
 

ጥዕና ዘለዎ ናብራ — ምውስዋስ ኣካላት 

ምንቅስቓስ ጠቓሚ እዩ ምኽንያቱ ምውስዋስ ኣካላት ካብ ቀንዲ ሕማማት ከም ሕማም መንሽሮ፣ 

2ይ ደረጃ ዝስራዕ ዓይነት ሕማም ሽኮርያን ሕማም ልብን ዝኣመሰሉ ካብ ምቅላዕ ዝሕግዝ ስለዝኾነ። 

ዓበይቲ እንተወሓደ ናይ 30 ደቒቕ ኣብ መዓልቲ ህጻናት ድማ ናይ ሓደ ስዓት ምንቅስቓስ ክገብሩ 

ኣድላይ ኣዩ። ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንኽትሳተፍ ወይ ድማ ክለብ ክትኣቱ ግድን ኣይኮነን እንታይ ድኣ 

ዝኾነ ይኹን ዝግበር ንጥፈታት ንህርመት ልቢ ዘዛይድ ወይ ቅልጡፍ ስርዓተ 

ምስትንፋስ ንኽህሉ ከምኡውን ሙቐት ኣካላት ዘርስን ነገር ሓጋዚ እዩ።   

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/ 

 

 

ጥዕና ዘለዎ ናብራ — ኣመጋግባ 

ኣመጋግባና ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካብ እቲ ኣብ መበቆል ዓድኹም ዝነበረኩም ምንቅስቓስ  

ዝወሓደ ምንቅስቓስ ክህልወኩም ይኽእል ይኸውን እሞ እቲ እትበልዕዎ መግቢ ግን ከምቲ ናይ ቀደም 

ሓደ ዓይነት ምስዝኸውን ሚዛን ክትውስኹ ኢኹም። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሚዛን ምውሳኽ ን ከም 

ሕማም ልቢ፣ ኣብ 2ይ ደረጃ ዝስራዕ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ወይ ገለ ካብ ዓይነታት ሕማም መንሽሮ 

ንምምዕባል ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል እንዳኾነ ይመጽእ።   

ብብዝሒ ሽኮር፣ ጨውን ስብሒ ዘለዎ ምግቢ ምብላዕ ንጥዕና ጎዳኢ እዩ። ኣብ ድኳን ዝሽየጥ መግቢ 

ከምኡውን ናይ ስሉጥ መግቢ ዝሽየጠሉ ድኳናት ዝርከብ መግቢ ብዓይነቱ ትሑት ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ 

ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሽኮር፣ ጨውን ስብሕን ዘለዎ ክኸውን ይኽእል፡ ስለዚ ኣዘውቲርካ ክብላዕ የብሉን። 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 

ናብ ሕብረት ንግስነት እንቛዕ ብደሓን 

መጻእኩም: ክንክን ጥዕና ብዝምልከት 

ምዝገባ ሓኪም (ጂፒ) 

ብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዝውሃብ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ከም ናይ 

ሓኪም (ጂፒ)፣ ሆስፒታልን ኣገልግሎት ጥንስን ሕርስን ብነጻ ብዘይ 

ክፍሊት ክውሃበኩም መሰል ኣለኩም።  

ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ኣብ ሓኪም (ጂፒ)ክትምዝገቡ 

ኣድላይ እዩ። መመዝገቢ ቅጥዒ ክትመልኡ ድማ ከድልየኩም እዩ፡ 

ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ። ኣስተርጓሚ ክግበረልኩም ድማ መሰል 

ኣለኩም ዘድልየኩም እንተድኣኮይኑ። ብህጹጽ ዘድሊ ነገር 

እንተዘይኮይኑ ናብ ሓኪም (ጂፒ) ኪዱ፡ ግን ከኣ ሓኪም ወይ ነርስ 

ምርኣይ ከድልየኩም እዩ ብዛዕባ ጥዕናኹም ዝምልከት።  

ሓኪም ክትርኣዩ ምስትደልዩ፡ ብቴለፎን ወይ ኢንተርነት ቆጸራ ምሓዝ 

የድሊ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝውሃብ ቆጸራ ናይ 10 ደቒቕ እዩ፡ 

ኣብቲ ዝተዋህበኩም ቆጸራ ብዘይምድንጓይ ኣብ ስዓትኩም 

ክትርከቡ ኣድላይ እዩ፡ ዘይጥዕመኩም ምስዝኸውን ድማ ደዊልኩም 

ክትመጹ ከምዘይትኽእሉ ሓብሩ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራቤት ድማ 

ናይ ግሉ ዝኾነ ቆጸራ ክሕዝ የድሊ። ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም 

ኣንተኾይኑ ድማ ቆጸራ ክትሕዙ ከለኹም ኣስተርጓሚ 

ከምዘድልየኩም ሓብሩ፡ እዚ ድማ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ዝውሃብ 

ኣገልግሎት ኣስተርጓሚ እዩ።  

ናብ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ጥዕና 

ንምሕላፍ ምስዝድለ ብመገዲ 

ጂፒ እዩ ዝግበር፡ ማለት ጂፒ 

እዩ ናብ ካልኦት ሰብ ሞያ 

ጥዕና ብዝተፈላለየ ጉዳይ 

ጥዕና ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ 

ዘመሓላልፍ።  

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-
a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf 

 

ጥዕና ህጻናት 

ቆልዓ እንተሊኩም 

ክታበት ከተኽትብዎ 

ኣገዳሲ እዩ። እቲ ቆልዓ 

ዝ ኾ ነ  ክ ታ በ ት 

ም ስ ዝ ህ ል ዎ 

ብሓኪምኩም እዩ 

ዝሕበረኩም ከም 

ልሙድ ኣሰራርሓ።  

ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ካብ 

0 ክሳብ 5 ዓመት 

ም ስ ዝ ኸ ው ን ፡ 

ሓኪምኩም ናብ ኣብ 

ገዛ ብምምጻእ 

ሕክምናዊ ሓገዝ 

ዝገብር ብዓል ሞያ እዩ 

ዘመሓላልፈኩም።  

https://www.nhs.uk/
conditions/
vaccinations/nhs-
vaccinations-and-
when-to-have-them/ 



ክንክን ጥዕና ስኒ  

ሓኪም ስኒ ናይ ጥዕና ኣፍ ዝምልከት ፍሉይ ክኢላ ብዓል ሞያ እዩ። ስሩዕ መርመራ ስኒ ጥዕና 

ኩነታት ኣፍ  ዝተሓለወ ንክኸውን ሓጋዚ እዩ። ኣብ ሓኪም ስኒ ብምኻድ ከም ተሓካሚ ናይ ሃገራዊ 

ኣገልግሎት ጥዕና ምምዝጋብ ኣድላይ እዩ። ክትምዝገቡ ከለኹም ድማ እታ ብነጻ ሕክምናዊ 

ክንክንን መድሃኒትን ክውሃበካ እተኽእል ኤች ሲ 2 (HC2) ሰርቲፍኬት ሒዝኩም ብምኻድ 

ተመዝገቡ ምእንታን ብዘይ ክፍሊት ብነጻ ሕክምና ክግበረልኩም።  

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist 

ክንክን ጥዕና ዓይኒ 

ስሩዕ ዝኾነ መርመራ ዓይኒ ምግባር ኣገዳሲ ኣዩ። ሓኪም ዓይኒ፡ ዝኾነ ይኹን ጸገም ናይ ዓይኒ 

ከይህልወኩም፡ ብምምርማር ናይ ዓይኒ መነጽር ይእዝዝን ይገብርን።  
 

ሓካይም ዓይኒ ከም ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ተሓካሚ እዮም ዝምዝግብኹም፡ ናይ 

መመርመርን መሕከምን ኣገልግሎት ድማ ብዘይ ክፍሊት ብነጻ እዩ ዝውሃብ።  
https://www.nhs.uk/service-search/find-an-optician 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/visiting-an-optician/ 

ወጻኢታት ሕክምናዊ ክንክን ንምሽፋን ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምርካብ ከመይ 

ጌርኩም ናይ ኤች ሲ 2  (HC2)ሰርቲፍኬት ተመልክቱ 

ኤች ሲ 2 ሰርቲፍኬት ብዘይ ክፍሊት ነጻ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረልኩም ሰባት ምዃንኩም 

ዘረጋግጽ ወረቐት እዩ። እቲ ሰርቲፍኬት ን 6 ወርሒ ዘገልግል ኮይኑ ካብቲ ናይ መጀመርያ 

ዝተዋህበኩም ግዝያዊ መንበሪ ቅድሚ ምውጻእኩም እዩ ዝውሃብ። ዘይተዋህበኩም እንተኾይኑ 

ድማ ኤች ሲ 1 ቅጥዒ ብምምላእ ከተመልክቱ ከድልየኩም እዩ። ብመገዲ ኢንተርነት ነቲ ቅጥዒ 

ክስደደልኩም ብምሕታት ወይ ድማ ኣብ ጂፒ ወይ ሆስፒታል ብምኻድ ነቲ ቅጥዒ ክትወስዱ 

ትኽእሉ። ብድሕሪኡ እዩ እቲ ኤች ሲ 2 ሰርቲፍኬት ዝስደደልኩም፡ እዚ ሰርቲፍኬት 

ምስዘይህልወኩም ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ንምርካብ ምስዝድለ ገንዘብ ክትከፍሉ ክትሕተቱ 

ኢኹም።   
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/help-with-health-costs/nhs-low-income-scheme-lis/ 

ህላወ ‘ሕጉስ ርእሲ’ 

ከይተፈለጠኩም ናብ ዝኸፍኤ ደረጃ ክሰጋገር እዩ። ካልኦት ሰባት ብተመሳሳሊ ኩነታት ሓሊፎም ነቲ 

ኩነታት ዝበድሁ ምኽሮም ክልግሱ ከለዉ ካብዚ ዓንኬል እዚ ንምውጻእን ጥዕና ኣእምሮ ንምሕላውን 

ስጉምቲ ምውሳድ ከምዘድሊ እዮም ብትሪ ዝመኽሩ። ሓተትቲ ዑቕባ ስራሕ ክሰርሑ ፍቑድ እኳ 

እንተዘይኮነ ኣብ ሕብረት ንግስነት፡ ግዜኻ ኣብ ጠቓምን ኣወንታውን ዝኾነ ነገር ከተሕልፍ ግን ዝክኣል 

ነገር እዩ። እዚ ድማ ውሽጥኻ ጽቡቕ ስምዒት ክህልወካ ሓጋዚ እዩ።  

እዚ ዝስዕብ ነገራት ብምግባር ተበግሶታትና ከነዛይድ ንኽእል:  

ተሳትፎ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት  - ብዙሓት ካብ ኣብ`ቲ ከባቢ ዘለዋ ናይ ኮሚኒቲ ጉጅለታት ዝተፈላለየ 

ንጥፈታት የካይዳ እየን፡ እቲ ዝግበር ንጥፈታት ድማ ንጡፍ ምንቅስቃስ ንኽህልወኩምን ሓደስቲ 

ነገራት ክትምሃሩ ዘኽእለኩምን እዩ።  ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ኣብቲ ከባቢኹም ዝርከብ ኮለጅ 

ብምኻድ ዘሎ ስልጠናታት ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።  ብተወሳኺውን ናይ 

ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይክፈለኩም ስራሕ እኳ እንተኾነ፡ ንመጻኢ ክትሰርሕዎ 

እትደልዩ ስራሕ ጠቓሚ እዩ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከተጥርዩ ስለዝሕግዘኩም።  

ምንቅስቃስ— ከም ዝመረጽክሞ ኣብ መዓልታዊ እትገብርዎ ነገራት ከም ጉያ፣ ምዝዋር፣ ሳዕስዒት፣ 

ዘብ-ዘብ ምባል፣ ሓንባሲት፣ ጸወታ ኩዕሶ እግርን ናይ ገዛ ስራሕን ክኸውን ይኽእል።ዘይምዝውታርን 

ጽቡቕ ከምዘይኮነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፡ እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ዓይነት ስምዒታት  

ጥዕና ዘለዎ ናብራ — ምትካኽ ሽጋራ 

እንነብሮ ዓይነት መነባብሮ ህይወት ኣብ ጥዕናና ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ምትካኽ ሽጋራ ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ 

ንጥዕና። ብተወሳኺውን ተቐበልቲ ኣትከኽቲ ፡ማለት ካብ ካልኦት ሰባት ኣብ ጥቕኦም ኮይኖም 

ዘትከኽዎ ዝቕበሉ፡ ንጥዕና ጎዳኢ እዩ። ህጻናት ድማ በቲ ዘምጽኦ ሳዕቤን ኣዝዮም ተጠቃዕቲ እዮም። 

ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ግዜ ጥንሲ ከም ምንጻል ጥንሲ፣ ኣብዘይ ግዚኡ ኣቐዲሙ ምውላድን ሞት ዕሸል 

ኣብ ማህጸንን ከስዕብ ይኽእል።   

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-
helplines 

 

ጥዕና ዘለዎ ናብራ — ኣልኮላዊ መስተ 

ብብዝሒ ምስታይ ኣልኮላዊ መስተ ንጥዕናና ክጎድኣና ይኽእል ብተወሳኺውን ን ዓይነታት ሕማም 

መንሽሮን፣ ሕማም ጸላም ከብድን ሕማም ወቕዒን ዝኣመሰለ የቃልዓና። ውሑስ ዓቐን ኣልኮላዊ 

መስተ የልቦን። ኣልኮላዊ መስተ ወልፊ ከስዕብ ይኽእል ስለዚ ኣብ ግዜ ሽግር ኣልኮላዊ መስተ 

ብምስታይ ከም መፍትሒ ሽግር ክኾነካ ኢልካ ኣብ ኣልኮል ምስታይ ኣይትወከል። ብዛዕባ ዝስምዓኩም 

ነገር ምስ ሰባት ብምዝርራብ ኣድላይ እንተኾይኑውን ሓገዝ ሕተቱ።  

https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 

 

 



ህላወ ‘ሕጉስ ርእሲ’ 

 

ብዛዕባ እቲ ኣብ መበቆል ሃገርኩምን ኣብ መገዲ ኣብ ሕብረት 

ንግስነት ቅድሚ ምእታውኩም ዝሓለፍክሞ ዘስካሕክሕ ስነ 

ኣእምሮኣውን ኣካላውን ማህሰይቲ ከስዕቦ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ 

ምርድኡ ኣገዳሲ ኣዩ። መብዛሕትኦም ሓተትቲ ዑቕባ ስምባደን 

ፍርሕን ክሳራን ይስምዖም እዩ። ውሳኔ ብዛዕባ ጉዳይ ዑቕባኹም 

እናተጸበኹም ከለኹም ከም ጭንቀት፣ ቅዛነትን ሻቕሎትን 

ዝኣመሰሉ ነገራት ክስምዓኩም ንቡር ተርእዮታት እዩ።  

ድቃስ ክኣብየኩም፣ ድኻም ክስምዓኩም ከምኡውን ሓዘን 

ክስምዓኩም ወይ ክትነብዑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንቡር እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝስምዓኩም 

ነገር ክትዛረቡሉ ኣገዳሲ እዩ፡ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ሓገዝ ሕተቱ። እቲ ሓገዛ ካብ ብዓል-ሞያ 

ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ፈተውትኹም ክኸውን ይኽእል እዩ።  

ንሒደት ሰሙናት እቲ ምልክታት ምስዝስምዓኩም እሞ ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ጽልዋ 

ምስዝህልዎ ቆጸራ ብምሓዝ ምስ ሓኪም ተዘራረቡ። ኣብ ርእስና ዝስምዓና ስምዒት ከም ሓጎስ 

ወይ ሓዘን ዝኣመሰለ ብሓፈሻ ‘ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና’ ብምባል ይጽዋዕ ኣብ ሕብረት ንግስነት። እዚ 

ማለት እቲ ሰብ ‘ጽሉል’ ወይ ‘ኣእምርኡ ዝሒቱ’ ማለት ኣይኮነን። ቅዛነት፣ ዘሰምብድ ኩነት ድሕሪ 

ምሕላፍካ ዘጋጥም ምዝንባላት ኣእምሮን (ፒ ቲ ኤስ ዲ) ጸቕጢ ኣእምሮን ልሙድ ተርእዮታት እዩ። 

ጽቡቕ ስምዒት ንኽህልወኩም ሓጋዚ ዝኾነ ምኽሪታትውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኤን ኤች ኤስ 

ኣለኩም። ሓገዝን ምኽርን ንምርካብ ዘኽእለኩም ሓበሬታ ብዛዕባ ወሃብቲ ሓገዝ ትካላትን 

መስመር መወከስን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታውን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣለኩም።  

ውሳኔ ኣብ እትጽበይሉ ግዜ ካብ ሰባት ተነጺልኩም ምስ ሰባት ዘይምርኻብን ኣካላዊ ምንቅስቃስ  

ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ— ኣብ መደቀሲ ክፍሊ በይንኹም ኮፍ ኣይትበሉ። ሓተትቲ ዑቕባ 

ብዘይ ቆጸራ ተራኺቦም ሓሳብ ዝለዋወጥሉ ወይ ምሕዝነት ዝፈጥርሉ ቦታታት ወይ ድማ 

ቛንቓኹም ተዛረብቲ ዝኾኑ ዝእከብሉ ቦታታት ኣበይ ምዃኑ ሕተቱ። በዚ ከምዚ መገዲ ምስ 

ብዙሓት ሰባት ክትራኸቡ ኢኹም። ብዛዕባ ሓበሬታ ዝምልከት ን ናይ ሚርስ ሰራሕተኛ  ድሕነት 

ሕተቱ።  

ምክልኻል ጥንሲ 

ኣገልግሎት መከላኸሊ ጥንሲ ብነጽ ብዘይክፍሊት እዩ 

ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዝካየድ። ብዛዕባ 

ምክልኻል ጥንስን ምክርን ዝምልከት ካብ ጂፒ፣ 

ፋርማሲን ክሊኒክ ጾታዊ ጥዕናን ምርካብ ይክኣል።  

https://www.nhs.uk/service-search/other-
services/Sexual-health-services/
LocationSearch/1847 

ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣበይ ትኸይድ 

ግቡእ ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረልካ ክትሓትት መሰልካ እዩ ኣብ ዘድለየካ ግዜ። እቲ እትደልዮ 

ሕክምናዊ ረድኤት ቅልል ዝበለ እንተኾይኑ ባዕልኻ ሕክምናዊ ክንክን ክትገብር ወይ ናብ ፋርማሲ 

ብምኻድ ምኽሪ ተወከስ ናብ ጂፒ ቅድሚ ምኻድካ። ንህይወት ዘየስግእ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮ 

ግን ከኣ ህጹጽ ሕክምናዊ ምኽሪ ዘድልዮ ኩነት ምስዝኸውን ኤን ኤች ኤስ 111 ብምድዋል 

ሕክምናዊ ሓገዝ ሕተት። ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመካ ጥራይ ናብ ናይ ሓደጋን ህጹጽ ረድኤትን ኪድ 

ከምኡውን ኣብ ኣዝዩ ህጹጽ ረድኤት ዘድሊ ጥራይ 999 ደውል።  

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

ብኸመይ መድሃኒት ይውሃበኒ? 

ጂፒ መድሃኒት ክእዝዘልካ ኣድላይ 

ምስዝኸውን ብዛዕባ እቲ እትወስዶ ዓይነት 

መድሃኒትን ከመይ ጌርካ ከምዝውሰድን 

ዘረድእ ወረቐት ይጽሕፈልካ፡ ነታ ወረቐት 

ናብ ፋርማሲ ብምውሳድ ዝተኣዘዘልካ 

መድሃኒት ትወስድ። ኤች ሲ 2 ሰርቲፍኬት 

እንተሊካ እቲ መድሃኒት ብዘይ ክፍሊት 

ብነጽ ይውሃበካ።  

 


