
ክእለተ ሓንጎል ንኣዘዋውራ መኪና ይጸልዎ እዩ
ሕማም ረሲዕ፡ ብዝተፈላለየ ሕማማት ወይ ማህሰይቲ ኣብ 
ሓጎል ዘጋጥም ናይ ሓያሎ ምልክታት ሓባራዊ መጸውዒ 
እዩ። እቲ ምልክት፡ ናይ ምሕሳብ፡ መደብ ናይ ምውጻእን ናይ 
ምዝርራብን ተኽእሎ ዘጽብብ እዩ።

እቶም ቀዳሞት ምልክታቱ ድማ ምርሳዕን ክትምሃር 
ዘይምኽኣልን እዩ። እቲ ሕማም ተሓቢኡ ስለዝመጽእ ኣብ 
ምጅማሩ ከተለልዮ ኣጸጋሚ እዩ።

ንዘዋሪ መኪና ዝወሃብ ምልክት መጠንቀቕታ
ሕማም ረሲዕ ዘለዎም ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ምቕያር ማርሻን 
ምርጋጽ ነዳድን ከቢድ ጸገም የብሎምን። ሕማማት ረሲዕ፡ 
ብዙሕ ሓበሬታን ቅልጡፍ ውሳነን ኣብ ዘድልዮ ጸቕጢ ኣብ 
ዘለዎ ኩነታት እዮም ቅድም ክልለዩ ዝኽእሉ። ከምዚ ኩነታት 
ማለት ጻዕቂ መካይን ኣብ ዘለዎ ኩነታት ወይ ኣብ መስቀላዊ 
መገዲ ክኸውን ይኽእል። 

ሕማም ረሲዕ ኣብቲ ቀዳመይ ተርእዮኡ ኣብ ትራፊክ 
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይግለጽ። ገለ መጠንቀቕታ ምልክታት፡

• ናህሪ ምስ ኩነታት ዘይምስትኽኻል 
• ፍራቻ፡ ወይ መጽረጊ ቬትሮ ወሊዕካ ምርሳዕ
• ንኻልኦት ዘወርቲ ኣብ ግምት ዘይምእታው 
• ክትረኽቦ ዘይምኽኣል – ምጥፋእ

ሕማም ረሲዕ ኣብ ሓያሎ ሓደጋታት 
መጽናዕቲ ከምዘመልክቶ፡ ፍርቂ ካብቶም ልዕሊ 65 ዓመት 
ዝዕድመኦም እሞ መኪና ዝዝውሩ፡ ኣብ ኣእምሮ ብዘጋጥም 
ለውጢ፡ ሕማም ረሲዕ ዘለዎም እዮም። መብዝሕትኦም 
ከቢድ ዝዀነ ምልክት ዘርኣዩ ኣይኰኑን። ሕማም ረሲዕ 
ዘለዎም ዘወርቲ መካይን ናይ ባዕሎም ጥራይ ዘይኰነስ ናይ 
ካልኦት ህይወት’ውን እዮም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ። 

ኣቐዲምካ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ
ሕማም ረሲዕ እንተጠርጢርካ፡ ብቕልጡፍ ምስ ሓኪም 
ተራኸብ። ቅኑዕ መርመራ፡ ሓገዝን ሕክምናን ኣብ ግዚኡ 
ንምርካብ፡ ቀልጢፍካ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

መድሃኒት ዝዕንቅጾ ነገር እንተልዩ፡ 
እቲ ሓኪም ይምርምር
እቲ ሓኪም፡ እቲ መድሃኒት መኪና ካብ ምዝዋር ዝዕንቅጸካ 
እንተዀይኑ’ውን ይመርምር እዩ። ሓኪም ገምጋም ምስ ገበረ፡ 
ን በዓል መዚ መጓዓዝያ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለዎ፡ ንሳቶም 
ድማ ድሕሪኡ ንፍቓድ መዘወሪ ዝምልከት ውሳነ ይወስዱ። 
እቲ ዝዝረበሉ ዘሎ 
ሰብ፡ ውሳነ በዓል 
መዚ መጓዓዝያ ቅኑዕ 
ኣይኰነን ዝብል 
እንተዀይኑ ናብ ቤት 
ፍርዲ ይግባይ ክብል 
ይኽእል እዩ። 

ሕጊ ኸ እንታይ ይብል፧
ሕማም ረሲዕ ዘለዎ ዘበለ ብመትከል መኪና ክዝውር 
ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣብ ገለ ሕድገታት ግን፡ብ ቅልል ኣዝበለ 
ሕማም ረሲዕ፡ እቲ ምልክት ንውሕስነት ትራፊክ ዘይጸሉ 
ኰይኑ እንተተገምጊሙ፡ ናይ ገዛ መኪና ንኽዝውር ክፍቀደሉ 
ይኽእል። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ሓኪም ንተኽእሎ ምዝዋር 
እቲ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ብሓድሽ ይምርምሮ።

ተነቃፊ ሕቶ
ድሕሪ ሕጂ ክትዝውር ኣይፍቀደካን እዩ ዝብል ሓሳብ፡ ምስ 
ርእሰ ስምዒትን፡ ናብ ዝደለኻዮ ናይ ምኻድ ሓርነትን ዝትንክፍ 
ተነቃፊ ሕቶ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ዝምልከቶ ሰብን መቕርቡን 
ኣብ ዝርርብ እቲ ምዝዋር መኪናን ምሕዳግ መዘወሪ 
ካርድን ዝምልከት ክርከቡ ኣለዎም።

ዝያዳ ሓበሬታ
ጽሑፋት በዓል መዚ መጓዓዝያን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ቅድመ ኩነት መድሃኒትን ምሕዳግ ካርድ መዘወሪ ፍቓድን 
ወዘተ። (TSFS 2010:125) • www.transportstyrelsen.se
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