ፕሮጀክት ምንቃሕ
ብዛዕባ ቲቢ

ሞዛይክ
ሕማም
ተኽእሎ
ጥዕናን፣
-ከምኡ

ብሓገዝ ውድብ ህዝባዊ ጥዕና ካናዳ (PHAC) ኣብ ምዝርጋሕ ኣፍልጦን ምንካይ ኣሉታዊ ስምዒታት
ቲቢን ንምስራሕ ኣብ ምንጣፍ ትርከብ። እዚ ኣገልግሎት ብፍላይ ናብቶም በዚ ሕማም ናይ ምጥቃዕ
ዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ዘተኮረ ኮይኑ፣ ነዚ ኣገልግሎት ውጽኢታዊ ንምግባር ምስ ውሃብቲ ኣገልግሎት
ማሕበራዊ ትካላትን መራሕቲ ህዝብን ብምትሕብባር ትምህርትን ሓበሬታትን ክንዝርግሕ ኢና።
ድማ ብዝቀለለ ኣገልግሎት ክትረኽቡሉን መድሃኒት ክትወስዱሉን እትኽእልሉ መገዲ ኽግበር እዩ።

ኣገደስቲ ሓቅታት
ብዛዕባ ሕማም ቲቢ
•

ሕማም ቲቢ ኣዚዩ ሓደገኛ ግን ከኣ መድሃኒት ዘለዎን ምሉእ
ብምሉእ ዝፍወስን እዩ። ጠንቂ ናይቲ ሕማም ባክተርያ ኮይኑ
ብእስትንፋስ ድማ ይምሓላለፍ።

•

እቲ ባክተርያ ኣብ ሳንቡእ ምስ ዝኣቱ መብዛሕትኡ
ግዜ ኣካላት ወዲ ሰብ ነቶም ባክተርያ ካብ ምርባሕ
ስለዝኽልክሎም እቲ ሰብ ሕማም ኣይስምዖን፣ እዚ ድማ
ዘይንጡፍ ቲቢ (inactive TB) ተባሂሉ ይፍለጥ። ብሓፈሻ
እቲ ባክተርያ ውሑድ ናይ ምርባሕ ዕድል እኳ እንተለዎ፣
ተራቢሑ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቅሚ ምስ ዝስዕሮ እቲ ሰብ
ሕማም ይስምዖ፣ እዚ ድማ ንጡፍ ቲቢ (active TB) ተባሂሉ
ይፍለጥ።

•

ንጡፍ ቲቢ ዘለዎም ሰባት ካብቶም ቀንዲ ምልክታት
ንነውሕ ግዜ ዝጸንሑ ስዓልን ረስኒን ኮይኖም ነቲ ባክተርያ
ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ኣለዎም።
ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ሕክምናዊ ክትትል የድልዮም።

•

ዘይንጡፍ ቲቢ ዘለዎም ሰባት ምልክታት የብሎምን፣
ሕማም ኣይስምዖምን፣ ባክተርያ ናብ ካልእ ሰባት
ኣየምሓላልፉን እዮም።

•

ኣብ ዓለም ብዙሓት ሰባት ዘይንጡፍ ቲቢ ከለዎም
ከምዘለዎም ከይፈለጡ ይነብሩ።

•

እዚ ዘይንጡፍ ቲቢ ናብ ንጡፍ ቲቢ ናይ ምቅያር ውሑድ
ዕድል እኳ እንተለዎ፣ እንተኾነ ግን ኣቀዲምካ ብምምርማርን
መድሃኒት ብምውሳድን ናብ ንጡፍ ቲቢ ከይቅየር
ምክልኻሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቆርበት ብዝግበር መርመራ ቲቢ፣
ሓደ ሰብ ዘይንጡፍ ቲቢ ኣለዎን የብሉን ንምፍላይ ይክኣል።

•

ዘይንጡፍ ቲቢ ዝተፈላለየ ዓይነት መድሃኒት ኣለዎ፣ ከም
ዓይነቱ ካብ 3 ካሳብ 9 ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል።

•

ኣብ ብርቲሽ ኮሉምቢያ ናይ ቲቢ መመርመርን መድሃኒትን
ነቶም በዚ ሕማም ክጥቅዑ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎም ብናጻ እዩ።

•

ዘይንጡፍ ቲቢ ክርከበካ ዘሕፍር ኣይኮነን፣ ሰባት ድማ ነዚ
ውጽኢት ክፈርህዎ የብሎምን።

•

ዝኾነ ሰብ- መበቆል፣ ዓሌት፣ ባህሊ፣ሃይማኖት፣ ደረጃ
ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ መምጽኢ ምኽንያትካ (immigration
status) ፣ ማሕበራዊ ትሕዝቶ፣ ጾታ ብዘየገድስ እዚ ባክተርያ
ክርከቦ ይኽእል እዩ።

•

ተሰካሚ ዘይንጡፍ ቲቢ ምዃን ካብዝኾነ ንቡር መዓልታዊ
ንጥፈታት ከትርፈካ ኣይክእልን እዩ። ዘይንጡፍ ቲቢ ዘለዎ
ሰብ ከም ኩሉ ግዚኡ ንጡፍ ኮይኑ፣ ክሰርሕ፣ ክምሃር፣ ኣብ
ማእከል ሕብረተሰብ ከይሓመመን ነቲ ሕማም ከምሓላልፍ
ከይፈርሄን ክመላለስ ይኽእል።

•

ዘይንጡፍ ቲቢ ዘለዎ ሰብ ኣብ ግዚያዊ መጽንሒ (መወሸቢ)
ክኣቱ ወይ ድማ ካብ ስድርኡ፣ የዕሩኽቱን ሕብረተሰብን ክፍለ
ኣየድልዮን።

•

ተሰካሚ ዘይንጡፍ ቲቢ ምዃንካ ኣብ መምጽኢ
ምኽንያትካ ጽልዋ የብሉን፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር
ወጻእን ካብ ምጉዓዝ ድማ ኣይክልክለካን።

•

ኣብ ካናዳ ብመሰረት ፈደራላውን ዞባውን ሕጊ ምዕቃብ
ሓበሬታ፣ ናይ ማንም ሰብ ጥዕናዊ ሓበሬታ ብምስጢር
ዝትዓቀበን ዝትሓለወን እዩ።

•

ኣብ ካናዳ ናይ ዘይንጡፍ ቲቢ መርመራ ምግባርን ምውሳድ
መድሃኒትን ብወለንታ እዩ፣ እዚ ድማ ዕላምኡ ናብ ንጡፍ
ቲቢ ከይልወጥ ንምክልኻል እዩ። ሕማም ቲቢ ንምክልኻል ኣብ
ጥቃኻ ዘሎ ብዓል ሞያ ጥዕና ወይ ድማ ቲቢ ክሊኒክ ተወከስ።

ቲቢ መመርመሪ ክሊኒካት
ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር
VANCOUVER
655 West 12th Avenue
Vancouver
ቁጽሪ ስልኪ: 604-707-2692

NEW WESTMINSTER
100 - 237 E. Columbia Street
New Westminster
ቁጽሪ ስልኪ: 604-707-2698

ስዓታት ስራሕ:

ስዓታት ስራሕ:

8:00 ቅ.ቀ - 4:00 ድ.ቀ
ሓሙስ: 9:30 ቅ.ቀ - 4:00 ድ.ቀ

8:00 ቅ.ቀ - 4:00 ድ.ቀ
ሓሙስ: 9:30 ቅ.ቀ - 4:00 ድ.ቀ

ሶኑይ, ሶሉስ, ሮቡዕ, ዓርቢ:

ሶኑይ, ሶሉስ, ሮቡዕ, ዓርቢ:

ተወሳኺ ምንጪ ሓበሬታ
ንጥዕናኻ ዝምልከት ሓቤሬታ ንምሕታት:
•

Health Link BC – ብቴሌፎን ንምርካብ 811 ብናጻ ይድወል (ንልዕሊ 130
ቛንቛታት ብኣስተርጎምቲ ኣገልግሎት ይውሃብ) ወይ ነዚ ሊንክ ተጠቀም
www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tuberculosis

•

BC CDC - www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/tuberculosis

ሓገዝ ቛንቛ:
ናብ BC Provincial Language Services ብምድዋል ናይ ትርጉም ቛንቛ ኣገልግሎት

ክትረክብ ትኽእል።. ናብ ዝኾነ ብዓል ሞያ ጥዕና ወይ ድማ ቲቢ ክሊኒክ ምስ
እትኸይድ ነዚ ኣገልግሎት ተጠቀመሉ፣ እቲ ብዓል ሞያ ብዛዕባዚ ኣገልግሎት
ዘይፈልጥ እንተኾይኑ፣ ናብ ማሕበረሰባዊ ወይ ድማ ንመጻእተኛታት ዝሕግዙ
ትካላት ብምድዋል ከረድኡልካ ሓገዝ ሕተት።

ማሕበረሰባውን ንመጻእተኛታት ዝሕግዙ ትካላትን:

ሞዛይክን ካልኦት ንመጻእተኛታት ዝሕግዛ ትካላትን ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ይህባ፣ ገለ ካብኡ ንምጥቃስብዛዓባ ጥዕና፣ ስራሕ፣ ገዛ፣ ቛንቛ፣ ኣትሓሕዛ ቆልዑን ስድራቤትን። እንተድኣ
ኣገልግሎት ወይ ድማ ሓገዝ ደሊኹም፣ ንሞዛይክ በዚ ዝስዕብ ተወከሱ።

MOSAIC HEADQUARTERS
5575 Boundary Road
Vancouver

ቁጽሪ ስልኪ: 604 254 9626
ኢሜይል: info@mosaicbc.org

ምስጋና: ትሕዝቶ ናይዚ ጽሑፍ ብምውካስ ማሕበረሰብ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ከም ብዓል፣
ቢሲ ምቁጽጻር ተላባዕቲ ሕማማት (BC CDC) ፣ ዞባዊ ብዓል መዚ ጥዕናን (PHSA)፣ ቢሲ ሚኒስትሪ ጥዕናን ዝተዳለወ እዩ።
ነዚ ንምድላው ዝወጸ ገንዘብ ድማ ብውድብ ማሕበረሰብዊ ጥዕና ካናዳ (PHAC) ከምዝተመወለ ክንሕብር ንፈቱ።

