
ኩዊንስላንድ ጥዕናTigrinya

ብናጻ ናይ ሕዝባዊ ኵሩምቲ ክሊኒካት  
• መን እዩ ብናጻ ናይ ኵሩምቲ ሓልየት ንክረኽብ ዝፍቐደሉ? 

• እዋናዊ ዝኾነ ናይ ጡሮታ፣ ናይ ሓለዋ ጥዕና ወይኻዓ ናይ 
ብዕድመ ኣበይቲ ካርዲ ንዘለዎም ጉርዞታት  

• ሕጻውንቲ፤ 

−	 ኣሞንጎ ዕድመ 4 ዓመት ክሳብ ክፍሊ/ year 10 ንዝኾኑ 
ሕጻውንቲ ኩሎም 

−	 ኣብ ክፍሊ11’ን 12 ንዝኾኑ ተማሃሮ እሞ ኣብዚ እዋን 
ናይ ሴንተርሊንክ፣ ናይ ሓለዋ ጥዕና ወይኻዓ ናይ ጡሮታ 
ካርዲ ዘለዎም    

−	 ዕድሚኦም ካብ 0 ክሳብ 3 ዓመት ዝኾኑ ሕጻውንቲ 
ንዘለዎም ወለድቲ እሞ እዋናዊ ናይ ሴንተርሊንክ፣ ናይ 
ሓለዋ ጥዕና ወይኻዓ ናይ ጡሮታ ካርዲ ዘለዎም   

−	 ዕድሚኦም ካብ 2 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኖ ንናይ ሕጻን 
ኵሩምቲ ጥቕሚ ፕሮግራም ንዝፍቐደሎም ይኸውን።.

ብኸመይ ንስኒኻ 
ጥዕና ሓልየት 
ከምትገብር 

ኣሞንጎ ኵሩምቲ/ስኒ ክሊኒክ ትመጸሉ ግዘ፤ 
ንናይ ውላድኻ ስኒ ብባዕልኻ ምርኣይ።.

ጥዕና ዘለዎ ናይ ሕጻውንቲ ስኒታት/
ኵሩምቲ። 

ሕጂ ንናይ ኵሩምቲ ቆጸሮ ምድላው። 

ንናይ ኵሩምቲ ቆጸሮ ሕጂ ምድላው። 

ንህጹጻዊ ኵሩምቲ ሕክምና ሕጂ 
ምርኻብ።  



ናይ ቆልዑት ስኒታት 
• ንቆልዑት ናይ ኣዶ ጡብ ምጡባብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ከምዝኾነ 

እሞ ክሳብ ዕድሚኦም 6 ኣውርሂ ዝኾኖ መግቢን መስተ እዚ 
ጥራይ ስለዝኾነ እዩ።    

• ንውላድኻ ምስ ጡጦ ናብ ኣራት ኣትግደፉ። 

• ኣብ ጡጦ ውሽጢ ጻባ ወይኻዓ ማይ ጥራይ ምግባር። 

• ናይ ቆልዓ ዕድመ 6 ኣዋርሂ ክኸውን እንከሎ ኵባያ ክጥቐም 
ይጅምር ከምኡ‘ውን ዕድሚኡ 12 ኣዋርሂ ክኸውን እንከሎ 
ጡጦ ንምጥቓም ጠጠው ምግባር። 

ናይ ሕጻውንቲ ስኒታት 
• ናይ ሕጻውንቲ ቐዳማይ ስኒታት ኣገዳሲ ከምዝኾነን ብግቡእ 

ሓልየት ክግብረሉ ይግባእ። 

• ናይ ውላድኻ ዕድመ ክሳብ 8 ዓመት ዝኾኖ ስኒታት 
ንምብራሽ ንስኻ ክትሕግዝ ኣለኻ።   

• ናይ ውላድኻ ዕድመ 2 ዓመት ከመልእ እንከሎ ንመጀመርታ 
ምርመራ ናብ ኵሩምቲ ክሊኒክ ውሰዶ።    

• ገንዘብ ዘየኽፍል ናይ ሕዝባዊ ኵሩምቲ ክሊኒካት ከምዘለዉ 
እዮም። 
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ብግቡእ ብምብላእ 
ንናትኻ ሲኒታት ጥዕና ሓልየት ይገብር  

ግቡእ ጽሬት
ንጉሆን ምሸትን ንናትኻ ሲኒታት 
ምብራሽ 

ብግቡእ ምስታይ 
ናይ ቧንቧ ማይ ምስታይ፤ ንናትኻ 
ስኒታት ድሕንነት ከምዝከላኸል እዩ። 

ብድሓን ምጽናሕ 
ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ንናይ 
ኵሩምቲ ሓኪም ብምርኣይን 
መርመራን ጽሬት ሲኒታት ምግባር 

ንሓለዋ ጥዕና መማረጺታት፡ 
ኣትኽልቲታት፤ ጥረታት፤ 
ፍሩታ፤ ፋርማጆ፤ ርጕኦ፤ 
ሕንባሻ፤ ወይኻዓ ዝብላዕ ፍረ 
ነትስ እዮም።

ናይ ፍሎራይድ ስኒ መፅረይ 
ወይኻዓ እቲ ናይ ስኒ መበረሺ 
ንእሽቶ ጫፍን ልስሉስ ሓጺር 
ጨጕሪ ዘለዎ።

ንናትኻ ሲኒታትን ግርጸታት 
ምብራሽ ዝሕግዞ ብናትኻ 
ኣፍ ውሽጢ ንዝመጽእ ናይ 
ባክቴሪያ ብኽለት  
ንምቕናስ እዩ።  

ማይ ቧንቧ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ።  
ንናትኻ ሲኒታት ዚከከላኸል 
ፍሎራይድ ኣለዎ። ንመርመራ ናይ 

ኵሩምቲ ሓኪም 
ምርኣይ፤ ክሳብ 
ሕማቅ ደረጃ ዚበጽሕ 
ዘይምጽናሕ።  

ክውገድ ዘለዎ ጡዑይ 
ንዘይኾነ ሽኳር ዘለዎ መግቢ 
ከም ኬክ፤ ብስኵታት፤ ኣይስ 
ክሪም ወይኻዓ ቾኮላታ 
ዚኣመሰሉ።

ክውገድ ዘለዎ ሽኳር ዘለዎ 
መስተ ከም ጭማቕ ፍሩታ፤ 
ልስሉስ መስተ ወይም ጋዝ ዘለዎ 
መስተታተዮም።  


