
Keep Antibiotics Working

1. ዩ ቲ ኣይ (UTI) እንታይ እዩ?

2. ዩ ቲ ኣይ ንምክልኻል ንክትሕግዙ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?

  ረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ (ዩ ቲ ኣይ) ባክተርያ ኣብ 
ዝኾነ ክፋል ናይ ስርዓተ ሽንቲ ምስ ዝኣትዉ 
ምልክት ሕማም ዝህብ ተርእዮ እዩ።

ምፍላይ ዓይነት ሕማም ብቐንዱ ምልክታት ሕማም 
ብምርኣይ እዩ ዝካየድ። ናይ ሽንቲ ዲፕስቲክ 
ዕድሚአን ትሕቲ 65 ኣብ ዝኾናን ካታተር (ተዓጻጻፊ 
ቱቦ) ዘይብለንን ደቀንስትዮ ጥራይ እዩ ዝጥቀም።

ዝኣክል ፈሳሲ ትሰትዩ ኣለኹም`ዶ? ንሕብሪ ሽንትኹም ጽቡቕ ጌርኩም ተዓዘብዎ።

መዓልታዊ ሽንቲ ብስሩዕ ምእንቲ ክትሸኑን ናይ ጽምኢ ስምዒት ምእንቲ ከተጥፈኡ እኹል ፈሳሲ  
(6-8 ብኬሪ) ስተዩ፣ ብሕልፊ ከኣ ኣብ ግዜ ሙቐት።

ፍሕኛኹም ብኣዝዩ ብዙሕ ኣልኮል፣ ጋዝ ዘለዎ መስተ ወይ ከኣ ካፈይን (ቡን) ክርበሽ ይኽእል እዩ።

ካብ ድርቀት ተኸላኸሉ፣ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ናይ ምኽሪ ሓገዝ ሕተቱ።

ሕማም ሽኮር እንተልዩኩም፣ መጠን ናይ ሽኮር አጸቢቕኩም ተቖጻጸሩ።

ባክተርያ ካብ ከስዕኹም ናብ ፍሕኛኹም ከምዘይሰጋገር ግበሩ: 
· ኣካል መፍረኹም ጽሩይን ንቁጽን ከምዝኸውን ግበሩ፣ ከምኡውን ጨና ዘለዎም ሳምናታት ኣይትጠቐሙ

· ናይ መላቚ ሽንቲ  ዝሕዝ ጨርቂ ብቐጻሊ ቀይሩ፣ ሽንቲ እንተመሊቑኩም ከኣ ኣካል መፍረኹም ኣጽርይዎ

· ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምግባር ሽንቲ ምሻን ኣዘውትሩ

· ደቀንስትዮ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምግባረንን ብድሕሪኡን ነቲ ግዳማዊ ክፋል ናይ ፍረ ነብሰን ብማይ
ክሓጽበኦ ኣለወን፣ ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምጥቃም ድማ ንኣካል መፍረኤን ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ክደርዞ
ይግባእ

ተደጋጋሚ ዩ ቲ ኣያት እንተሊዩኩም

ከም ናይ መግቢ መመላእታ ዲማኖዝን ክራንበሪን ንመንእሰያት ደቀንስትዮ ክሕግዝ ይኽእል እዩ

ኩላሊት ምንጪ 
ናይ ሽንቲ እዮም።

ፍሕኛ ሽንቲ 
ይኽዝን

ዩሬትራ ዝተባህለ መተሓላለፊ 
ሽንቲ ድማ ካብ ኣካላትና ሽንቲ 
ንደገ ከምዝወጽእ ይገብር

 ዩ ቲ ኣይ ከይህልዎም ንዝጥርጠሩ እኹላት ሰባት ዝተዳለወ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ

ዩ ቲ ኣይ ብኸመይ ከም ትከላኸሉ ንምፍላጥ ንፋርማሲስትኹም ንሓኪምኩምን ምኽሪ ሕተቱ

ብዙሕ ስተዩ

ረኽሲ ስርዓተ ሽንቲ 

(ዩ ቲ ኣይታት ) 



· ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ዝፍጠር ቃንዛ ወይ 
ዘይምጥዓም 

· ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤስ ቲ ኣይ 
(STI) 

· ኣብ እዋን ጽግያት ወይ ድሕሪ ምብቃዕ ጽግያት  
ኣብ ፍረ ነብሲ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍጠሩ 
ለውጥታት

ምልክታት ሕማም ሽንቲ  በዚ ዝስዕብ'ውን 
ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም፡

· ቃንዛ

· ድርቀት

· ሕማቕ ኣመጋግባ

· ሕማቕ ሞራላዊ 
ስምዒት

· ዝኣክል ፈሳሲ 
ዘይምስታይ

ዕድመ ኣብ ዝደፍኡ ሰባት  
ምድንጋር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ካልኦት ነገራት፡

· ሕማቕ ድቃስ

· ናይ መድሃኒት ጎድናዊ 
ሳዕቤን

· ካልእ ረኽሲ 
· ናይ ልሙድ ኣካይዳ 
ወይ ናይ ቤታዊ ከባቢ 
ለውጢ

· ኣብ ግዜ ሽንቲ ዘቃጽል ስምዒት ቃንዛ 

· ኣብ ግዜ ለይቲ ምውጣጥ ሽንቲ

· ሽንቲ ደባን ሕብሪ ምስዝህልዎ

· ካብ ልሙድ ንላዕሊ ደጋጊምካ ምሻን

· ብታህዋኽ ሽንቲ ናይ ናይ ምሻን ድሌት

· ደም ዘለዎ ሽንቲ ማይ ምስዝህልወኩም

· ኣብ ታሕቲ ከብድኹም ዝህሉ ቃንዛ

ክብ ዝበለ ረስኒ እንተልዩኩም፣ ብመገዲ በዓል ሞያ ክንክን ጥዕና ወይ ብኦንላይን ኣብ at  
www.gov.uk/get-coronavirus-test ብምኻድ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ግበሩ፣ ብድሕሪኡ 
www.gov.uk/coronavirus  ብምውካስ ሓድሽ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ምኽሪ ተኸታተሉ 

· ምንቅጥቃጥ ወይ ምሕቋን ኣካል

· ልዑል ወይ ትሑት መጠን ሙቐት ኣካል

· ኣብ ሕቖኹም ኣብ ትሕቲ መሰናግለ ስምዒት 
ቃንዛ ኩሊት ምህላው

ምልክታታ/ ምልክታት ሕማም ኣብ ኩሎም 
ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት፡

ናይ ዩ ቲ ኣይ ምልክታት ሕማም ኣብ ዕብይ 
ዝበሉ፣ ድኹማት ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት፡

ትቦ ሽንቲ ወይ ካቲተር ተጌሩልኩም 
እንተደኣኾይኑ፣  ነዞም ዝስዕቡ ምልክታት 
ሕማም ኣብ ግምት ኣእትዉ፡

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ሕማም ኣብ ግምት የእትዉ፡

ብዛዕባ ኮቪድ እንተደኣ ተሻቒልኩም ንNHS111፣ ፋርማሲስት ወይ ሓኪምኩም ኣዛርቡ

 3. እንታይ ዓይነት ምልክታት ሕማም እንተሎ ክትርእዩ ይግብኣኩም? 

· ካብ ልሙድ ንላዕሊ ሽንቲ 
ምስዝመልቆኩም

· ሓድሽ ወይ ዝወሰኸ 
ናይ ምድንጋር ስምዒት፡ 
ናይ ባህሪ ለውጢ፡ ወይ 
ሰንከልከል ምባል

· ልዑል ወይ ትሑት መጠን 
ሙቐት ኣካል

· ምንቅጥቃጥ ወይ ምሕቋን 
ኣካል



· ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ንኣዝዮም ብርቱዓት ናይ
ሽንቲ ረኽስታት ሂወት- ኣድሕን ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም፣ ይኹን ደኣምበር ብርቱዕ ንዘይኮኑ ናይ
ሽንቲ ሕማም ምልክታት ጸረ ረኽሲ መድሃኒት
ኩሉ ግዜ ኣድላዪ ኣይኮነን

· ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ን ኣካልኩም ባክተርያ
ከም ዝቃወም ክገብር ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ
ስዒቡ ዝመጽእ ዩ ቲ ኣይ ንምፍዋስ ኣሸጋሪ
ክገብንሮ ይኽእል እዩ።

ናትኩም ፋርማሲስት/ነርስ/ሓኪም እንታይ 
ክገብሩ ይኽእሉ? 

እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?

ንመድሃኒት ጸረ ረኽሲ ዝምልከት ምኽሪ

ብዛዕባ ኮቪድ እንተደኣ ተሻቒልኩም ንNHS111፣ ፋርማሲስት ወይ ሓኪምኩም ኣዛርቡ ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ምውሳድ ኣብ ዘየድልየኩም ግዜ ምውሳድ ንዓኹምን ንስድራቤትኩምን ኣብ ሓደጋ ከውድቕኩም ይኽእል እዩ 

 4. ንክሕሸኩም ክግበር ዝኽእል እንታይ ኣሎ?

· ነብሰ ክንክን ናይ ምግባር
ምኽሪ ከምኡ`ውን ቃንዛ
ናይ ምንካይ ምኽሪ ሃቡ
(ፓራሲታሞል ወይ ኣይቡፕሮፈን)

· ፍሉጣት ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይ ጸረ ረኽሲ
መድሃኒት ምውሳድ፡ ከም በዓል ትራሽ ዝብሃል
ሕማም ቆርበት ፍረ ነብሲ፣ ናይ ቆርበት
ዕንፉሩር፡ ተምላስን ውጸኣትን የጠቓልሉ፡
ዘሻቕሉኹም እንተደኣ ኾይኖም ምኽሪ ሕተቱ

· ንጸረ ረኽሲ መድሃኒታት ከምዝሰርሑ
ጌርኩም ተጠቀሙሎም፡ ናይ ሕክምና ሰብ
ሞያ ክብሉኹም ከለዉ እንከለዉ ጥራይ
ውሰዱዎም

· ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ኣብ ግዝያት ለይቲ ወይ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክእዘዝ ይኽእል እዩ

· ናይ ፍረነብሲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሆርሞን መድሃኒት ንገለ ኣብ ድሕረ ጽግያት ዝርከባ ደቀንስትዮ
ክሕግዝ ይኽእል እዩ

· ኣብ መዓልቲ ብፍላይ ድማ
ኣብ ግዜ ሃሩር ፎኪስ ሕብሩ
ሽንቲ ንምሻን እኹል ዝኾነ
ፈሳሲ ስተዩ

ተደጋጋሚ ዩ ቲ ኣያት እንተሊዩኩም እሞ ኸኣ ናይ ነብሰ ክንክን 
ኣማራጺታት እንተ ዘይሓጊዞም፡

· ንምርመርራ ዝኸውን ናይ ሽንቲ
ዓይነት ክትህቡ ይሓቱኹም

· ጸረ ረኽሲ መድሃኒት
ብቕጽበት፣ ወይ ናይ ሕማም
ምልክታትኩም እንተ ዘይሒሾም
ወይ ድማ እናገደደኩም
እንተኸይዱ ንኽትጥቀሙሉ
ክትወሃቡ ትኽእሉ

· ናብ ካልእ ኣቕራቢ
ክንክን ጥዕና ክትመሓላለፉ
ትኽእሉ ኢኹም

· ካብ ቃንዛ ንምሕዋይ
ፓራሲታሞል፡ ክሳዕ 4 ግዜ
ንመዓልቲ ብስሩዕ ውሰዱ

· ኣብዚ እዋን ካብ
ክራምበሪ ዝስራሕ ወይ
ሲስታይቲስ  ንዩ ቲ ኣይ
ከምዝፍውስ ዘረጋግጽ
ጭብጢ የለን።



መዓስ ኢኹም ህጹጽ ሓገዝ ክትሓቱ ዝግበኣኩም? 

ምንቅጥቃጥ፣ ስምዒት ዛሕሊ 
ከምኡውን ቃንዛ ጭዋዳ

ብዙሕ ናይ ምድንጋር ስምዒት፡ 
ምብዕጋግ ወይ ጸያፍ ኣዘራርባ

ረስኒ ልዕሊ 38ºC ወይ ትሕቲ 
36ºC  እንተኾይኑ

ኣብ ሕቖኹም ኣብ ትሕቲ 
መሰናግለ ስምዒት ቃንዛ ኩሊት 
ምህላው

ኣዝዩ ትሑት መጠን ሙቖት ቆርበት

ምሉእ መዓልቲ ሽንቲ ከይሸንካ 
ምውዓል

ናይ ምስትንፋስ ጸገም

ኣብ ሽንትኹም ዝርአ ደም 
እንተሊዩ

ናይ ዩ ቲ ኣይ  ምልክታት እንተልዩኩም ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ክትውከሱ ይግባእ፣ ከምኡውን፡

እዞም ቀጺሎም ዘለዉ ምልክታት ሕማም ተርእዮ ናይ ብርቱዕ ናይ ሽንቲ ረኽሲ እዮም ከምኡ`ውን 
ብህጹጽ ክምርመሩ ኣለዎም፡

ባህርያዊ ስምዒትኩም እመኑ፣ ምልክታት ሕማምኩም ክንደየናይ ህጹጽ 
ምዃኖም ርግጸኛታት እንተ ዘይኮይንኩም፣ ምኽሪ ሕተቱ

TARGET is operated by the UK Health Security Agency. Developed in collaboration with professional medical 
bodies, Version 1.0. Published: March 2021, Revision: March 2023. 

· ምልክታት ሕማምኩም ብጣዕሚ እንዳገደዱ ኣብዝኸድሉ ግዜ፡ ወይ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት
ምምሕያሽ ክርእዩ ምስዘይጅምሩ።

· ነፍሰጾር ፣ ተባዕታይ ወይ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝገበርኩም እንተኾይንኩም

ኣብ (ስኮትላንድ) 
ናብ 111 ደውሉ

እንዳ ሓፈሻዊ 
ሕክምና (ኤን ኣይ)

NHS 111  
(ኢንግላንድ ከምኡውን ዌልስ)

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot

ምስ ሓኪምኩም ተራኸቡ ወይ

http://www.111.nhs.uk
http://www.111.wales.nhs.uk
http://www.nhs24.scot

