
መድሃኒት ምልክታት-ሕማም ከህድእ  
ይኽእል እዩ
ሕማማት ረሲዕነት ወይ ብኻልእ ኣጸዋውዓ ተገንዝቦኣውያ 
ሕማማት፡ ኣብ ልዕሊ ሓንጎል ዝተፈላለዩ ሃሰያታት ከውርዱ 
ይኽእሉ።  ንናይ ምዝካር ክእለትን፣ ናይ ምሕሳብ ክእለትን፣ 
ቋንቋን ካልእ ኣእምሮኣዊ ኣሰራርሓን ይጸልዎ እዩ። ስለዚ ቀሊል 
ስራሕ ንምስራሕ ዝበለጸ እናኸበደ ይኸይድን በብንእሽተይ ድማ 
ንመዓልታዊ መነባብሮኹም ንኽትዋጽኡሉ ተወሳኺ ሓገዝ የድል
የኩም።

ኣብ’ዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ሕማም ረሲዕነት መድሃኒት የብሉን። 
ይኹን ደኣ’ምበር ንምልክታት-ሕማም ናይ’ቲ ዝውቱር ዝኾነ ኣል
ዛይመር ዝበሃል ሕማም ረሲዕነት ዘህድእ መድሃኒት ግን ኣሎ። 
ሓደ ሓዲኦም ድማ ናይ ሰብነት ምዝንባል ሌዊ ከምኡ’ውን 
ሕማም ፓርኪንሰንስ ምስ ኣእምሮ ምስኣንን ጽቡቕ ውጽኢት 
ክህልዎም ይኽእል እዩ።

ኣርባዕተ ንጡፋት ባእታታት
ነቶም ምልክታት-ሕማም ዝጸልዉ ኣርባዕተ ንጡፋት ባእታታት 
ኣለዉ። እዞም ባእታታት ኣብ’ቶም ብዝተፈላለየ ኣስማት ኣብ 
ፋርማቻ ዝሽየጡ መድሃኒታት ኣለዉ። ሰለስተ ኻብቲ ንጡፍ 
ንጥረ-ነገራት ኣብ ትሕቲ እቲ ኮሊነዝትሬዝ ኢንሃቢተርስ  ዝብል 
ሓባራዊ ስም እዩ ዝርከብን ኣብ መጀመርታ ኣእምሮ ምስኣን 
ድማ ዝተኣዘዙ እዮም። 

• ዶኔቤዚል
• ጋላንታሚን
• ሪቫስቲግሚን

ሰለስቲኦም ነቲ ኣሲኢልኮሊን፣ ኣብ ሓንጎል ዘሎ ናይ ምልክት 
ንጥረ-ነገራት ዝኾነ ምብልሻው የድንጉዩዎ እዮም። በዚ መንገዲ 
እዚ፣ ነቲ ሕማም ኣልዛይመርስ ዘምጽኦ ምንካይ ምህርቲ ኣሲኢ
ልኮሊን ክኽሕስዎ ይኽእሉ እዮም። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ናይ 
ምዝካር፡ ናይ ምእማር(ምምሃር)፡ ኣተኲሮ ናይ ምግባርን ናይ 
ቋንቋ ዓቕምታትን ንገለ እዋን ስለ ዝመሓየሽ ነቶም ዝተፈላለዩ 
እለታውያን ንጥፈታት ኣብ ምቅላል እጃም ይህልዎ።

ጸኒሑ ኣብቲ ሕማም
ሜማንቲን  ራብዓይ ንጡፍ ንጥረ ነገር እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ 
ንኮሊነዝትሬዝ ኢንሃቢተርስ (ኣብ ላዕሊ ይርአዩ) ከም ተወሳኺ 
ይእዝዝ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ሕማም ንእሽተይ ጸኒሑ ክሰርሕ 
ይኽእል እዩ።
     ሜማንቲን ነቲ ኣብ ሓንጎል ዘሎ ናይ መትኒ ምልክታት ስለ 
ዘመሓይሾ ብዝተወሰነ ብርኪ ብዝሓሸ መንገዲ ክስራሕ ይኽኣል 

እዩ። ምልክታት ጠባይ እውን ምዕጋስ 
ይኽኣል እዩ። ይኹን እምበር፣ እቲ 
ዘምጽኦ ሳዕቤን ካብ ሰብ ናብ ሰብ  ክፈ
ላለይ ይኽእል እዩ፣  እዚ ከዓ ኣብ ኣርባ
ዕቲኡ ንጡፍ ንጥረ ነገራት ዝውዕል እዩ።

ጎድናውያን ሳዕቤናት 
ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም
ከም ዕግርግር ምባል፣ ሕማም ርእስን ሸውሃት ምዕጻውን 
ዝኣመሰሉ ጎናዊ ጎዳእቲ ሳዕቤናት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። 
መብዛሕቱ እዋን ንግዚኡ ጥራሕ እዮም ዘጋጥሙ። እንተ ዘይኮኑ 
ንሓኪምካ ወይ ነታ ነርስ ተወከሳ።

ነቲ ትሕከሙሉ ናይ ኣደንዛዥ ዕጽ ሕክምና ክትከታተልዎ 
ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓኪም ነቲ መጠን መድሃኒት ከስተኻኽሎ ወይ 
ነቲ ዓይነት መድሃኒት ክቕይሮ ኣድላዪ ኮይኑ ክረኽቦ ይኽእል 
እዩ። ብተወሳኺ እቲ ሓኪም ነቲ ዝተዋህበ ክንክን ክሳብ ክንደይ 
ረብሓ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ገምጋም ከካይድ ይኽእል እዩ።

ፋርማቻ ምኽሪ ይህብ
ሓደ ፋርማቻ እቲ ሓኪም ዝኣዘዞ መድሃኒት ዘይኮነ ካልእ ዓይነት 
መድሃኒት ክውሰድ ሓሳብ ክህብ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ኩነታት ሓደ ዓይነት ንጡፍ ንጥረ-ነገራት ዝሓዘ እሞ 
ተመሳሳሊ ጽልዋ ዘለዎ መድሓኒት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ፋርማሲ፣ 
ብዛዕባ ጎናዊ ጎዳእቲ ሳዕቤናትን እቲ መድሓኒት ብኸመይ 
ክውሰድ ከም ዘለዎን ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
   ንሓኪምኩም መድሃኒት ክህበኩም ከይተሰከፍኩም ሕተቱዎ፣ 
እዚ ከዓ ነቲ መድሃኒት ንኽትከታተሉዎ ዝቐለለ ይገብሮ።
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መድሃኒትን ሕማም ረሲዕን
ክውንቶታት ዝሓዘለ ብሽወደናዊ ማእከል ረሲዕነት ዝተዳለወ ነጸላ ጽሑፍ 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm, 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se

ብዝተፈላለየ ቛንቋታት ተወሳኺ ሓቅታት ዝሓዘ ወረቐት  
ካብ ዌብ ሳይት ማእከል ድመንቲያ ሽወደን፡ 

- demenscentrum.se/Faktablad ክትሕትሙ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ናተይ ሓኪም ነዚ ንጡፍ ባእታ ኣዚዙለይ፤ 

ኣብ ፋርማቻ ከም መድሃኒት በዚ ዝስዕብ መጸውዒ ስም ኣሎ፤

Läkemedel och demenssjukdom•faktablad på Tigrinja  


