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ሄሞፉሉያ ምንዴነው?    
1. ሄሞፉሉያ የመዴማት ችግር ሲሆን ቀጥታ ትርጉሙ 

‹‹መዴማት መውዯዴ›› ማሇት ነው፡፡  
2. ሄሞፉሉያ ያሇበት ሰው የመዴማት ፌጥነቱ ከጤናማ ሰው 

ያሌተሇየ ነው፡፡ ነገር ግን ህሙማኑ በዯማቸው ውስጥ መዴማትን 
የሚመከሊከለ ወይም ዯምን እንዱረጋ የሚያዯርጉት ፕሮቲኖች በበቂ 
መጠን ስላሊቸው ሇረጅም ሰዓት ሉዯሙ ይችሊለ፡፡  
3. ሄሞፉሉያ በጥቂት ሰዎች ሊይ ብቻ የሚከሰት ችግር ነው፡፡ 

ከ10000(አስር ሺ) ሰው አንደ ችግሩ አብሮት ሉወሇዴ ይችሊሌ፡፡ በዚህ 
ስላት መሠረት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ5000 እስከ 7000 የሄሞፉሉያ 
ህሙማን አለ ተብል ቢገመትም በአሁኑ ጊዜ ህክምናው እየተሰጠበት 
ባሇው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታሌ የተመዘገቡት ህሙማን ቁጥር ከ110 
አይበሌጥም፡፡ ይህም ቁጥር ያነሰበት ምክንያት በሽታውን የማወቅ 
ችግር (under diagnosis) ስሊሇ ነው፡፡ በቤተሰብ ውስጥ በግርዛት 
ወቅት፣ ጥርስ ሲነቀሌ፣ የአካሌ ጉዲት ሲዯርስ፣ የመዴማት ወይም 
የመገጣጠሚያ እብጠት ሲከሰት ህመምተኛውን ወዯ ህክምና ተቋም 
ማምጣት ችግሩ ያሇባቸው  ሰዎች እንዱያውቁ ያዯርጋሌ፡፡  
4. ሁሇት ዓይነት የሄሞፉሉያ አይነቶች አለ፤  
ሀ.  አብዛኛው የሚገኘው የሄሞፉሉያ ዓይነት ሄሞፉሉያ ኤ 

(Hemophila A) ይባሊሌ፡፡ ይህም የሚከሰተው ዯምን እንዱረጋ 
ከሚያዯርጉት ፕሮቲኖች (ንጥረ ነገሮች) መካከሌ የፊክተር 8 (Factor 
VIII) በበቂ ሁኔታ አሇመኖር ነው፡፡  
ሇ. በብዛቱ አነስ የሚሇው የሄሞፉሉያ አይነት ሄሞፉሉያ ቢ 

(Hemophilia B) ይባሊሌ፡፡ ይህም የሚከሰተው ዯምን 
እንዱረጋከሚያዯርጉት ፕሮቲኖች (ንጥረ ነገሮች) መካከሌ የፊክተር 9 
(Factor IX) በበቂ ሁኔታ አሇመኖር ነው፡፡  
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5. ሄሞፉሉያ ኤ ወይም ቢ ያሇባቸው ሰዎች የመዴማት ሁኔታ 
ሲያጋጥማቸው ዯሙ የመርጋት ችግር ስሊሇው ሇረጅም ሰዓት 
ይዯማለ፡፡  
 

ሰዎች ሄሞፉሉያ የሚይዛቸው እንዳት ነው?  
ሄሞፉላያ እንዯጉንፊን ተሊሊፉ በሽታ ሳይሆን አብሮን ሉወሇዴ 

የሚችሌ ችግር ነው፡፡ ሄሞፉሉያ በአብዛኛው ከወሊጆቻችን በጂን (gene 
በአማርኛው ዘረመሌ) አማካኝነት የምንወርሰው ነው፡፡ ዘረመልች 
(genes) ሌጆች ከወሊጆቻቸው የሚወርሷቸው ከውሌዯት እስከ እዴገት 
ያሇውን ባህሪያት ሇምሳላ፡- የዓይን እና የጸጉር ቀሇም ወዘተ... ባህርያት 
የሚያስተሊሌፈ ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ሇህመም የሚያጋሌጡ ባህሪያትን 
ሉሸከሙና ሉያስተሊሌፈ ይችሊለ፡፡  
 
አንዲንዴ ጊዜ ዯግሞ በቤተሰብ ታሪክ ውስጥ የሄሞፉሉያ ህመም 

ያሇበት አባሌ ሳይኖር በዴንገት ሉከሰት ይችሊሌ፡፡ ይህም በአጋጣሚ 
የሚከሰት ሄሞፉሉያ (Sporadic hemophilia) ይባሊሌ፡፡  
 
ሰሊሳ በመቶ (30%) የሚሆኑት ሄሞፉሉያ ያሇባቸው ሰዎች የዚሁ 

በቤተሰብ ውስጥ ሳይኖር በዴንገት ወይም በአጋጣሚ የሚከሰተው 
የሄሞፉሉያ ዓይነት አሊቸው፡፡ ይህም የሚከሰተው ባሌታወቀ ምክንያት 
የራሳቸው ጂን (ዘረመሌ) በመቀየሩ (mutation) ምክንያት ነው፡፡  
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ሄሞፉሉያ ከዘር የሚወረሰው እንዳት ነው፡፡  
 
ሄሞፉሉያ እንዳት እንዯሚተሊሇፌ ሇመረዲት ይረዲ ዘንዴ 

ስሇክሮሞዞሞች ጥቂት እንበሌ፡፡ የሰው ሌጅ 23 ጥምር ህብሇ ባህሪ 
(chromosomes) ያለት ሲሆን ፆታቸውን የሚሇየው አንዴ ጥምር 
ነው፡፡ ሁሇት ኤክስ (XX) ክሮሞዞም ከሆነ የሴትነት ፆታ መሇያ ሲሆን 
አንዴ ኤክስ እና አንዴ ዋይ (XY) ከሆነ የወንዴት ባህሪን የሚሸከም 
ነው፡፡ ሌጆች አንዴ ክሮሞዞም  ከእናት አንዯኛውን ከአባት ይወርሳለ፡፡  
1. ጽንሱ አንዴ ኤክስ ከእናት ላሊኛውን  ኤክስ ክሮሞዞም ከአባት 
ከወረሰ ፆታው ሴት ይሆናሌ፡፡  

2. ጽንሱ አንዴ ኤክስ ከእናት አንዴ ዋይ ክሮሞዞም ከአባት ከወረሰ 
ፆታው ወንዴ ይሆናሌ፤ 

3. የሄሞፉሉያ ጂን የሚገኘው በኤክስ (X) ክሮሞዞም ሊይ ነው፡፡  
4. አንዴ የሄሞፉሉያ ጂን የተሸከመ ኤክስ ክሮሞዞም ከላሊ ከሄሞፉሉያ 
ጂን ነፃ ከሆነ ኤክስ ክሮሞዞም ጋር ከተጣመረ ህመሙ አይከሰትም፡፡ 
ይህም ማሇት የፅንሱ ፆታ ሴት ሆኖ ህመሙ የላሊት የህመሜ 
ተሸካሚ ትሆናሇች፡፡  

5. ነገር ግን አንዴ የሄሞፉሉያ ጂን የተሸከመ ኤክስ ክሮሞዞም ከዋይ 
ክሮሞዞም ጋር ከተጣመረ የፅንሱ ፆታ ወንዴ ሆኖ ህመሙ 
ይኖረዋሌ፡፡ 
ይህም ማሇት አባት ሄሞፉሉያ ኖሮት እናት ከላሊት ወንድቹ ሌጆች 
ከሄሞፉሉያ ነፃ ይሆናለ (ከአባት የሚወርሱት ዋይ ስሇሆነ)፡፡ ሴቶቹ 
ሌጆች ግን ከአባት የሚወርሱት የሄሞፉሉያ ጂን የተሸከመ ኤክስና 
ከእናት ጤናማ ኤክስ ስሇሚወርሱ የሄሞፉሉያ ተሸካሚ ይሆናለ፡፡  
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አንዴ የሄሞፉሉያ ጂን የተሸከመ ኤክስ ክሮሞዞም ያሊት የሄሞፉሉያ 
ተሸካሚ ሴት አንዲንዴ ጊዜ የሄሞፉሉያ ምሌክቶች ሉታይባት 
ይችሊሌ፡፡  
የሄሞፉሉያ ጂን ተሸካሚ ሴቶች ሇሌጆቻቸው ሉያስተሊሌፈ ይችሊለ፡፡ 

ሃምሳ በመቶ (50%) ወንዴ ሌጆቻቸው የሄሞፉሉያ ህመም ሉኖራቸው 
ሲችሌ ሃምሳ በመቶ (50%) ሴት ሌጆቻቸው የሄሞፉሉያ ተሸካሚ 
መሆን ዕዴሌ ይኖራቸዋሌ፡፡  
ሴቶች ሄሞፉሉያ ሉኖራቸው የሚችሇው አባታቸው ሄሞፉሉያ ካሇበትና 
እናታቸው የሄሞፉሉያ ተሸካሚ ከሆነች ብቻ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ 
የመከሰት ዕዴለ በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡  
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በስዕሱ ሊይ የሚታየው የሄሞፉሉያ ህመም ካሇው እባትና ከጤናማ 

እናት የሚወሇደ ሌጆች ሴቶቹ ተሸካሚ ሲሆኑ ወንድቹ ጤናማ 
ይሆናለ፡፡ የሄሞፉሉያ ህመም ከላሇው አባትና የሄሞፉሉያ ጂን 
ተሸካሚ እናት የሚወሇደት ሴት ሌጆች 50 በመቶ ተሸካሚ 50 በመቶ 
ዯግሞ ጤናማ ሲሆኑ ወንድቹ 50 በመቶ የሄሞፉሉያ ህመምተኛ 50 
በመቶ ዯግሞ ጤናማ ይሆናለ፡፡  
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የሄሞፉሉያ ህመም ሶስት ዯረጃዎች አለት  
 የህመሙ ዯረጃ የችግሩን አሳሳቢነት ያሳያሌ፤  
 የህመሙ ዯረጃ በዯም ውስጥ ዯምን እንዱረጋ በሚያዯርጉት 

ፕሮቲኖች (ንጥረ ነገሮች) እጥረት መጠን ይወሰናሌ፡፡  
 

የሄሞፉሉያ ህመም ዯረጃዎች፡-   
 ጤናማ (Normal)፤ ፊክተር 8 ወይም 9 በጤናማ ሰው ውስጥ 

ከሚያሳዩት ዯምን የማርጋት ችልታ ጋር ሲነፃፀር ከ50-150 ዯምን 
የማርጋት ችልታ ሲኖራቸው፤  
 ቀሊሌ የሄሞፉሉያ (Mild Hemophilia) ፊክተር 8 ወይም 9 

በጤናማ ሰው ውስጥ ከሚያሳዩት ዯምን የማርጋት ችልታ ጋር ሲነፃፀር 
ከ5-30% ዯምን የማርጋት ችልታ ሲኖራቸው 
 መካከሇኛ ሄሞፉሉያ (Moderate Hemophilia) ፊክተር 8 ወይም 

9 በጤናማ ውስጥ ከሚያሳዩት ዯምን የማርጋት ችልታ ጋር ሲነፃፀር 
ከ1-5% ዯምን የማርጋት ችልታ ሲኖራቸው  
 ከባዴ (Severe Hemophilia) ፊክተር 8 ወይም 9 በጤናማ ሰው 

ከሚያሳዩት ዯምን የማርጋት ችልታ ጋር ሲነፃፀር ከ1% ያነሰ ዯምን 
ማርጋት ችልታ ሲኖራቸው፡፡  
የሄሞፉሉያ ጂን ተሸካሚ የሆነች ሴት በጤናማ ሰው ውስጥ 

ከሚታየው የፊክተር 8 ወይም 9 ዯምን የማርጋት ችልታ ጋር ሲነፃፀር 
ከ50% ያነሰ ካሊት በወሉዴ ጊዜ የመዴማት ችግር ሉያጋጥማት 
ይችሊሌ፡፡  

 

ቀሊሌ ሄሞፉሉያ የሚባሇው ዯረጃ (Mild Hemophilia) ያሊቸው 
ህሙማን፤  
 ከቀድ ህክምና ወይም ከባዴ ጉዲት ከዯረሰ በኋሊ ሇረጅም ጊዜ 

ሉዯሙ ይችሊለ፤  
 ከዚህ ቀዯም የመዴማት ችግር ፇጽሞ ኖሯቸው ሊያውቅ ይችሊሌ 
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 በተዯጋጋሚ የመዴማት ችግር ሊይኖራቸው ይችሊሌ ጉዲት 
ካሌዯረሰባቸው በስተቀር ሊይዯሙም ይችሊለ፡፡  
 
መካከሇኛ ሄሞፉሉያ የሚባሇው ዯረጃ (Moderate Hemophilia) 

ያሊቸው ህሙማን፤ 
 ከቀድ ህክምና ከከባዴ ጉዲት ወይም ጥርስ መነቀሌ በኋሊ (Dental 

work) ሇረጅም ጊዜ ሉዯሙ ይችሊለ ፤ 
 በወር አንዴ ጊዜ ሉዯሙ ይችሊለ  
 አንዲንዳ ባሌታወቀ ምክንት ሉዯሙ ይችሊለ፤  
 
ከባዴ ሄሞፉሉያ የሚባሇው ዯረጃ (Severe Hemophilia) ያሊቸው 

ህሙማን፤  
 በጡንቻዎቻቸው በመገጣጠሚያቸው ውስጥ ሉዯሙ ይችሊለ፡፡ 

ይኸውም በአብዛኛው በጉሌበት፤ በክርን (የእጅ መታጠፉያ) እና 
በቁርጭምጭሚት አካባቢ ነው፡፡  
 በሳምንት አንዴ ጊዜ ወይም ሁሇት ጊዜ ሉዯሙ ይችሊለ 
 ባሌታወቀ ምክንያት ሉዯሙ ይችሊለ (Spontaneous bleeding)  
 
 

የሄሞፉሉያ ምሌክቶች ምንዴን ናቸው? 
የሄሞፉሉያ ኤ እና ቢ ምሌክቶች ተመሳሳይ ናቸው፡፡  
 በሰውነት አካሌ ሊይ ሰፊ ያሇ ቀሊ ያሇ ቡናማ (የተቀጠቀጠ 

የመሰሇ) ምሌክት፤  
 በጡንቻና በመገጣጠሚያዎች ውስጥ በተሇይም በጉሌበት፣ በክርን፣ 

እና በቁርጭምጭሚት አካባቢ መዴማትና ማበጥ  
 ባሌታወቀ ምክንያት በሰውነት ውስጥ መዴማት፤  
 ከተቆረጡ፣ ጥርስ ከተነቀለ እና ከቀድ ህምክና በኋሊ ሇረጅም ጊዜ 

መዴማት አሇመቆም፤  
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 ከአዯጋ በኋሊ በተሇይም ጭነቅሊት ከተጎዲ በኋሊ ሇረጅም ጊዜ 
መዴማት፤ 
 
 
 
በጡንቻ ወይም በመገጣጠሚያ ውስጥ መዴማት 

የሚያሰከትሊቸው ችግሮች፤  
 ህመም ወይም ሇመግሇጽ የማይመች ስሜት 
 እብጠት  
 ህመምና የመገጣጠሚያ መገተር ስሜት  
 ጡንቻና መገጣጠሚያዎችን ሇማዘዝ መቸገር፤ 
 

በተዯጋጋሚ መዴማት ሉከሰት የሚችሇው በየትኛው 
የሰውነታችን ክፌሌ ውስጥ ነው? 
 
1. ሄሞፉሉያ ያሇባቸው ሰዎች በሰውነታቸው ውስጥም ከውጭም 

ሉዯሙ ይችሊለ 
2. አንዴ መገጣጠሚያ በተዯጋጋሚ የመዴማት ችግር ከዯረሰበት 

መገጣጠሚያው ጉዲት ሉዯርስበትና ህመም ሉሰማን ይችሊሌ፡፡  
3. በመገጣጠሚያ ውስጥ በተዯጋጋሚ መዴማት እንዯ አርትራይተስ 

(arthritis) ያለ ላልች የጤና ችግሮች ሉያስከትሌ ይችሊሌ 
(አርትራይተስ በተሇያየ ምክንያት የሚከሰት የመገጣጠሚያ ህመም 
ነው)፡፡ ይህም ሁኔታ መራመዴም ሆነ ቀሊሌ ሥራዎችን እንዲናከናውን 
ሉያግዯን ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከላሊው የአርተራይተስ ችግሮች 
የሚሇየው የእጅ መገጣጠሚያዎች በአብዛኛው ተጎጂ አሇመሆናቸው 
ነው፡፡  
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መዴማት በአብዛኛው የሚከሰትባቸው ጡንቻዎችና 
መገጣጠሚያዎች  

 

 
የሄሞፉሉያ ሕክምና ምንዴነው? 
በአሁኑ ጊዜ በአሇማችን የሄሞፉሉያ ህክምና በጣም አመርቂ ሁኔታ 

ሊይ ይገኛሌ፡፡ ችግሩ ባሇበት ሰው ውስጥ የጎዯሇውን ዯምን የሚያረጋ 
ፕሮቲን (ንጥረነገር) በቀሊለ በመርፋ መስጠት ይቻሊሌ፡፡ በሚዯማው 
አካባቢ በቂ የዯም አርጊ ፕሮቲን ሲኖር መዴማቱ ይቆማሌ፡፡  
1. መዴማት ሲከሰት በአፊጣኝ ህክምናው መሰጠት አሇበት!  
- በአፊጣኝ በማከም በጡንቻና በመገጣጠሚያና በላልች 

የሰውነታችን ክፌልት ሉከሰት የሚችሇውን ጉዲትና ህመም መቀነስ 
ይቻሊሌ፤  
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- በተጨማሪም መዴማትን ሇማስቆም መጠኑ አነስተኛ የሆነ የዯም 
አርጊ ፕሮቲን ሉበቃ ይችሊሌ፡፡  
2. ከተጠራጠሩ ያክሙ!  
እርግጠኛ ባይሆኑም እንኳን የመዴማት ችግር አሇብኝ ብሇው ካሰቡ 

ወዯ ጤና ተቋም በመሄዴ ሕክምናውን ይወሰደ፡፡ መገጣጠሚያው 
ሙቀት እስኪኖረው፤ እስከሚያብጥ ወይም ህመም እስኪያመጣ በፌፁም 
አይጠብቁ፡፡  
 ሄሞፉሉያን ሙለ በሙለ የሚያጠፊው መዴኃኒት የሇም፡፡ ሆኖም 

ህክምናውን መከታተሌ የሄሞፉሉያ ችግር ያሊቸው ሰዎች 
እንዯማንኛውም ሰው ጤናማ ህይወት መኖር ይችሊለ፡፡  
 ሕክምናውን ካሌተከታተለ ከባደ ዓይነት 

የሄሞፉሉያ ችግር ያሊቸው ሰዎች ትምህርት 
ቤት  መሄዴ ወይም ላልች ተግባራትን 
ማከናወን ሉቸገሩ ይችሊለ፡፡ አሌፍ ተርፍም 
አካሌ ጉዲተኛ ሉሆኑ መራመዴም ሆነ ቀሊሌ 
የሰውነት እንቅስቃሴ ማዴረግ ሉሳናቸው 
ይችሊሌ፡፡  ወይም በሌጅነት ዕዴሜ 
ህይወታቸው ሉያሌፌ ይችሊሌ፡፡  
 
በአገራችን ይህ ህመም በጥቁር አንበሳ ሆስፒታሌ የሄማቶልጂ 

ሃኪሞች የግሌ ጥረት ከዓሇም የሄሞፉሉያ ፋዳሬሽን በሚገኝ እርዲታ 
ሇማከም ሙከራ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ ሕክምናው ሉሰጥ የሚችሇው 
የጎዯሇው የዯም አርጊ ፕሮቲን በሊቦራቶሪ ምርመራ ፊክተር 8 ወይም 9 
መሆኑ ከታወቀ በኋሊ ነው፡ ይህን ሇመሇየትም የሚያስፇሌገው 
መመርመሪያ ቅመም እንዱሁ በባሇሙያቹ ጥረት ከፋዳሬሽኑ በእርዲታ 
ሲገኝ ተመርምረው የእጥረቱ ዓይነት ሇታወቀሊቸው ብቻ የጎዯሇው 
ፕሮቲን(ንጥረነገር) ሕክምና ይሰጣሌ፡፡  
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የዚህ ጽሁፌ አቀናባሪና በሆስፒታለ ሄሞፉሉያን እያከሙ ያለ 
ባሇሙያዎች ቢያንስ በአገር ዯረጃ በዚህ ሆስፒታሌ ይህ ምርመራ 
መኖር እንዲሇበት ያምናለ፡፡ በሆስፒታለ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ 
የመመርመሪያና የቅመሙና የማከሚያ ዯም አርጊ ፕሮቲኖቹ 
ከሆስፒታለ የመዴሃኒትና ሪኤጀንት ዝርዝር ውስጥ እንዱካተት 
ተዯርጓሌ፡፡ ይህም የሄሞፉሉያ ህክምና አንዴ እርምጃ ወዯፉት 
ይወስዯዋሌ፡፡ ሆኖም የተጣራ ፊክቱር 8 ወይም 9 ባይሆንም 
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀሌ ማህበር በሚያዯርገው ከፌተኛ እገዛ በፕሊዝማ 
(የዯም ጥሊይ) ህክምናው በቋሚነት በመስጠት ሊይ ነው፡፡  
 
 
 

የሄሞፉሉያ ህክምና መስጠት ያሇበት መቼ ነው? 

 
ሕክምናው የሚሰጠው የሚከተለት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ይሆናሌ፤  
1. መገጣጠሚያዎች ውስጥ መዴማት ሲኖር  
2. ጡንቻዎች ውስጥ በተሇይም በእጅና በእግር ጡንቻዎች ውስጥ 
መዴማት ሰኖር  

3. አንገት፣ አፌ፣ ምሊስ እና ፉት ወይም አይን ጉዲት ሲዯርስበት  
4. ጭንቅሊት በከፌተኛ ምት ሲመታ ወይም ያሌተሇመዯ ራስምታት 
ሲኖር፤  
5. ከባዴ ወይም የማያቋርጥ መዴማት በየትውም የሰውነት ክፌሌ 
ሲኖር  
6. ከፌተኛ ህመም ወይም እብጠት በየትኛውም አካሌ ሊይ ሲኖር  
7. መስፊት ያሇበት ማንኛውም ቁስሌ ወይም ጉዲት ሲኖር  
8. መዴማት የሚያስከትሌ ማንኛውም ዓይነት አዯጋ ከተከሰተ  
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ሕክምናው መሰጠት ያሇበት ጊዜ፤  
1. የቀድ ሕክምና ወይም የጥርስ መነቀሌ 
ወይም ማንኛውም ዓይነት የጥርስ ሕክምና 
ከመዯረጉ በፉት  

2. የግርዛት አገሌግልት ሲሰጥ  
3. ማንኛውም መዴማት ሉያስከስት 
የሚችለ እንቅስቃሴዎች ከመኖራቸው 
በፉት  

 
 

የሄሞፉሉያ ሕክምና ሊያስፇሌግ የሚችሇው መቼ 
ነው? 
1. ዯም መሰሌ ነጠብጣቦች በሰውነት ሊይ ሲታዩ  
 እነዚህ ነጠብጣቦች ሄሞፉሉያ ባሊቸው ህፃናት ሊይ የተሇመደ 
ናቸው፡፡ አዯገኛም አይዯለም፡፡ በጭንቅሊት ሊይ ከተከሰቱ ዯግሞ 
በሄሞፉሉያ በሰሇጠኑ ነርስ ወይም ሀኪም መታየት ይኖርበታሌ፡፡ 
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2. ትናንሽ መቆረጦች ወይም ጭረቶች ሲኖሩ  
 እነዚህ ጭረቶች የማንኛውም ጤናማ ሰው ያህሌ ሉዯሙ ይችሊለ 
አዯገኛ ግን አይዯለም፤  

 
3. ጠሇቅ ያለ መቆረጦች ሰኖሩ  
 አንዲንዳ ከጤናማ ሰው በሊይ ረዘም ሊሇ ጊዜ ሉዯሙ ይችሊለ፡፡ 
በአብዛኛው የሚዯማውን ቦታ ረዘም ሊሇ ጊዜ ተጭኖ በመያዝ ዯሙ 
ሉቆም ይችሊሌ፡፡ ካሌቆመ ግን ህክምና ያስፇሌጋሌ፡፡  

4. የአፌንጫ መዴማት (ነስር)  
 አብዛኛው ግዜ አፌንጫን ሇ 5 ዯቂቃ በመያዝ ሉቆም ይችሊሌ፡፡ 
መዴማቱ ከቀጠሇ ህክምና ያስፇሌጋሌ፡፡  

 
 
 

 

ከሄሞፉሉያ ጋር ሇሚኖሩ ሰዎች ጠቃሚ 
መሌዕክቶች 

1. መዴማት ሲኖር በፌጥነት መታከም!  
 መዴማትን በፌጥነት ካቆምን ሕመሙ ይቀንሳሌ፡፡ 

በመገጣጠሚያዎች፣ በጡንቻዎችና በላሊ የሰውነታችን ክፌሌ 
የሚዯዯርሰውን የጉዲት መጠን ይቀንሳሌ፡፡ በተጨማሪም 
መዴማቱን ሇመቆጣጠር የሚያስፇሌገን ህክምና አነስተኛ ይሆናሌ፡፡  

2. የአካሌ ብቃት (ጥንካሬ) እንዱኖረው ማዴረግ  
 ጠንካራ ጡንቻዎች ከመጋጠሚያ ችግሮችና ከዴንገተኛ መዴማቶች 
እንዴንከሊከሌ ይረደናሌ፡፡ ሆኖም ተስማሚ የሆኑ የአካሌ 
እንቅስቃዌዎችን ሇመሇየት ሃኪምዎን ወይም ፉዚዮትራፒስቶችን 
ያማክሩ፡፡  
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3. አስፕሪን አሇመጠቀም  
 አስፕሪን መዴማትን ያባብሳሌ፡፡ ላልች የዯም መርጋትን የሚያውኩ 
መዴሃኒቶች ስሊለ የትኛው መዴኃኒት አስንዯሚስማማዎ ሃኪምዎን 
ያማክሩ፡፡  

4. የሄሞፉሉያ ሀኪም ወይም ነርስ በየጊዜው ማማከር  
 ሄሞፉሉያ ክሉኒክ ያለ የጤና ባሇሙያዎች ህሙማን እንዳት 
መከታተሌ እንዲሇብን እርዲታ ሉያዯርጉሌን ወይም ሉያማክሩን 
ይችሊለ፡፡  

 እንጥሌ ማስቆረጥም ሆነ ላልች ሇመዴማት ከሚያጋሌጡ 
ሁኔታዎች መቆጠብ፡፡  

 ከግርዛት በፉት ሃኪም ማማከር፡፡  
5. ጡንቻዎችን በመርፋ ከመወጋት መቆጠብ  
 ጡንቻን መወጋት ህመም ያሇው መዴማት ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ ክትባቶች አስፇሊጊና ጠቃሚ (ጉዲት የማያስከትለ) 
ናቸው፡፡ ላልች መዴሃኒቶች  ግን በአፌ የሚሰወደ ወይም በጡንቻ 
ፊንታ በዯም ስር የሚሰጡ መሆን አሇባቸው፡፡  

6. የጥርስን ጤና መንከባከብ 
 ችግሮችን ሇመከሊከሌ ይቻሌ ዘንዴ የጥርስ ሃኪም ምክር መከተሌ 
አሇብን፡፡ የጥርስ መወጋትም ሆነ ቀድ ህክምና ማዴረግ ከፌተኛ 
መዴማት ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡  

7. ሁሌ ጊዜ ስሇጤናዎ የሚያስረዲ መታወቂያ ካርዴ ከእርስዎ ጋር 
ይኑርዎት፡፡ ችግር ቢያጋጥምዎ ሇሄሞፉሉያ ህመምተኛ የሚገባው 
ጥንቃቄ እንዱዯረግሌዎ ይረዲሌ፡፡  

 አሇም አቀፈ የሄሞፉሉያ ፋዳሬሽን ሌዩ የመታወቂያ ካርዴ አሇው፡፡ 
አንዲንዴ ነገሮች የተሇያየ መጠሪያ ያሊቸው መሇያ ካርድችን 
ይሰጣለ፡፡ እነዚህም ሜዱክ-አሇርት ወይም ታሉስማን (“Medic-
Alert” of “Talisman”) የሚባለና በአንገት ወይም በእጅ የሚታሰሩ 
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ናቸው፡፡ በአገራችን ዯረጃ ሇህሙማኑ አስፇሊጊው ጥንቃቄ (ሇምሳላ፤ 
ህፃናት በትምህርት ቤት ውስጥ በሚዯረግ እንቅስቃሴ ጉዲት 
እንዲይዯርስባቸው) ሇማዴረግና በችግር ጊዜ ተገቢው እርዲታ 
በአፊጣኝ እንዱዯረግሊቸው ይረዲሌ፡፡  

8. መሠረታዊ  የመጀመሪያ ህክምና እርዲታ አሰጣጥን መማር 
አስፇሊጊ ነው፡፡ ፇጣን እርዲታ መዴማትን ሇመቆጣጠር ይረዲሌ፡፡  

 ማስታወስ የሚገባን ትናንሽ መቆረጦችና ጭረቶች ወይም የበሇዙ 
የሚመስለ የቆዲ ስር መዴማቶች በአብዛኛው አዯገኛ 
አይዯለምህክምናም ሊያስፇሌጋቸው ይችሊሌ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ 
የመጀመሪያ እርዲታ  በቂ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  
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