ስም:

ዕድመ ናይ ሕጂ እዋን:

ቃለ መሕተተኛ ክታም:

ዕለት:

ናይ ዘመነ ሂወት ናይ ሓንጎል ከቢድ ማህሰይቲ (ካብ OSU TBI-ID) ከምኡ እውን ካልኦት ዝበጽሑ ናይ ሓንጎል ማህሰይቲ
ኣብ ዘመነ ሂወትኩም ብፍላይ ኣብ
1. ብኽብረትኩም
ክሳድኩም ወይ ርእስኹም ፅልዋ ብዛዕባ ዘሕደሩ

ማህሰይትታት ሕሰቡ፡፡ ናብ ሆስፒታል ወይ ህፁፅ
እዋን ክፍሊ ዝኸድኩምሉ ግዘ ምስትዋስ ክሕግዘኩም
ይኽእል እዩ፡፡ ብመኪና ወይ ሞተር ሳይክል ስባር፡
ሳይክል ምግጫው፡ ብዝኾነ ነገር ምውቃዕ፡ ኣብ
ስፖርታዊ ፀወታ ወይ ወተሀደራዊ ግዳጅ ዘጋጠመ ናይ
ሓንጎል ማህሰይቲ፡፡

a.

ኣብ ሂወትኩም ብዛዕባ ዘጋጠመኩም ዝኾነ ማህሰይቲ ሕሰቡ፡
ተዘሪርኩም ወይ ውነኹም ስሒትኩም ትፈልጡዶ?

□ እወ
□ ኣይፋል (ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናብ ሕቶ 3 ክዱ)
b.

ንዝነውሐ እዋን ዝተዘረርኩምሉ ወይ ውነኹም ዝሰሓትኩምሉ መዓዝ
ነይሩ? (ሓደ ጥራሕ ምረፁ፡ ርግፀኛ እንተዘይኮይንኩም ብኽብረትኩም
ዝሓሸ ግምት ኣቐምጡ፡፡)

□ ትሕቲ 30 ደቓይቕ ተዘሪረ ወይ ውነይ ስሒተ
□ ካብ 30 ደቓይቕ ክሳዕ 24 ሰዓት ተዘሪረ ወይ ውነይ ስሒተ
□ ን24 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ ተዘሪረ ወይ ውነይ ስሒተ
c.

ፈለማ ክትዝረሩ ከለኹ ወይ ውነኹም ክትስእኑ ከለኸሙ ዕድመኹም
ክንደይ ነይሩ?
ዓመት

ርእስኹም ብዙሕ ግዘ፡ ብተደጋጋሚ
2. ኣብ
ማህሰይቲ ኣጋጢምኩም ይፈልጥዶ

3.

(ንኣብነት ናይ መጥቃዕቲ ታሪክ፡
ምግርጫው ዘለዎም ስፖርትታት፡
ወተሃደራዊ ግዳጃት)?

□
□
a.

□
□

እወ

መድሓኒት ብዘይዓቐን
ብምውሳድኩም ወይ
ብምሕናቕ ውነኹም
ስሒትኩም ትፈልጡዲ?

እወ
ኣይፋል (ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናብ ሕቶ 4 ክዱ)

ኣይፋል (ኣይፋል እንተድኣ ኮይኑ ናብ ሕቶ 3 ክዱ)

a.

እዚ ማህሰይቲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዕደመኹም
ክንደይ ነይሩ?

ክንደይ ግዘ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መድሓኒት
ወሲድኩም?
ዓቐን ንላዕሊ

ዓመት

b.

b.

እዞም ተደጋገምቲ ማህሰይትታት ከቋርፁ ከለው
ዕድመኹም ክንደይ ነይሩ?
____ ዓመት

ክንደይ ግዘ ካብ ምሕናቕ?
ምሕናቕ

4.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

ብሓኪም ወይ ካልኦት ሰብ ሞያ
ጥዐና እዞም ዝስዕቡ ከም ዘለኩም
ተነጊርኩም ይፈልጥዶ?

ሕማም ምንፍርፋር ወይ ትርግትያ?
ስትሮክ፡ ናይ ሓንጎል መስረባዊ ሓፂር ሕማም
ናይ ሓንጎል ሕብጠት
ናይ ሓንጎል ሕበጠት (ኣካላዊ ዕያንገዳ)
ናይ ምምራዝ ፅልዋ ወይ ወይ ብመድሓኒት ምምራዝ
ከም ኣንቅፂ ወይ ነድሪ ሓንጎል ኢንፌክሽን
ናይ ሓንጎል መድመይቲ ወይ ድምየት
ህፃን ወይ ዓብይ ሰብ ናይ ምክልባት ኣበር
ናብ ሓንጎል ኦክስጅን ምስኣን- ምስትንፋስ ዘቋረፅኩምሉ፡
ዝጠሓልኩምሉ ወይ ዝተሓነቕኩምሉ እዋን

ውፅኢት ምብራህ
ናይዚ መሳርሒ መሰረት ናይቲ ውልቀ ሰብ ናይ ሓንጎል ማህሰይቲ ታሪኽ ብዝግባእ ምፍላይ እዩ፡፡ እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወቱ በዘጋጠሞ ተጓንፎ መሰረት ብምግባር ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት
የኽእል፡፡
ዝኾነ ውልቀ ሰብ እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንተድኣ ኣለዎ ሕጂ እውን ዝኾነ ፀገም ክህልዎ ይኽእል፡

ዝኾነ ሰብ ናይ ሓንጎል ማህሰይ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እዚ መፍለይ ምምላእ፡፡ እዚ መፍለይ ውፅኢት
ምርመራ ከም ዘይኮነ፡ ንብቑዕነት ንምፍላይ ኣብ ጥቕሚ ከም ዘይውዕልን ምስ ሰብ ሞያ ብኣካል ዝግበር
ምርመራን ገምጋምን ከም ዘይትክእ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ መረዳእታ ከም ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ጥዕና
መረዳእታ ክረኣይ ይግባእ፡፡ እቲ ዝተጠቐሰ መረዳእታ መደብ ንምግምጋም ክምርመር ይኽእል፡፡

•
•
•

ዝኸፍአ: ሓደ ማእኸላይ ወይ ከቢድ TBI
ፈላማይ: TBI ዕድምኦም 15 ቅድሚ ምምልኡ ውነኻ ምስሓት ዘለዎ
ካልኦት ፍልፍላት: ዝኾነ TBI ምስ ካልእ ናይ ሓንጎል ስራሕቲ ዝተሀሰየ፡፡
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