት ኣደ ብምዝርራብ ኵነታት 
ጥዕናኣ ከመይ ከም ዘሎ ትፈልጥ፤ ሕቶታት ትምልሽ፤ ከከም ኣድላይነቱ ኸኣ ማዕዳ ትህብ። እታ መሕረሲት 
ብዛዕባ ክንክን ቆልዓ ዘድልየኩም ሓበሬታን ምኽርን ክትህበኩም ምእንቲ: ንዕሸል ዚምልከቱ ሕቶታት: 
ምጥባው/ምምጋብ ቆልዓ እውን ትሓትት።  
 
ወይቦ ሕርሲ 
ኣብቶም ኣብ እዋን ሕርሲ ወይቦ ዚለግቦም ዕሸላት ዚግበር ክትትል ኣብ ገዛ ኪግበር ይኽእል’ዩ፤ ግን ምርመራ 
ደም ዘድሊ እንተ ኾይኑ: ቅምሶ (ፕሩቭ) ክትህቡን ክትትል ኪግበርን ናብ ሆስፒታል ምምጻእ ከድልየኩም’ዩ።   
 
መቐበል ዳግመ-ምብጻሕ 
እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንገዛ ዚምለሱ ዕሸላት: በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት ናብ መቐበሊ ይምለሱ:- 
 
• ምርመራ ብመሕረስቲ ወይ ሓኪም ንምግባር 
• ሚዛን 
• ምርመራ ’ፐኮኡ’ (PKU prov) ንምግባር፤ ቅድሚ ሽዑ እንተ ዘይተጌሩ ኔሩ  
• ምርመራ እዝኒ (OAE) ቅድሚ ሽዑ እንተ ዘይተጌሩ ኔሩ 
 
ሕቶታት ዘሎወን ኣደታት: ኣብ ምምጥባው ሓገዝ ዘድልየን ወይ ካልእ ጸገም ዘሎወን ምስ መሕረስቲ 
ኪዛረባ’ውን ዕድል ኣሎ። 
 
እታ ንገዛ ደዊላ እትረኽበኩም መሕረሲት: ናይ ዳግመ-ምብጻሕ ዕለትን ጊዜን ትነግረኩም። 
እቶም ኣብ ኡፕሳላ ዳግመ-ምብጻሕ ትገብሩ: እቲ መቐበሊ ብመእተዊ ቍ. 96 (ingång 96) ትረኽብዎ። እቲ 
ቦታ ጸቢብ ስለ ዝኾነን ሕማም ረኽሲ ንምንካይን: ናብ መቐበሊ ዳግመ-ምብጻሕ ኣሕዋት ዕሸል ምምላእ 
ኣይከኣልን’ዩ። 
 
ሓበሬታ ሕሙማት 
ኣብ መቐበሊ ዳግመ-ምብጻሕ ኡፕሳላ ዚግበር ምብጻሕ: ኣብቲ መእተዊ ደርቢ (entréplan) ዘሎ መሐበሪ 
ሕሙማት (patientanmälan) ኬድካ ምምዝጋብ ኣየድልዮን’ዩ። ናብቲ መቐበሊ ብቐጥታ መጺእኩም ኣብ 
መጸበዪ ኮፍ በሉ’ሞ እዋንኩም ምስ ኣኸለ ኸኣ ክንደሃየኩም ኢና። 


