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1. መግቢያ
የአዕምሮ ጤና ችግር በዓሇም ዘሪያ የሚገኙ ሰዎችን ሁለ ያጠቃሌ። በሀገራችን ከስዴስት
ሰዎች አንደ/ዶ በሕይወት መናቸው ውስጥ በአዕምሮ ሕመም ይያዚለ።

የአዕምሮ ሕመም ስርጭት ከፌተኛ ቢሆንም ጥሩ መፌትሔ ያሇው
ጉዲይ ነው። አብዚኞቹ የአዕምሮ ሕመምተኛ ወገኖቻችን በመዴኃኒትና በተሇያዩ ዳዎች
ሉታገዘ ይችሊለ። እነዙህ የአዕምሮ ሕመም ችግር የገጠማቸው ሰዎች በጊዛ እገዚ ባገኙ
መጠን የመሻሌና እንዯገና አምራች ዛጋ የመሆን ዕዴሊቸው ከፌ ይሊሌ።
ነገር ግን አብዚኞቹ የአዕምሮ ሕመም ሰሇባ የሆኑ ሰዎች ሕመሙ ሉዴን የሚችሌ መሆኑን
አያምኑበትም። ስሇዙህ የአዕምሮ ጤና አገሌግልት ሇማግኘት አይሞክሩም፡፡ የጤና
ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ይህን አመሇካከት በመሇወጥ ረገዴ ትሌቅ ሚና ይኖራቸዋሌ።
ከዙህ በተጨማሪ የአዕምሮ ሕመምተኞች በዘሪያቸው የሚኖሩ ሰዎች ስሇነሱ ባሊቸው
የተዚባ አመሇካከት የተነሳ በከፌተኛ ዯረጃ ይገሇሊለ። ይህ ሁኔታ ሕመምተኞችን መጥፍ
ስሜት እንዱሰማቸው ስሇሚያዯርግና ሕመሙ በፌጥነት እንዲይሻሊቸው ስሇሚያዯርግ
በሕመምተኞችና በቤተሰቦቻቸው ሊይ ተጨማሪ ጫና ይፇጥራሌ። ይህንን ችግር
ሇመፌታትም የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች እገዚ በጣም የጎሊ ይሆናሌ።
ይህ መመሪያ በማሕበረሰባችሁ ውስጥ ያለ የአዕምሮ ሕመምተኛ ሰዎችን እንዴታግዘበት
ይረዲችኋሌ።
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1.1. በብሔራዊ የአዕምሮ ጤና ስትራቴጂ ውስጥ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ሚና
የኢትዮጵያ የአዕምሮ ጤና ስትራቴጂ በሀገሪቱ የአዕምሮ ጤና ክብካቤ እንዳት መሰጠት
እንዲሇበት ግሌጽ አቅጣጫ አስቀምጧሌ። በዙህም መሰረት ሁለም የጤና ኤክስቴንሽን
ባሇሙያዎች የአዕምሮ ሕመም ችግር ሊሇባቸው ሰዎች አስፇሊጊውን አገሌግልት
በመስጠት የበኩሊቸውን አስተዋጽዖ እንዱያዯርጉ ይጠበቅባቸዋሌ።
እናንተ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች እንዯ ባሇሙያ ሇአዕምሮ ጤና ክብካቤ
አስተዋጽዖ በማዴረግ በጣም ጠቃሚ ሚና ትጫወታሊችሁ። በዙህ ረገዴ የብሔራዊ
የአዕምሮ ጤና ስትራቴጂው ያስቀመጠውን ስናጠቃሌሇው የምትጫወቱት ሚና እና
የሚኖሯችሁ ኃሊፉነቶች እንዯሚከተሇው ይሆናለ።
 ሇዴንገተኛ እና አጣዲፉ የአዕምሮ ጤና ችግሮች መፌትሔ መፇሇግ/ማመቻቸት
 የአዕምሮ ሕመምን ሇይቶ የማወቅ ክህልት እንዱጨምር ማዴረግ
 ሇአዕምሮ ሕመምተኞች እና ሇቤተሰቦቻቸው መረጃ፣ ዴጋፌና ቀሊሌ መፌትሔዎችን
መስጠት
 የተዚቡ አመሇካከቶችን/ ማግሇሌን መቀነስ፣ የአዕምሮ ጤናን ማጎሌበት እና የአዕምሮ
ሕመምን መከሊከሌ
እነዙህን ኃሊፉነቶች መወጣት የሚያስችሌ ክህልት እንዴትጨብጡ ይህ መመሪያ አንዴ
በአንዴ ገሇጻ ያዯርጋሌ።
ሇተጨማሪ መረጃ ሇጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች የተጋጀውን የአዕምሮ ጤና ስርዓተትምህርት በዙህ ዴህረ-ገጽ ይመሌከቱ።
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=6728
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1.2 የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ሇራሳቸው ሉያዯርጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች
የጤና ባሇሙያ ሆኖ መስራት ብዘ ጊዛ የሕሉና እርካታ ቢሰጥም በብዘ ምክንያቶች
የተነሳ ከፌተኛ ጫና ይፇጥራሌ። ብዘ ስራ መስራቱ፣ ሙያው የጋራ ጥረትን መጠየቁ፣
የውሳኔዎች ከባዴ መሆን፣ የዴጋፌ ማነስ እና የመሳሰለት የጤና ስራን ጫና ያሇበት
ያዯርጉታሌ። ጫና ዯግሞ ሁሌጊዛ ጎጂ ባይሆንም አንዲንዳ ሇጤና የሚያሰጉ ችግሮችን
ሉያመጣ ይችሊሌ።
አስታውሱ፦ ወገኖቻችንን ሌንረዲ የምንችሇው መጀመሪያ ራሳችንን ስንጠብቅ ነው።
ከፌተኛ ጫና ሉፇጥራቸው የሚችለ ችግሮች፦
 ሁሌጊዛ መጨነቅ
 የእንቅሌፌ ችግር
 ስሜታዊ መሆን
 በጣም መጠጣት ወይም ጫት መቃም
 ራስን ማግሇሌ/ ከሰዎች ጋር መሆን አሇመፇሇግ
 የአካሊዊ ጤና ችግሮች (ከፌተኛ የዯም ግፉት፣ የጨንጓራ ሕመም)
 ጠብ አጫሪነት (ሇምሣላ፦ ከጓዯኛ ጋር፣ ከስራ ባሌዯረባ ጋር)
 በዴባቴ ወይም በጭንቀት ሕመም መጠቃት
የስራ ጫና እነዙህን ችግሮች እንዲያመጣ መወሰዴ የሚችለ ጥንቃቄዎች
 ጊዛያችሁን በሙለ በስራ ብቻ አሇማሳሇፌ፦ በእረፌት ጊዛያችሁ ቤተሰቦቻችሁንና
ጓዯኞቻችሁን ማግኘት፣ የምትወዶቸውን ነገሮች ማዴረግ፣ ሇመዜናናት መሞከር
 በበቂ ሁኔታ መመገብ፣
 የራስዎትን ሌምድች ሇማዲበር መሞከር
 ከስራ ጋር ስሇ ተያያዘ ችግሮች ከላልች ሰዎች ጋር መወያየት
 ተጨማሪ ዴጋፌ መጠየቅ
እነዙህን ቀሊሌ ጥንቃቄዎች ወስዯው በስራ ጫና ምክንያት የሚመጡ ችግሮችን መቀነስ
ካሌቻለ ወዯ ከፌተኛ የጤና ተቋም ሄዯው እገዚ ያግኙ።
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1.3. ባሕሌ እና የአዕምሮ ጤናና ሕመም
ባሕሌና ሀይማኖታዊ እምነቶች፤ ሰዎች ስሇ አዕምሮ ጤና እና ሕመም የሚኖራቸው
አስተሳሰብ ሊይ ትሌቅ ተጽዕኖ ይፇጥራለ።
በባህሊችን ስሇ አዕምሮ ሕመም ምክንያት ከሚታመኑ ነገሮች ውስጥ በእርኩስ መንፇስ
መያዜ፣ ቡዲ፣ ዴግምት፣ እርግማን፣ በሀጢያት ምክንያት መቀጣት፣ ሇከባዴ ችግር
መጋፇጥና፣ በጣም ማሰብ ይጠቀሳለ።
እነዙህ ምክንያቶች ትክክሌም ይሁኑ ስህተት ባህሊዊ እና ሃይማኖታዊ እምነቶች
የሕመሙን ተጠቂዎች በመዯገፌ ረገዴ አስተዋጽዖ ሉያዯርጉ ይችሊለ። በአንጻሩ ዯግሞ
አንዲንዴ ሀይማኖታዊ እና ባህሊዊ ሕክምናዎች ሇአዕምሮ ሕመምተኞች ጎጅ ሉሆኑ
ይችሊለ።
በዙህ ሁኔታ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ምን ሉያዯርጉ ይችሊለ?

የእናንተ ሚና
 ስሇ አዕምሮ ሕመም ሰዎች የሚሰጡትን ገሇጻ በአክብሮት ማዲመጥ
 በዙህ መመሪያ ሊይ የተቀመጡትን የአዕምሮ ሕመም ምክንያቶች/መንስኤዎች ሇአዕምሮ
ሕመምተኞችና ሇቤተሰቦቻቸው በቀሊሌ ቋንቋ መግሇጽ
 ሰዎች ስሇ መናዊ የአዕምሮ ሕክምና አማራጮች እንዱያውቁ ማዴረግ
 ሀይማኖታዊ ወይም ባህሊዊ ሕክምና እየወሰደ ያለ ሰዎች ጎን ሇጎን መናዊ ሕክምና
እንዱከታተለ ማበረታታት
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1.4. የአዕምሮ ጤና እና ሰብዓዊ መብቶች
የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ሰብዓዊ መብቶች እና ነጻነቶች ከሰው ሌጅ ተፇጥሮ
የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገፇፈ እንዯሆኑ በግሌጽ ያስቀምጣሌ (የኢትዮጵያ
ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት፣ አንቀጽ 10፣ ቁጥር 1)።
 ሁለም የአዕምሮ ሕመምተኞች እንዯማነኛውም የኢትዮጵያ ዛጎች እኩሌ መብት
አሊቸው።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች በፌቅርና በክብካቤ እንዱሁም በክብር መያዜ
ይኖርባቸዋሌ።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች በመታመማቸው ብቻ መታሰር ወይም መሰቃየት
የሇባቸውም፣ እንዱሁም ብቻቸውን ቤት ውስጥ ሉቆሇፌባቸዉ አይገባም።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች ቤተሰብ የመመስረት እንዱሁም የመውሇዴ መብት
አሊቸው።
 የአዕምሮ ሕመምተኛ ስሇሆኑ ብቻ እንዲይጋቡ እንዱሁም ሌጅ እንዲይወሌደ እና
እንዲያሳዴጉ መከሌከሌ የሇባቸውም።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች እንዯማናቸውም ዛጋ የመስራት መብት አሊቸው።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች የመመገብ፣ የመሌበስ፣ ቤት የማግኘትና የሕክምና
አገሌግልት የማግኘት መብት አሊቸው። የአዕምሮ ሕመምተኛ በመሆናቸው ብቻ
መራብ፣ መናቅ፣ መሰዯብ እንዱሁም ጎዲና ሊይ መጣሌ የሇባቸውም።
 የአዕምሮ ሕመምተኞች ሇአካሊዊም ሆነ ሇስነ-ሌቦናዊ ጥቃት መዲረግ የሇባቸውም፣
(መሰዯብ፣ ርኩስ መንፇስ ሇማስወጣት በሚሌ መዯብዯብ)።
የታሰሩ ወይም ሇተሇያዩ ጥቃቶች የተዲረጉ የአዕምሮ ሕመምተኞች በሚያጋጥሟችሁ ጊዛ
ምን ማዴረግ እንዯምትችለ በገጽ 37 የተቀመጠውን ተመሌከቱ።
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1.5. አዕምሯዊና አካሊዊ ጤና
የአዕምሮ ጤና እና አካሊዊ ጤና ተነጣጥሇው የሚታዩ አይዯለም።
"ያሇ አዕምሮ ጤና ምንም ጤና የሇም"
በግሌጽ እንዯሚታየው የአካሌ ጉዲተኞች እና ሇረጅም ጊዛ የቆየ የአካሊዊ የጤና ችግር
(ሇምሣላ፦ ኤች አይ ቪ፣ የሳንባ ሕመም (ቲቢ)፣ የስኳር ሕመም፣ የከፌተኛ የዯም ግፉት)
ያሇባቸው ሰዎች ሇአዕምሮ ሕመም ያሊቸው ተጋሊጭነት ከፌተኛ ነው። ገጽ 44
ተመሌከቱ።
በላሊም በኩሌ ከባዴ የአዕምሮ ሕመም ያሇባቸው ሰዎች በአብዚኛው የማይታወቁሊቸው
አካሊዊ የጤና ችግሮች፣ የምግብ እጥረት ጉዲቶች፣ እና ዯካማ አካሊዊ ጤንነት
ይኖራቸዋሌ።
በዙህ ሁኔታ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ምን ሉያዯርጉ ይችሊለ?

የእናንተ ሚና
እንዯ ጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያ የሰዎችን ጤና ስታስቡ አካሊዊና አዕምሯዊ
ጤናቸውን በአንዴ ሊይ አስታውሱ።
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1.6. የመግባባት ችልታ
በሁለም የጤና ክብካቤ ሁኔታ ውስጥ በግሌጽና የሰውን ስሜት በማይጎዲ መሌኩ ሃሳብን
መሇዋወጥ ያስፇሌጋሌ።
ምንም እንኳን አንዲንዳ የአዕምሮ
ችግር ካሇባቸው ሰዎች ጋር በግሌጽ
ሃሳብን መሇዋወጥ አስቸጋሪ ቢሆንም
እንዙህን ሰዎች ኃሊፉነት
እንዲሇባቸውና እንዯተከበሩ ሰዎች
መቅረብና መረዲት ይገባሌ።

ሕመምተኞችና ቤተሰቦቻቸው/ተንከባካቢዎቻቸው እናንተ ባሇሙያዎቹ ችግራቸውን
እንዴትረደሊቸው፣ ዴጋፌ እና እገዚ እንዴታዯርጉሊቸው እገዚ ይሻለ።
በዙህ ሁኔታ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ምን ሉያዯርጉ ይችሊለ?

የእናንተ ሚና
 ቀሊሌና ግሌጽ ቋንቋ መጠቀም
 የሰዎችን ዕዴሜ፣ ጾታ፣ እና ባሕሌ ግንዚቤ ውስጥ ማስገባት
 ሁሌጊዛም ጥሩ ቀረቤታ ማሳየትና አክብሮት መስጠት
 ነጻ ሆነው እንዱያዎሯችሁ ማበረታታት
 ስሜቶቻቸውንና የገጠሟቸውን ነገሮች በሚያወሯችሁ ጊዛ በዯንብ ማዲመጥ
 ሇማንም የማያካፌለትን ሚስራቸውን እና ስሜት የሚነኩ ሁኔታዎቻቸውን
ሲያናግሯችሁ ስሜታቸውን ተጋሯቸው፣ ሚስጥራችሁንም ያሇ እነሱ እውቅና
ሇላልች ሰዎች እንዯማትናገሩባቸው አረጋግጡሊቸው።
ገጽ 11 ተመሌከቱ
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1.7. ሚስጥር ጠባቂነት
በስራችሁ ውስጥ ስሇሕመምተኞቻችሁ የምታገኟቸውን መረጃዎች በሙለ
ከሕመምተኞች ወዲጅ መዴም ቢሆን እንኳ በሚስጥር መጠበቅ ያስፇሌጋሌ። ሆኖም
በሚከተለት ሁሇት ሁኔታዎች ሇሚገባቸው ሰዎች መረጃ መስጠት ይቻሊሌ።
 ሕመምተኞቹ እንዴታነጋግሩ ከፇቀደሊቹህ ሰዎች ጋር
 የሕመምተኞቹንና የላልችን ሰዎች ዯህንነት ከመጠበቅ አንጻር ሇላልች ሰዎች ማሳወቅ
አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ (ሇምሣላ ሕመምተኞቹ ራስን የማጥፊት ዜንባላ ካሊቸው)።
የሕመምተኞችን ሚስጥር ሇመጠበቅ እንዱያመች ከሕመምተኞች ጋር ውይይት
የምታዯርጉበት ቦታ ላልች ሰዎች የሁሇታችሁን ንግግር የማይሰሙበት ሉሆን ይገባሌ።
ከዙህ በተጨማሪም ሕመምተኞች ሇእናንተ ስሇነገሯችሁ ነገሮች ሇራሳቸው ጥቅም
እስካሌሆነ ዴረስ ሇላልች ሰዎች እንዯማትናገሩ ግሇጹሊቸው። ይህም በእናንተና
በሕመምተኞች መካከሌ አመኔታን ይገነባሌ።
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1.8. የአዕምሮ ሕመምተኞችን ቤተሰብ መዯገፌ
የአዕምሮ ሕመምተኞችን መንከባከብ ፇታኝ ሉሆን ይችሊሌ።
በዙህ ሁኔታ የጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች ምን ሉያዯርጉ ይችሊለ?

የእናንተ ሚና
 የሕምተኞችን ስሜት መጋራት
 የሚያሳስባቸውን ነገር ማዲመጥ
 በቀሊለ ችግር የመፌታት ስሌትን በመከተሌ እገዚ ማዴረግ (ገጽ 54
ተመሌከቱ)
 ስሇ ሕመሙ/ችግሩ ግሌጽ መረጃ መስጠት
 ቤተሰብ/ተንከባካቢ የአዕምሮ ጤና ችግሮች፣ በተሇይ የዴባቴ ችግር፣ ተጠቂ
እንዲይሆኑ መከታተሌ (ገጽ 40 ተመሌከቱ)
 በየጊዛው ወዯየቤታቸው በመሄዴ መከታተሌና መዯገፌ
 ሇአዕምሮ ሕመምተኞችና ሇተንከባካቢዎቻቸው ተግባራዊ ዴጋፌ ሇመስጠት
ማህበረሰቡን ማነሳሳት (ገጽ 81 ተመሌከቱ)
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2. ከአዕምሮ ህመም ጋር በተያያ የሚታዩ ዴንገተኛና አስቸኳይ
ችግሮችን ማቃሇሌ
ከአእምሮ ሕመም ጋር በተያያ የእርስዎን አፊጣኝ እርምጃ የሚፇሌጉ ክስተቶች አንዲንዴ
ጊዛ ይፇጠራለ። ይህ ክፌሌ ከአእምሮ ሕመም ጋር በተያያ ዴንገተኛ ሁኔታዎች እና
አስቸኳይ ክስተቶች በሚፇጠሩበት ወቅት፤ ሰዎችን በዯንብ እንዱረደ ያስችሌዎታሌ።
የሚከተሇዉን የማጠቃሇያ ሳጥን ይመሌከቱ።

አስቸኳይ እርምጃን የሚፇሌጉ አዕምሯዊ እና ኒውሮልጂያዊ ችግሮች
 እራስን የማጥፊት አዜማሚያ (ገፅ 14)
 አዯገኛ እና ቁጡ ባህሪ (ገፅ 16)
 እራስን በመሳት መውዯቅ (ገፅ 17)
 የመዴኃኒቶች ያሌተጠበቀ አዯገኛ ስሜት/ባህሪ መፌጠር (ገፅ 19)
 በአሰቃቂ ክስተቶች ወቅት የሚከሰቱ አዯገኛ ስሜቶች/ባህሪዎች (ገፅ 20)
 ከወሉዴ በኋሊ የእናቶች የመረበሽ ባህሪ (ገፅ 21)
 ግራ የመጋባት/የመረበሽ ባህሪ (ገፅ 22)
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2.1. ራስ የመጉዲት ባህሪ
ጊዛ የማይሰጡ ሁኔታዎች
 ራስን የማጥፊት ሙከራ ማዴረግ
 ራስን እንዯሚያጠፈ መዚት
 በራስ ሊይ ጉዲት ማዴረስ
ሁለም ራስን የማጥፊት ስሜት ያሊቸው ሰዎች በጥንቃቄ መታየት አሇበት። ስሇዙህ
ሁለንም የአዕምሮ ሕመምተኞች በተሇይም በከፌተኛ የስሜት መረበሽ ውስጥ ያለ
ሰዎችን በዯንብ መከታተሌ ያስፇሌጋሌ።
ራስን የማጥፊት ዜንባላ የሚያሳዩ ምሌክቶች
 ከፌተኛ የተስፊ መቁረጥ ስሜት
 ራስን የማጥፊት ሃሳብ
 ከዙህ በፉት ራስን ሇማጥፊት ወይም ሇመጉዲት የተዯረገ ሙከራ (ገጽ 16)
 የአዕምሮ ሕመም መኖር
 አዯንዚዥ ወይም አነቃቂ ነገሮችን መጠቀም፤ ሇምሳላ፦ መጠጥ፣ ሀሺሽ፣ ጫት
 በማህበረሰብ መገሇሌ እና ዴጋፌ ማጣት

ራስን ስሇማጥፊት ሃሳብ መጠየቅ
ራስን ስሇማጥፊት ሰዎችን መጠየቅ ራሳቸውን እንዱያጠፈ አይገፊፊቸውም። ይሌቁንም
አብዚኞቹ ሰዎች ይህ ጥያቄ ስሇችግራቸው እንዱያወሩ እዴሌ ስሇሚሰጣቸው ይህ ጥያቄ
አይከፊም። ነገር ግን፤ ራስን ስሇማጥፊት ሀሳብ ሰዎችን ሲጠይቁ ስሜታቸውን
ሊሇመጉዲት ጥንቃቄ ያዴርጉ። በሚቀጥሇዉ ገፅ መጀመሪያ ሊይ ባለ ጠቅሇሌ ያለ
ጥያቄዎች ይጀምሩ። የሚያገኙት ምሊሽ አዎ ከሆነ በመቀጠሌ ወረዴ ብል የተረሩትን
በጣም ቀጥተኛ የሆኑትን ጥያቄዎች ያስከትለ።
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ራስን ስሇማጥፊት ሀሳብ መጠየቅ
 ወዯ ፉት ምን የታይዎታሌ/ ስሇወዯፉት ምን ያስባለ?
 ኑሮ በቃኝ የሚሌ ስሜት የተሰማዎ ጊዛ ነበር?
 መኖር ጥቅም የሇውም ብሇው አስበው ያውቃለ?
 ሞትን የተመኙበት ወይም ብሞት ይሻሇኛሌ ብሇዉ ያሰቡበት ጊዛ ነበር?
 ራስዎን ሇመጉዲት ወይም ሇማጥፊት አስበው ያውቃለ?
 ራስዎን ሇመጉዲት ወይም ሇማጥፊት ሞክረው ያውቃለ?
በአስቸኳይ ወዯ ጤና ተቋም ይሊኩ፦ ግሇሰቡ በቶል ራሱን የማጥፊት
ሀሳብ ከነበረው ወይም ራስን የማጥፊት ሙከራ አዴርጎ ከነበረ
በአቅራቢያዎ ወዯሚገኝ የጤና ተቋም በአስቸኳይ ይሊኩ።
ራስን የማጥፊት ሁኔታ ሊይ ያሇን ሰው ቤተሰብን ማሳተፌ
ቤተሰቦቹ የሚከተለትን ነጥቦች እንዱረደ ያዴርጉ፦
 ግሇሰቡ ራስን የማጥፊት አዯጋ ሊይ መሆኑን
 ግሇሰቡ አስቸኳይ የጤና ባሇሙያ እርዲታ እንዯሚያስፇሌገዉ
 ግሇሰቡ በጤና ባሇሙያ እስከሚታይ ዴረስ ሁሌጊዛ አጠገቡ ሰው ሉኖር እንዯሚገባ
 በተጨማሪም ግሇሰቡ የቤተሰብ ፌቅር እና ዴጋፌ እንዯሚያስፇሌገው
 ግሇሰቡ ራሱን ሉያጠፊ የሚችሌባቸውን ሁኔታዎች ማሇትም፣ እንዯ ገመዴ፣ በረኪና፣
ጸረ-ተባይ፣ የተጋሇጡ ኤላክትሪክ ገመድች እና ላልች ማናቸውም ሰዎች ራሳቸውን
ሇማጥፊት የሚጠቀሙባቸውን ነገሮችን ማራቅ/ማስወገዴ እንዲሇባቸው
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2.2. የቁጡነት/የተዯባዲቢነት ወይም የአዯገኛ ባህሪ
አንዴ የአዕምሮ ሕመምተኛ
 በሰዎች ሊይ ጥቃቶች የሚያዯርስ ሲሆን
 ንብረት የሚያወዴም ሲሆን
 ሰዎችን ሇመጉዲት የሚያስፇራራ ሲሆን
አብዚኞቹ የአዕምሮ ሕመምተኞች አዯገኞች አይዯለም። እንዯውም የአዕምሮ
ሕመምተኞች ከሚያዯርሱት ጉዲት ይሌቅ በላልች የሚዯርስባቸው ጉዲት ያይሊሌ።
ግሇሰቡ ቁጡ እና አዯገኛ ባህሪ በሚያሳይበት ጊዛ፦
 በቅዴሚያ የራስዎን ዯህንነት ይጠብቁ
 ግሇሰቡን ሇማግኘት ሲሄደ፣ አስፇሊጊ በሚሆን ጊዛ ሉይዘት እና ሉቆጣጠሩት
ከሚችለ ላልች ሰዎች ጋር አብረዉ ይሂደ
 ጉዲት ሉያዯርሱ የሚችለ መሳሪያዎችን ያርቁ/ያስወግደ
 ይረጋጉ እንዱሁም አክብሮት ይስጡ
 ሇአዯጋ በሚያጋሌጥ መሌኩ አይጋፇጡ
ሕመምተኛው አዯገኛ ሉሆን እንዯሚችሌ የሚያሳዩ ምሌክቶች፦
 ወዯፉት ወዯ ኋሊ መንጎራዯዴ፣ መቅበጥበጥ
 ጮክ ብል መናገር
 ወዯ እርስዎ በጣም ተጠግቶ መቆም
 ማስፇራራት እና መቆጣት፤ ሇምሳላ፡ ደሊ ይዝ ማወዚወዜ
ሇዯህንነትዎ ስጋት ከተሰማዎት ራቅ በሇው ከተገቢው አካሌ እርዲታን ይጠይቁ፤ ሇምሳላ
ከመዴ፣ከፖሉስ
ያስተውለ፦ አንዲንዴ በጤንነት ሊይ የሚከሰቱ ዴንገተኛ ችግሮች የሕመምተኞችን ባህሪ
በዴንገት ሉቀየሩ ይችሊለ፤
ሇምሳላ የጭንቅሊት መመታት አዯጋ፣ በዯሙ የስኳር መጠን መቀነስ ወይም ከወባ፣
ከማጅራት ገትር ወይም ላሊ ኢንፋክሽን (ማመርቀዜ)።
በአስቸኳይ ይሊኩ፦ በአቅራቢያዉ ባሇ የጤና ተቋም እንዱታይ በአስቸኳይ ይሊኩ።
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2.3. የመጣሌ ችግርን/አዘሪትን መቆጣጠር
አንዴ ሰው ዴንገተኛ የመጣሌ ሕመም/ችግር ካሇው
 በዴንገት ወዴቆ ራሱን ከሳተ
 በከፌተኛ ሁኔታ ሰውነቱ ከተንቀጠቀጠ/ ከተርገፇገፇ
የሚጥሌ ሕመም/የአዘሪት ችግር ያሇበት ሰው ሇዯህንነቱ ሲባሌ በፌጥነት እርዲታ
ማግኘት አሇበት።
የሚዯረግ እገዚ/እርዲታ
 ግሇሰቡን ከአዯገኛ ነገሮች ማራቅ፡ ሇምሳላ፦ ከእሳት፣ ከመንገዴ፣ ከወንዜ
 ጭንቅሊቱን ሇስሇስ ባሇ ነገር ማስዯገፌ፣ ሇምሳላ ጋቢ፣ ፍጣ፣ ብርዴሌብስ
 ግሇሰቡን ሇብቻው አሇመተው
 ከተቻሇም ግሇሰቡ የአተነፊፇስ ችግር እንዲይገጥመው በጎኑ ማስተኛት (ከታች በስዕለ
ሊይ እንዯሚታየው)

ሀ

ሇ

ሏ

መ
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ያስተውለ፦
 የሚጥሌ ሕመም/ የአዘሪት ችግር ወዯ ላሊ ሰው አይተሊሇፌም - በአዘሪት የወዯቀን
ሰው በመንካትዎ የሚጥሌ ሕመም አይዜዎትም።
 በአዘሪት ሇወዯቀ ሰው ክብሪት መሇኮስ እና ማሸተት ጠቃሚ ካሇመሆኑም ባሻገር
አዯገኛ ሉሆን ይችሊሌ።
 ምንም ነገር አፊቸዉ ውስጥ አይክተቱ/ አያጉርሷቸው።
 ግሇሰቡን ጫን አዴርጎ መያዜ የሇብዎትም።
አብዚኛውን ጊዛ ዴንገተኛ የመዉዯቅ/የአዘሪት ሁኔታ ቀስ በቀስ በራሱ ያቆማሌ።
አንዲንዴ ጊዛ ህመምተኛው ራሱን እንዯሳተ ሇብዘ ጊዛ እየተመሊሇሰ ሉያንቀጠቅጠው
ይችሊሌ። ይህ ሲከሰት በአስቸኳይ ወዯ ጤና ተቋም እንዱሄዴ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ።
ካሌሆነ ግን ህመምተኛው ሉሞት ወይም በማይመሇስ መሌኩ አንጎለ ሉጎዲ ይችሊሌ።
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2.3. ሇህክምና በተሰጠ መዴኃኒት ምክንያት የሚመጣ ከባዴ የጎንዮሽ ጉዲት
ዴንገተኛ ሁኔታዎች
ሇአዕምሮ ሕመም መዴኃኒት በመውሰዴ ሊይ ያሇ ሰው
ከመዴኃኒቱ ጋር በተያያ ከሚከተለት አንደ ስሜት ካሇው፦
 አፈ አካባቢ እብጠት ካሇ፣ ወይም
 የማሳከክ ስሜት፣ ወይም
 የአተነፊፇስ ችግር፣ ወይም
 የሰውነት መክረር/መገተር፣ ትኩሳት፣ የቁም ቅዟት
 ከቁጥጥር ውጪ የምሊስ መውጣት

አሌፍ አሌፍ ሰዎች የአዕምሮ ሕመምን ሇማከም ሇተሰጧቸው መዴኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዲት
ሉኖራቸዉ ይችሊሌ። እነዙህም ጉዲቶች ሇሕይወታቸዉ ሉያሰጉ ስሇሚችለ ጥንቃቄ
ሉታዩ ይገባሌ። (ሇመዴሃኒት የጎንዮሽ ጉዲቶች ዜርዜር ገፅ 36 እና 43ን ይመሌከቱ)
 በአስቸኳይ ይሊኩ፦ ከሊይ የተጠቀሱት ስሜቶች መዴኃኒት በሚወስደ የአዕምሮ
ሕመምተኞች ሊይ ከታዩ በአቅራቢያው ወዯሚገኝ የጤና ተቋም በአስቸኳይ ይሊኩ ።
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2.4. በአሰቃቂ አዯጋዎች ወቅት ሉታዩ የሚችለ ስሜቶች/ባህሪዎች
አሰቃቂ አዯጋ
አንዴ ሰው ካጋጠመው አሰቃቂ አዯጋ ሇምሳላ መዯፇር፣ ጥቃት፣
የሚወደትን ሰው በዴንገት በሞት መነጠቅ፣ የተፇጥሮ አዯጋ መጋሇጥ
እና ከመሳሰለት በኋሊ በጣም የከፊ ሃን/ጭንቀት ካሇበት
በዙህ አይነቱ ሁኔታ ውስጥ ተጨባጭ የሆነ እርዲታ አስፇሊጊ ነው።
ግሇሰቡ በሚከተሇው ሁኔታ እንዱሆን ያመቻቹ፦
 በቂ ምግብና መጠሇያ ባሇው ሰሊማዊና ዯህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መኖሩን
 ከላሊ ተጨማሪ ጉዲት መጠበቁን
አሰቃቂ አዯጋ የዯረሰበት ሰው መጠጥ ቢወስዴ የከፊ ስሜት እንዱሰማዉ ሉያዯርገዉ
ይችሊሌ። ስሇዙህ ግሇሰቡ ወይም ግሇሰቧ መጠጥ እንዲይጠጡ በትህትና
ይምከሩዋቸው።
ሁሌጊዛም ሇግሇሰቡ ዴጋፌዎን ይስጡ። ስሇተፇጠረው ነገር ማውራት በሚፇሌጉ ጊዛ
አዲምጧቸው፡፡ ሇማውራት የማይፇሌጉ ከሆነ ዯግሞ አያስገዴዶቸው።
ከግሇሰቡ ጋር እርዲታ ሉያዯርግሊቸው የሚችሌ ሰው (ሇምሳላ፦ ቤተሰብ፣ ጓዯኛ፣
ጎረቤት) አብሮ እንዱኖር ያመቻቹ።
ተገቢ ሆኖ ካገኙት ግሇሰቦቹ ከሏይማኖት ተቋማት ወይም ከላሊ ተቋማት ዴጋፌ
እንዱያገኙ ያበረታቷቸው።
 ከዙህ ሁለ በኋሊም ግሇሰቡ የመረጋጋት ስሜት ከላሇው ወዯ ጤና ተቋም ሄዯዉ
እንዱታይ ያመቻቹሊቸው።
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2.5. ከባዴ የአዕምሮ መረበሽ ያሇባቸው እናቶች
ዴንገተኛ ሁኔታ
በእርግዜና ወቅት፣ ከወሉዴ በኋሊ እንዱሁም በማንኛውም ጊዛ
በእናቶች ሊይ የሚከሰቱ ከባዴ የአዕምሮ መረበሽ ባህሪዎች
 ግሌፌተኛ እና ረባሽ መሆን፣ ወይም
 ከሰዎች ጋር ያሇመነጋገር/ሀሳብ ያሇመሇዋወጥ፣ ወይም
 ሌጃቸውን ያሇማጥባት/ያሇመመገብ፣ ወይም
 ከባዴ ሀን ስሜት
እናቶች ከባዴ የአዕምሮ ሕመም
ሲኖራቸው በእራሳቸው ሊይ፣ በህጻናት
ሌጆቻቸውና በመሊ ቤተሰቡ ሊይ ከባዴ
ተፅዕኖ ሉያሳዴር ይኖረዋሌ።
 በአስቸኳይ ይሊኩ፦ ከዙህ ቀጥሇው
የተረሩት ሁኔታወች ሲኖሩ ወዯ
ጤና ተቋም በአስቸኳይ መሊክ
አስፇሊጊ ነው።

 በእርግዜና ወቅት፣ እናቲቱ ካሌታከመች ሇሚወሇዯው ህጻን አስጊ ነው።
 ከወሉዴ በኋሊ የሚታይ ከባዴ የአእምሮ መረበሽ በላልች አስቸኳይ እርዲታ
በሚያስፇሌጋቸዉ አካሊዊ ሕመሞች ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ።
 በአራስነት ወቅት፣ እናቲቱ ከባዴ የአዕምሮ መረበሽ ስሜት ካሊት ህጻኑን ሆን ብሊ
ወይም በግዴየሇሽነት አዯጋ ሌታዯርስበት ትችሊሇች።

! ከሊይ በተገሇጸው ሁኔታ ውስጥ እናቲቱ ከህጻኑ ጋር ብቻዋን መተው የሇባትም።
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2.6. ግራ የተጋባ ሰው
ዴንገተኛ ሁኔታ
ግራ የተጋባ ሰው፦
 የት እንዲሇ የማያውቅ
 በዯንብ የሚቀርበውን ሰው እንኳ የማያስታውስ
 ሰዓቱንና ጊዛውን የማያውቅ
 በአስቸኳይ ይሊኩ! ማንኛውንም ግራ የተጋባ የሚመስሌን ሰው በአስቸኳይ ወዯ ጤና
ተቋም ይሊኩ፡፡ በሚሌኩበት ጊዛ የሚከተለትን አስፇሊጊ ጥያቄዎች ላልች ሰዎችን
በመጠየቅ መሌሶቹን በሪፇራሌ ዯብዲቤ ሊይ ያስፌሩ።
 ግሇሰቡ እግሮቹ ወይም እጆቹ ሊይ የመንቀጥቀጥ ሁኔታ ነበረው? ምክንያቱም ከዙህ
በፉት አዘሪት/ የመጣሌ ሁኔታ ገጥሟቸው ሉሆን ስሇሚችሌ ማወቅ ያስፇሌጋሌ። (ገፅ
17ን ይመሌከቱ)
 የግሇሰቡን የግራ መጋባት ችግር ሉያስከትለ የሚችለ የጤና ችግሮች አለት? ሇምሳላ፦
የስኳር ሕመም፣ ከፌተኛ የዯም ግፉት፣ ከፌተኛ ትኩሳት ወይም በቅርቡ በጭንሊቱ ሊይ
የዯረሰ አዯጋ?
 ግሇሰቡ (ምናሌባትም ራሱን ሇማጥፊት በማሰብ) በአዯገኛ መጠን ጠጥቶ፣
አዯንዚዥ/አነቃቂ ዕፆችን ወይም ላልች ጎጂ ነገሮችን ወስድ ነበር?
ወዯ ጤና ተቋም እስከሚሄደ ዴረስ የግሇሰቡን ግራ መጋባት ሉያባብሱ የሚችለ
የሚረብሹ ሁኔታዎችንና ግሇሰቦችን ያርቁ።
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3. የአዕምሮ ሕመምን ሇይቶ ማወቅ
እንዯ ጤና ኤክስቴንሽን ባሇሙያነትዎ ሰዎችን መዯገፌ እንዱችለና ሕመምተኞች
ተገቢውን እርዲታ በጤና ተቋማት ውስጥ እንዱያገኙ ሇማዴረግ እንዱችለ የአዕምሮ
ሕመም ያሇባቸውን ሰዎች መሇየት የሚያስችሌ ክህልት ያስፇሌግዎታሌ፡፡
ሇዙህም እንዱያግዜዎ ፣የአዕምሮ ሕመም በአዋቂዎች፣ በአረጋውያንና በህፃናት ሊይ ያሇው
መገሇጫ ከዙህ በታች ቀርቦሌዎታሌ፡፡ (ህፃናት ሊይ ተፅዕኖ ስሇሚያሳዴሩ ሁኔታዎች
የበሇጠ ሇማወቅ ከፇሇጉ እባክዎ ምዕራፌ 6ን ይመሌከቱ)፡፡ ከዙህ በታች ባሇው ሰንረዥ
ውስጥ ያለትን ምሌክቶች የሚያሳይ ሰው ገጥሞዎት ሇመርዲት ቢፇሌጉ በዙህ አጭር
መፅሃፌ ውስጥ ሇችግሩ የተቀመጡ የመፌትሔ ሀሳቦችን ያገኛለ፡፡
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3.1 ከባዴ የአዕምሮ ሕመም
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ሰው
ሰምተው ወይም ያሇበትን ሰው አይተው ከሆነ
 ብቻን ማውራት፣ ትርጉም የላሊቸውን ቃሊት
ወይም ግራ የሚያጋባ ቋንቋ መናገር፣ በጣም
በፌጥነት መናገር
 እረፌት የሇሽነት፣ የስሜት መሇዋወጥ ማሇትም
በጣም ዯስተኛ ከመሆን በጣም ወዯ ማን እና
መነጫነጭ፣ ስሇራሳቸው አስፇሊጊነት የተጋነነ
ግምት መኖር
 የተሳሳተ እምነት/አመሇካከት ወይም ጥርጣሬ፣
ሇምሳላ፦ የሆነ ሰው ሉጎዲቸዉ እንዯሚፇሌግ
ማሰብ፤ ሌዩ የሆነ ሀይሌ አሇኝ ብል ማመን
 ራስን መጣሌ፣ ግዴየሇሽነት (ሇምሳላ፦ መቆሸሽ፣
ተዜረክርኮ መታየት)

አንጎሌ-መታወክ
ወይም ከባዴ
የአዕምሮ ሕመም
ሉኖረባቸው
ይችሊሌ።
(ገፅ 32
ይመሌከቱ)

 በአካባቢው የላለ ዴምፆችን መስማት ወይም
የማይታዩ ነገሮችን ማየት (ከላልች ሰዎች በተሇየ)
 ስራን፣ ትምህርትን፣ የቤት ውስጥ ኃሊፉነትን እና
ማህበራዊ ተሳትፍዎችን ሇመወጣት ግዴ የሇሽ
መሆን ወይም መቸገር
 ያሌተሇመዯ እና ወጣ ያሇ ባህሪ ማሳየት፣ ሇምሳላ፦
ያሇምክንያት ቤትን ትቶ መውጣት፣ ራቁትን
መሮጥ
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3.2 የሚጥሌ ሕመም/አዘሪት
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ሰው
ሰምተው ወይም ያሇበትን ሰው አይተው ከሆነ
 በዴንገት መውዯቅ እና የሰውነት
መንቀጥቀጥ/መርገፌገፌ
 በዙህም ወቅት
– ራስን መሳት ወይም ሲጠየቁ በትክክሌ
አሇመመሇስ
– የሰውነት፣ የእጅና የእግር መክረር/ግትር ማሇት

የሚጥሌ
ሕመም/አዘሪት
ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
(ገፅ 38 ይመሌከቱ)

– ምሊስ መንከስ፣ ራስን መጉዲት፣ ሽንት መሳት
 ዴንገት ከወዯቁ እና ከተንቀጠቀጡ በኋሊ
ከፌተኛ የሆነ የዴካም ስሜት፣ እንቅሌፌ
እንቅሌፌ ማሇት፣ ግራ መጋባት፣ የራስ ምታት
ስሜት እና የጡንቻ ሕመም መሰማት
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3.3 ከባዴ ሀን ወይም ጭንቀት
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ሰው ሰምተው
ወይም ያሇበትን ሰው አይተው ከሆነ
 ምንም አይነት የታወቀ ምክንያት ሳይኖር በዚ ያለ
አካሊዊ የሕመም ምሌክቶች አሇብኝ ብል
ማውራት (ራስ ምታት፣ የማቃጠሌ ስሜቶች፣
የቁርጥማት ሕመም፣ መዯንዜ፣ ፇጣን የሌብ
ምት)
 የአቅም ማነስ፣ ሁሌጊዛ መዴከም፣ የእንቅሌፌ
ችግር፣ የምግብ ፌሊጎት ማጣት
 ሁሌጊዛ ማን፣ መነጫነጭ፣ መጨነቅ፤ ያሇምንም
አሳማኝ ምክንያት ተስፊ ማጣት፣ የብቸኝነት
ስሜት፣ የጥፊተኝነት ስሜት
 በህፃናት፦ ራስን ማግሇሌ፣ ሇራስ ዜቅተኛ ግምት
መስጠት እና እኩዮቼ አይፇሌጉኝም የሚሌ ስሜት
መኖር (ገፅ 78 ይመሌከቱ)

ዴባቴ ወይም ጭንቀት
ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
(ገፅ 40 ይመሌከቱ)

 በፉት ያስዯስቷቸውና ይማርኳቸው የነበሩ ነገሮች
ሊይ የነበራቸው ስሜት መቀነስ
 የእሇት-ተእሇት ችግሮችን በተመሇከተ ከመጠን በሊይ
ማሰብ እና መጨነቅ
 በቤት ውስጥ፣ በስራ ቦታ፣ በትምህርት ቤት፣
በማህበረሰብ ውስጥ የተሇመዯ ተግባራቸውን
ሇማዴረግ አሇመቻሌ ወይም ተነሳሽነት ማጣት
 ራስን ሇመጉዲት ማሰብ፣ ሇምሳላ፦ ራስን ሇማጥፊት
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3.4 የመጠጥ ሱስ ችግሮች
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ሰው
ሰምተው ወይም ያሇበትን ሰው አይተው ከሆነ
 ብዘ ጊዛ የመጠጥ ተፅዕኖ ምሌክት ማሳየት
(ሇምሳላ፦ መጠጥ መጠጥ መሽተት፣ ሞቅታ፣
ሲራመደ መንገዲገዴ፣ በትክክሌ ሇማውራት
መቸገር/መንተባተብ)
 በመጠጥ ምክንያት ራስን ሇጉዲት ማጋሇጥና
የጉዲት ሰሇባ መሆን፣ ሇምሳላ፦ በመውዯቅ፣
ከሰዎች ጋር በመዯባዯብ፣ ወይም በመኪና
መንገዴ ሊይ ያሇጥንቃቄ በመሄዴ

የመጠጥ ሱስ ችግር
ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
(ገፅ 46 ይመሌከቱ)

 ከመጠን ያሇፇ መጠጥ ከመውሰዴ ጋር የተያያዘ
አካሊዊ ምሌክቶችን ማሳየት (ሇምሳላ፦
እንቅሌፌ ማጣት፣ በጣም መዴከም፣ መመገብ
አሇመቻሌ፣ ምግብ ሲሸት ማቅሇሽሇሽ፣
ማስመሇስ፣ የጨጓራ ሕመም፣ ተቅማጥ፣ ራስ
ምታት)
 የገንብ ችግር፣ ሕግን የመጣስ ችግር፣ በቤት
ውስጥ ወንጀሌ መስራት
 የዕሇት ተዕሇት ስራን ሇማከናወን፣ ትምህርት
ሇመማር፣ ማህበራዊ ተሳትፍዎችን ሇማዴረግ
መቸገር፤ መቅረት፣ ማርፇዴ
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3.5 የጫት ሱስ ችግሮች
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ሰው
ሰምተው ወይም ያሇበትን ሰው አይተው ከሆነ
 አብዚኛውን ጊዛ የዕፅ ተፅዕኖ ምሌክቶችን
ማሳየት (ሇምሳላ፦ የአቅም ማነስ፣
አሇመረጋጋት/መረበሽ፣ መቁነጥነጥ ፣
መንተባተብ፣ መጠራጠር፣ በቁም መቃዟት
–በእውነት የላለ ማሇትም የማይታዩ
ነገሮችን ማየት ወይም የማይሰሙ
ዴምፆችን መስማት)
 እፆችን እንዯሚጠቀም የሚያመሊክቱ
ምሌክቶችን ማሳየት፣ ሇምሳላ፦ የቆዲ
መቆጣት/መጉረብረብ፣ ራስን መጣሌ፣ የአፌ
መዴረቅ፣ የከንፇር መጥቆር፣ የጥርስ
መወየብ ወይም መሊሊት፣ በደካክ መቸገር

የጫት ወይም የላልች
አዯንዚዥ/አነቃቂ እፆች
ሱስ ችግር ሉኖርባቸው
ይችሊሌ።
(ገፅ 49 ይመሌከቱ)

 የገንብ ችግር፣ ሕግን የመጣስ ችግር፣
በቤት ውስጥ ወንጀሌ መስራት
 የዕሇት ተዕሇት ስራን ሇማከናወን፣ ትምህርት
ሇመማር፣ ማህበራዊ ተሳትፍዎችን
ሇማዴረግ መቸገር፤ መቅረት፣ ማርፇዴ
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3.6 ከመርሳት ጋር የተያያዘ ችግሮች
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት
ሰው ሰምተው ወይም ያሇበትን ሰው አይተው
ከሆነ፦
 ሰዓቱንና ጊዛውን አሇማወቅ፣ ወይም የት
እንዲለ መርሳት፣ የእቃዎችን ስሞች መርሳት
ወይም የቤተሰብ አባሊትን አሇማስታወስ
 ከቤት በሚወጡበት ወቅት መጥፊት
(ሇመመሇስ አሇመቻሌ)
 አስቸጋሪ ወይም የሚያሳፌሩ/አስነዋሪ
ባህሪዎችን ማሳየት
 ስሜታዊነት፣ በቀሊለ መበሳጨት፣
መነጫነጭ ወይም እንባ እንባ ማሇት

መጃጀት/የአዕምሮ
መታወክ
(ዱሜንሺያ)
ሉኖርባቸው
ይችሊሌ።
(ገፅ 50
ይመሌከቱ)

 የግሌ ንጽህናን አሇመጠበቅ፣ ሽንትንና ሰገራ
መሳት
 የዕሇት ተዕሇት የቤት ውስጥም ሆነ
የማህበረሰብ ሥራቸውን ሇመስራት መቸገር
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3.7 የህፃናት የአዕምሮ ጤና ችግሮች
ከሚከተለት ምሌክቶች አንደ ስሊሇበት ህፃን
ሰምተው ወይም ያሇበትን ህፃን አይተው ከሆነ፦
 ህጻኑ ብዘ ጊዛ ቤት ውስጥ እንዱቀመጥ
ሲዯረግ (ምናሌባትም በሰንሰሇት ወይም
በገመዴ ታስሮ)
 ሰዎች ህፃኑ መጥፍ ባህሪ እንዲሇው ሲያወሩ
(ሇምሳላ፦ የማይታዜ፣ ተዯባዲቢ/ቁጡ
ብሇው)
 ሰዎች ህፃኑ ግራ የሚያጋባ ባህሪ እንዲሇው፣
ወይም ክፈ መንፇስ እንዯያው፣ ወይም
እንዯተረገመ ሲናገሩ

የህፃንነት የአእምሮ ጤና
ችግር ወይም ከእዴገት
ጋር የተያያዘ ችግሮች
(ገፅ 64-66 ይመሌከቱ)

 እንዯ ዕዴሜ እኩዮች መናገር ወይም
መግባባት/ መመሇስ አሇመቻሌ
 ማዴረግ በሚቻሌበት የተሇመዯ ዕዴሜ ሊይ
በአግባቡ መሌበስ፣ መመገብ፣ መተጣጠብ፣
ወይም መጸዲጃ ቤት መጠቀም አሇመቻሌ
 ሁሌ ጊዛም ሇብቻ መጫወት፣ መወዚወዜ፣
እጆችን ማወናጨፌ ወይም ላልች እንግዲ
የሆኑ ባህሪያትን ማሳየት
 በአብዚኛው በላልች ህፃናት
መተንኮስ/መዯብዯብ፣ ወይም
መቀሇጃ/ማሾፉያ መዯረግ
 በተዯጋጋሚ በትምህርት ቤት ውስጥ ችግር
መግጠም፣ ወይም በአስተማሪዎች ትእዚዜ
ወዯ ቤት መሊክ/መመሇስ
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4. መረጃና ዴጋፌ ሇአዋቂዎች የአዕምሮ ሕመም
ይህ ክፌሌ እዴሜያቸው 18 አመት እና በሊይ የሆኑ ሰዎችን የሚያጠቁ፤ በኢትዮጵያ
የተሇመደየአዕምሮ ሕመም አይነቶችን ይዲስሳሌ፡፡ ሇአዕምሮ ሕመምተኞችና
ሇቤተሰቦቻቸው ምን አይነት መረጃ መስጠት እንዲሌብዎት፣ ሕመምተኞችን መቼ ወዯ
ከፌተኛ ህክምና ተቋም እንዱታዩ መሊክ እንዲሇብዎት፣ እና የአዕምሮ ሕመምተኞችንና
ቤተሰቦቻቸውን እንዳት መዯገፌ እንዯሚችለ መመሪያ ይሰጣሌ፡፡
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4.1. አንጎሌ መታወክ ወይም ሳይኮሲስ
የአንጎሌ መታወክ ወይም ሳይኮሲስ የተሇመደ ምሌክቶች በገፅ 24 ተርዜረዋሌ።
ሇሕመምተኛውና ሇቤተሰቦቹ ስሇ የአንጎሌ መታወክ መነገር የሚገባቸው ነጥቦች
 የአንጎሌ መታወክ በርኩስ መንፇስ በመያዜ ወይም በርግማን የሚመጣ አይዯሇም፤
በአብዚኛው በምን ምክንያት ሕመሙ እንዯሚጀምር አይታወቅም።
 በአንጎሌ መታወክ መያዜ የሕመምተኛው ወይም የቤተሰቦቹ ስህተት/ጥፊት አይዯሇም።
 አብዚኞቹ የአንጎሌ መታወክ ሕመምተኞች ትክክሇኛውን እርዲታ ካገኙ ከጥቂት ጊዛ
በኋሊ ይሻሊቸዋሌ።
 የአንጎሌ መታወክ ሕመምተኞች መዴኃኒታቸውን ሇብዘ ወራትና ከዙያም በሊይ
መውሰዴ ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
 የአንጎሌ መታወክ ሕመም ያሇበትን ሰው ሇማገዜ ቤተሰቦቹ ሉያዯርጉሇት የሚችሎቸው
ብዘ ነገሮች አለ።
 የአንጎሌ መታወክ ሕመምተኛው ከተበሳጨ እና ግራ የመጋባት ሁኔታ ከታየበት ጸጥታ
ባሇበት እና የአዯጋ ስጋት በላሇበት ቦታ ወስዯዉ ሇማረጋጋት ይሞክሩ።
የአንጎሌ መታወክ ሕመም ሉኖርበት የሚችሌን ሰው ወዯ ከፌተኛ ሕክምና መሊክ
 ሁሌጊዛም የአንጎሌ መታወክ ሕመም ሉኖርበት የሚችሌን ሰው በአቅራቢያው
ወዯሚገኝ የህክምና ተቋም ይሊኩ! የአንጎሌ መታወክ ሕመም ገና እየጀመረው ያሇ ሰው
በቶል ከታከመ ፇፅሞ ሇመዲን የተሻሇ እዴሌ ይኖረዋሌ፡፡
በአስቸኳይ ይሊኩ፦
 ሕመምተኛው ቤተሰቦች በሰንሰሇት ወይም በላሊ ማሰርያ ታስሮ ከሆነ
 ተዯባዲቢ ወይም አዯገኛ ባህሪ ያሇው፣ ላልች ሰዎችን ወይም ራሱን
ሇመጉዲት የሚሞክር ከሆነ
 ግራ የተጋባ ከመሰሇ
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እርስዎ ግሇሰቡን በሚሌኩበት የጤና ተቋም ውስጥ ምን እንዯሚዯረግ ሇሕመምተኛው
ወይም ሇቤተሰቦቻቸው ሉገሇጹ የሚገባዎት ነጥቦች
 ከአንጎሌ መታወክ ሕመም ጋር ተመሳሳይ ምሌክቶች ያሎቸው ላልች አካሊዊ ሕመሞች
ሇምሳላ፦ ወባ ወይም ቱበርክልሲስ የመሳሰለ ኢንፋክሽኖች የአንጎሌ መታወክ
ሉያመጡ ስሇሚችለ ምርመራ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡
 ምናሌባትም በየቀኑ የሚወስደት መዴኃኒት ተሰጥቷቸዉ ሉመሇሱ ይችሊለ፡፡
 የግሇሰቡ የአዕምሮ ሕመም ከባዴ ከሆነ ሇተወሰነ ጊዛ ሆስፒታሌ ሉቆዩ ይችሊለ፡፡
የአንጎሌ መታወክ ያሇበትን ሰው እና ቤተሰቦቹን ሉረደ የሚችለባቸው መንገድች
የአንጎሌ መታወክ ያሇበት ቤተሰብ ያሇቸው ሰዎች ከዙህ ቀጥል ያለትን ነገሮች
እንዱያዯርጉ ይምከሩ፡
 ሕመምተኛው መዴኃኒቶቹን ወትር በትክክሇኛው ሰዓት እንዱወስዴ ማበረታታት
 መጠጥ መጠጣት፣ ጫት መቃም ወይም ላልች አዯንዚዥ/አነቃቂ እፆችን (ሇምሣላ፦
ሀሽሽ) መጠቀም ሁኔታውን ሉያባብስ ስሇሚችሌ ሕመምተኞች ይህን እንዲያዯርጉ
ማበረታታት
 በተሇይም ሕመምተኛው የመረበሽ ስሜት በሚያሳይበት ጊዛ ተረጋግተው ቀሇሌ ያሇ
ስሜት እንዱሰማዉ እንዱያዯርጉ
 ሕመምተኛው የተሇመደ የዕሇት ተዕሇት ስራዎችን በተቻሇ መጠን እንዱያከናውን እና
ከተቻሇ ከቤት ወጣ ብል የተወሰነ ጊዛ እንዱያሳሌፌ ማበረታታት
 ሇአካባቢው ነዋሪዎች ግሇሰቡ ታክም ሉዴን የሚችሌ የጤና ችግር እንዲሇበት መግሇጽ
 የሕመሙን የመመሇስ/የግርሻ ምሌክቶች ሌብ ይበለ- የሕመምተኛው የሕመም
ምሌክቶች (ሇምሳላ ገፅ 24ን ይመሌከቱ) ተመሌሰው ከመጡ ወይም እየተባባሱ ከሄደ
ሕመምተኛውን በቀጥታ በአቅራቢያዉ ወዯሚገኝ የህክምና ተቋም መውሰዴ
 ሕመምተኛው ሆነ ብል ራሱን የሚጎዲ ከሆነ ወይም ራሱን ስሇማጥፊት የሚያወራ
ከሆነ በቀጥታ በአቅራቢያው ወዯሚገኝ የሕክምና ተቋም መውሰዴ።

33

ቀጣይ ክትትሌና ሕመምተኞች ያሇአግባብ ሕክምና እንዲይቋረጡ የሚረዲ ዴጋፌ
ትክክሇኛ የመዴኃኒት አወሳሰዴ ማሇት ሕመምተኛው መዴኃኒቱን በሀኪሙ ትእዚዜ
መሠረት ሲወስዴ እና የሀኪም ቤት ቀጠሮዎቹን በትክክሌ ጠብቆ ሲገኝ ነዉ፡፡
በአንጎሌ መታወክ ሕመም ወይም በሚጥሌ ሕመም (ገፅ 32 ና 38 ተመሌከቱ) የሚሰቃዩ
ሰዎች መዴኃኒታቸውን ሇበርካታ ዓመታት ሳያቋርጡ መውሰዴ ሉያስፇሌጋቸው ይችሊሌ፡
፡ በተጨማሪም በየጊዛው የጤና ባሇሙያ ቢያያቸው ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡
ትክክሇኛ የመዴኃኒት አወሳሰዴን መዯገፌ
 ሕመምተኛው በሚሻሇው ጊዛ ያሇ ባሇሙያ ውሳኔ ህክምናውን እንዲያቋርጥ እና
መዴኃኒቱን በቀጣይ መውሰደ የሚሰጠውን ጠቀሜታ መግሇጽ
 በየጊዛው መዴኃኒቱ የጎንዮሽ ጉዲት ማምጣት አሇማምጣቱን መከታተሌ (ገፅ 36ን
ይመሌከቱ)
 የመዴኃኒት የጎንዮሽ ጉዲት ከተስተዋሇ ወይም የመዴኃኒቱ መስራት አጠራጣሪ ከሆነ
በህክምና ተቋም እንዱታይ ሕመምተኛውን በዴጋሚ ወዯ ጤና ተቋም መሊክ
የሀኪም ክትትሌን መዯገፌ
 ሕመምተኛውን እና ቤተሰቦቹን በቀጠሮው መሰረት ወዯ ሀኪም ቤት እንዱሄደ
በየጊዛው ማስታወስ
 ሕመምተኛው ያሇ ባሇሙያ ውሳኔ በጤና ጣቢያ የሚያዯረገውን ክትትሌ
በሚያቋርጥበት ጊዛ የጤና ጣቢያው ሰራተኞች ያሳውቁዎታሌ። በዙህ ወቅት ቤቱ
ዴረስ በመሄዴ ወይም ሇሕመምኛው ቤት ኃሊፉነት የወሰዯችውን የጤና ሌማት
ሰራዊት አባሌ እገዚ በመጠየቅ ክትትለን እንዲያቋርጥ ማበረታታት
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ረጅም ጊዛ የቆየ የአዕምሮ ጤና ችግር ያሇባቸውን ሰዎች (የአንጎሌ መታወክ ሕመም እና
የሚጥሌ ሕመምን ጨምሮ) መከታተያ ዜርዜር
ሕመምተኛውን በሚከታተለበት ጊዛ ሁለ የሚከተለትን ይጠይቁ
 ማናቸውም አይነት የግርሻ ምሌክቶች (ማሇትም ገፅ 24 ሊይ ያለት ምሌክቶች
ተመሌሶ የመምጣት ወይም የመባባስ ሁኔታዎች) አለ?
 ትክክሇኛ የመዴኃኒት አወሳሰዴ – መዴኃኒቶቹ በባሇሙያው ትእዚዜ መሰረት
በትክክሌ እየተወሰደ ነው?
 የመዴኃኒት የጎንዮሽ ጉዲቶች (የጎንዮሽ ጉዲት ዜርዜር በገፅ 36 ይመሌከቱ) አለ?
 የአካሊዊ ጤና ችግሮች (ሇምሳላ፦ የምግብ እጥረት/ማነስ ችግር መኖር ያሇመኖሩን
ያረጋግጡ) አለ?
 የእሇት -ተእሇት ተግባርን መወጣት አሇመቻሌ (በስራ፣ በግንኙነቶች፣ በማህበራዊ
እንቅስቃሴዎች) (ስሇ መሌሶ ማቋቋም በገፅ 57 ይመሌከቱ)
 የመጠጥ እና የጫት አጠቃቀም  አጠር ያሇ ምክር (ገፅ 46 እና 49ን ይመሌከቱ)
 ቤተሰብ ችግሩን እንዳት እየተወጡት ነው  (ቤተሰብን መዯገፌ የሚሇዉን ክፌሌ
በገፅ 12 ይመሌከቱ)
 መገሇሌ፣ መዴሌዎ እና ጥቃት  (ገፅ 37ን ይመሌከቱ)
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የአንጎሌ-መታወክ ሕመም መዴኃኒት (ምሳላ፦ ክልርፏሮማዙን) የጎንዮሽ ጉዲቶች ዜርዜር
 የሰውነት የመተሳሰር ስሜት
 መንቀጥቀጥ
 ያሌተሇመደ/ጥሩ ያሌሆኑ እንቅስቃሴዎች
 የመጫጫን ስሜት(እንቅሌፌ እንቅሌፌ ማሇት)
 ወሲባዊ ችግሮች
 ክብዯት መጨመር

 ችግሮቹ የሚከሰቱት ከመዴኃኒቱ የጎንዮሽ ጉዲት የተነሳ ሉሆን ስሇሚችሌ እነዙህ
ችግሮች ያለበትን ሰው በአቅራቢያዎ ወዯሚገኝ የጤና ተቋም ይሊኩ፡፡
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የአዕምሮ ሕመም ያሇበት ሰው እስራት ወይም ጥቃቶች በሚዯርስበት ወቅት መዯረግ
ያሇባቸው ነገሮች
በአብዚኛው የአዕምሮ ሕመም ያሇበት ሰው ቤተሰቦች ሕመምተኛውን እንዳት መርዲት
እንዯሚችለ አያውቁም፡፡ ተስፊ ሲቆርጡም ሕመምተኛውን በሰንሰሇት/በገመዴ
ሉያስሩት ይችሊለ። ስሇዙህም ቤተሰቡ ሕመምተኛውን ያሇስጋት የሚፇታበትን መንገዴ
መፇሇግ ይገባሌ።
ይህን ችግር ሇመፌታት የሚከተለትን ዯረጃ በዯረጃ ይሞክሩ
 የሕመሙ ህክምና በጤና ተቋማት እንዯሚሰጥ ይግሇጹ
 ትክክሇኛውን ህክምና ወስዯው ስሇተሻሊቸው ከባዴ የአዕምሮ ህመምተኞች የሰሙትን
(ወይም ራስዎ ያዩትን) ሇቤተሰቦቹ ይንገሩ
 ቤተሰቦቹ ሕመምተኛውን ወዯ ህክምና ተቋም በጥንቃቄ የሚወስደበትን መንገዴ
በመፇሇግ በኩሌ ይዯግፎቸው
የሕመምተኛው ሁኔታ በሕክምና ከተሻሻሇ በኋሊም ታስሮ የሚገኝ ከሆነ
 ራሱን ወይም ላልች ሰዎችን ሇመጉዲት የሚችሌበት አጣዲፉ ሁኔታ ውስጥ ካሌሆነ
በስተቀር ሕመምተኛው እንዯማንኛውም ሰው የመታየት ሰብአዊ መብት እንዲሇው
ያስረደ።
 ስሇዙህ የሕመምተኛው ሁኔታ ከተሻሻሇ ቤተሰቦቹ ሰንሰሇቱን ሉፇቱሇት ይገባቸዋሌ።
አንዴ አንጎሌ መታወክ ያሇበት ህመምተኛ ሲዯበዯብ ወይም ሲጮህበት ካዩ (ወይም
ከሰሙ) በተረጋጋ መንፇስ እንዯዙህ አይነቱ ሁኔታ ችግሩን እንዯሚያባብሰው ያስረደ፤
ይሌቁንም ቤተሰቦቹ ግሇሰቡን ሕክምና እንዱያገኝ ቢያግዘት የተሻሇ እንዯሚሆን
ይግሇጹ።
ሆኖም ግሇሰቡ ሊይ የሚዯርስበት ጥቃት ከቀጠሇ፣ ከበሊይ ሃሊፉዎ ጋር በመመካከር
ግሇሰቡን ሇመርዲት እቅዴ ያውጡ፤ እርስዎ የአዕምሮ ህመም ሊሇበት ሰው መብት
ጥብቅና የሚቆሙ ሰው ነዎት።
37

4.2. የሚጥሌ ሕመም
በሚጥሌ ሕመም ምክንያት በዴንገት ሇወዯቀ ሰው የሚዯረግ አስቸኳይ እርዲታ ከዙህ
ቀዯም ተርዜሯሌ (ገፅ 17)። እንዯዙሁም የሚጥሌ ሕመም መገሇጫዎች በገፅ 25
ተርዜረዋሌ።
ስሇ ሚጥሌ ሕመም ሇታማሚው እና ሇቤተሰቡ መነገር የሚገባቸው ነገሮች
 የሚጥሌ ሕመም በአዕምሮ ውስጥ በሚከሰቱ ችግሮች ምክንያት የሚመጣ እንጂ
እርግማን ወይም በርኩስ መንፇስ መያዜ አይዯሇም።
 የሚጥሌ ሕመም ተሊሊፉ አይዯሇም - በሚጥሌ ሕመም ራሱን የሳተ ሰው በመንካትዎ
ምክንያት የሚጥሌ ሕመም አይዝትም።
 የሚጥሌ ሕመም በግሇሰቡ ጥፊት ምክንያት የሚመጣ አይዯሇም፤ ቤተሰቦቹም
ስሇሕመሙ መወቀስ የሇባቸውም።
 አብዚኞቹ የሚጥሌ ሕመም ያሇባቸው ሰዎች ትክክሇኛውን የህክምና እርዲታ ካገኙ
ይሻሊቸዋሌ።
 የሚጥሌ ሕመምን በመዴኃኒት መቆጣጠር ይቻሊሌ።
 ሕሙማኑ ምናሌባትም ሇበርካታ ዓመታትና ከዙያም በሊይ መዴኃኒቱን መውሰዴ
ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
የሚጥሌ ሕመም እንዲሇበት የተገመተን ሰው ወዯ ህክምና መሊክ
 ሁሌጊዛም የሚጥሌ ሕመም ይኖርበታሌ ብሇዉ የጠረጠሩትን ሰው ወዯ ህክምና
ተቋም ይሊኩ። ችግሩን በጊዛ ማወቅ በተሇያዩ ምክንያቶች ጠቃሚ ይሆናሌ። ሇምሣላ፦
 ሰዎች በዴንገት ራሳቸውን ስተው የሚወዴቁት በሚጥሌ ሕመም ምክንያት ብቻ
ስሊሌሆነ መንስኤውን በሃኪም ምርመራ መሇየት ተገቢ ነው።
 አንዴ ሰው የሚጥሌ ሕመም ካሇበት በቶል/በጊዛ ህክምና መጀመሩ ችግሩ እንዲይባባስ
ያዯርገዋሌ።
 ሇሚጥሌ ሕመም በቶል ህክምና መጀመር በሕመሙ ምክንያት የሚመጡ ውስብስብ
ችግሮችን (ሇምሳላ፦ የአዕምሮ እና የአካሌ ጉዲት) ሇመከሊከሌ ይረዲሌ።
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የሚጥሌ ሕመም ያሇበትን ሰው እና ቤተሰቦቹን መርዲት የሚችለባቸዉ መንገድች
 የሚጥሌ ሕመም ያሇበት ሰው መዴኃኒቱን ሁሌጊዛ እና በትክክሇኛው ሰዓት
እንዱወስዴ ማበረታታት
 ግሇሰቡ መጠጥ እንዲይጠጣ፣ ጫት እንዲይቅም ወይም ላልች ሱስ የሚያስይዘ
ነገሮችን (አዯንዚዥ/አነቃቂ እፆችን) እንዲይወስዴ ማበረታታት።
 ሇላልች የማሕበረሰቡ አባሊት ግሇሰቡ በሕክምና ሉዴን የሚችሌ የጤና
ችግር እንዲሇበት መግሇጽ
 ሕመምተኛው ዴንገት ሲወዴቅ መዯረግ ስሊሇባቸው ነገሮች ቤተሰቡን ያሳውቁ
(ዴንገተኛ የመውዯቅ ችግር በሚፇጠርበት ጊዛ መዯረግ ስሊሇባቸዉ ነገሮች ገፅ 16ን
ይመሌከቱ)
 ሕመምተኛውንና ቤተሰቦቹን ዴንገተኛ የመውዯቅ ሁኔታን ሇመቀነስ ሉዯረጉ
ስሇሚችለ ቀሊሌ ጥንቃቄዎች ይምከሯቸው።
ሇምሳላ፦
o ሇዴንገተኛ ብሌጭታ አሇመጋሇጥ
o ጭንቀትን ሇማስወገዴ መሞከር
o በቂ እንቅሌፌና እረፌት መውሰዴ
o መጠጥ አሇመጣት እና ጫት አሇመቃም
ቀጣይነት ያሇው ዴጋፌ
የሚጥሌ ሕመም ሊሇባቸዉ ሰዎች ስሇሚዯረግ ሊቂ ዴጋፌ ሇማወቅ ገፅ 35ን ይመሌከቱ፡፡
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4.3. ዴባቴ እና ጭንቀት
የተወሰኑ የዴባቴ ምሌክቶች በገጽ 26 ሊይ ቀርበዋሌ።
ዴባቴ ወይም ጭንቀት እንዲሇበት ሇተጠረጠረ ሰው
የሚቀርቡ ጥያቄዎች
ዴባቴ ወይም ጭንቀት ውስጥ ያሇ የሚመስሌ ሰው
ሲገጥምዎ፣ ግሇሰቡን ይቅረቡትና ያነጋግሩት፤
ችግሩንም ያዲምጡ።
ከዙህ በታች ያለት ጥያቄዎች አንዴን ሰው ዴባቴ
ወይም ጭንቀት ውስጥ የሚገኝ መሆን አሇመሆኑን
ሇማረጋገጥ ይጠቅሙዎታሌ።
 የሃን ወይም የብስጭት ስሜት ውስጥ ነዎት?
 ስሇ ብዘ ጉዲዮች እያሰቡ በጣም ተጨንቀዋሌ?
 በፉት ያስዯስቱዎ የነበሩ ነገሮችን ማዴረግ አስጠሌቶዎታሌ?
 የሃን ወይም የመጨነቅ ስሜት ውስጥ ከሆኑ፦
O ከበፉቱ የተሇየ በጣም ይዯክምዎታሌ?
O የእንቅሌፌ ችግር አሇብዎት?
O የምግብ ፌሊጎትዎ ተቀይሯሌ?
O የሰውነትዎ ክብዯት የመቀነስ ወይም የመጨመር ሁኔታ አሇ?
O ከዙህ በፉት ስሊዯረጓቸው ወይም ስሊሊዯረጓቸው ነገሮች የጥፊተኝነት/የቁጭት
ስሜት አሇዎት?
 ስሇወዯፉት ሲይስቡ ተስፊ ያጣለ?
 በጣም ተጨንቀው ወይም አዜነው ምነው በሞትኩኝ ያለበት ጊዛ አሇ?

ከሊይ ሇተጠቀሱት ጥያቄዎች መሌሱ ‘አዎ’ ከሆነ፣ ሕመምተኛው ዴባቴ ውስጥ ሉሆን
ይችሊሌ፡፡
ሇሕመምተኛውና ሇቤተሰቡ ስሇ ዴባቴ ወይም ጭንቀት መነገር ያሇባቸው ነገሮች
 ዴባቴና ጭንቀት ህመምተኛው ዴክመት እነዲሌሆነና ሕመምተኛውም ሆነ ቤተሰቡ
ሇችግሩ ራሳቸውን መውቀስ እንዯላሇባቸው
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 የሚያበሳጩ ሁነቶች፣ (ሇምሣላ የሚወደትን ሰው በሞት መነጠቅ፣ ፌቺ፣ ሕመም፣
ሥራ ወይም ገንብ ማጣት) ዴባቴና ጭንቀት ሉያስከትለ እነዯሚችለ
 ዴባቴ ወይም ጭንቀት ያሇባቸው ሰዎች ትክክሇኛውን እገዚ ከተዯረገሊቸው በጥቂት ጊዛ
ውስጥ እንዯሚሻሊቸው
 ዴባቴ ወይም ጭንቀት የያው ሰው ሕመሙ እንዱሻሇው መዴኃኒት መውሰዴ
ሉያስፇሌገው እንዯሚችሌ
 የዴባቴ ወይም የጭንቀት ሕመም ችግርን ሇመወጣት ሕመምተኛውና ቤተሰቡ
ሉያዯርጓቸው የሚችለ ብዘ ነገሮች እንዲለ
የዴባቴና የጭንቀት ችግር ያጋጠመውን ሰው በአቅራቢያው ወዯሚገኝ የህክምና ተቋም
መሊክ
በአስቸኳይ ይሊኩ!
 በገፅ 40 ሊይ ሊለት ጥያቄዎች የህመምተኛዎ መሌስ በብዚት
‚አዎ‛ ከሆነ
 ራስን ሇማጥፊት ካሰቡ ወይም ካቀደ ወይም ራስን ሇመጉዲት ሞክረው ከሆነ
 የተወሰነ የአንጎሌ መታወክ ወይም ሇየት ያለ የዴባቴ ምሌክቶችን ካሳዩ፦(ሇምሳላ፦
እውነት ያሌሆኑ ነገሮችን ካመኑ፣ ካዩ ወይም ከሰሙ)
በሚሊኩበት የህክምና ተቋም የሚዯረጉሊቸውን ነገሮች በግሌፅ ማስረዲት
 ከአዕምሮ ሃኪም ጋር ስሇ ችግሮቻቸው መነጋገር እንዯሚችለ
 የሊቦራቶሪ ምርመራ ሉያዯርጉ እነዯሚችለ
 አንዴ አንዴ ጊዛ የምክር አገሌግልት ሉኖር አንዯሚችሌ
 መዴኃኒት በየቀኑ መውሰዴ ሉኖርባቸው እንዯሚችሌ ወይም በአንጻሩ ምንም
መዴኃኒት ሊያስፇሌጋቸው እንዯሚችሌ
 የዴባቴ ወይም የጭንቀት መጠኑ ከባዴ ከሆነ ሇአጭር ጊዛ በሆሰፒታሌ ሉቆዩ
እንዯሚችለ
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በዴባቴና ጭንቀት አዯጋ ውስጥ የሚገኝን ሰውና ቤተሰቡን መርጃ መንገድች
 የተሰጠውን መዴኃኒት በአግባቡና በሰዓቱ እንዱጠቀም ማበረታታት
 ምግብ በተገቢ ሁኔታ እንዱመገቡ እና ብዘ ፇሳሽ እንዱወስደ ማበረታታት
 ከዙህ ቀዯም የሚያስዯስታቸውን ነገር እንዱያዯርጉ ማበረታታት
 የሚጠጡትን የአሌኮሌና ቡና መጠን እንዱቀንሱ ማበረታታት
 ችግራቸውን ከቤተሰብ፣ ከጓዯኛ፣ ከሃይማኖት መሪዎችና ከባሇሙያዎች ጋር
እንዱወያዩ ማበረታታት
 ከሰዎች ጋር አብረው እንዱሆኑ፣ በተቻሇ መጠን ጓዯኞቻቸውንና መድቻቸውን
እንዱጠይቁ ማበረታታት
 ሇአካባቢው ወዲጅ መዴ፤ ሕመምተኛውንና ቤተሰቡን መጠየቅና ማወያየት ትሌቅ
እገዚ እንዯሆነ መግሇጽና ይህን እንዱያዯርጉ ማበረታታት
ሇቤተሰብ የሚሰጥ ምክር
 የሕመሙን የማገርሸት ምሌክቶች በንቃት መከታተሌ - ከህመሙ የማገርሸት ምሌክት
ካሳዩ፣ ሕመምተኞች ራሳቸውን ከጎደ፣ ወይም ራስን ስሇማጥፊት ካዎሩ፣ ወይም
እውነት ያሌሆኑ ነገሮችን ካመኑ፣ ወይም ካዩ፣ ወይም ከሰሙ በአፊጣኝ ወዯ ጤና
ተቋም መውሰዴ ያስፇሌጋሌ።
ቀሇሌ ያለ የውይይት መፌትሔዎች ህመምተኛውንና ቤተሰቡን ሉረደ ይችሊለ። በዙህ
ረገዴ ከዙህ በታች ስሇተረሩት ነገሮች ይበሌጥ ሇማወቅ ክፌሌ 5ን ተመሌከቱ።
 ማህበራዊ ችግሮችን መሇየትና መፌትሔ መስጠት
 ማህበራዊ ግንኙነትን እንዯገና ማስጀመር/ እንዱነቃቁ ማዴረግ
 ወዯ መዯበኛ እንቅስቃሴ መመሇስ
 ችግር መፌታት
 የእንቅሌፌ ሁኔታን ማሻሻሌ
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የጸረ-ዴባቴ ህክምና (ሇምሳላ፦ ኤሚትሪፕሉን) የጎንዮሽ ተፅዕኖዎችን መከታተሌ

 የአፌ መዴረቅ
 እንቅሌፌ እንቅሌፌ ማሇት/መጫጫን
 ስንፇተ-ወሲብ
 የሆዴ ዴርቀት
 የሽንት ቧንቧ ችግር/ሽንት ማጥ
 መዯንዜ
 ከሊይ የተጠቀሱትን ምሌክቶች ሕመምተኛው ካሳየ፣ ምናሌባትም የህክምናው
የጎንዮሽ ተፅዕኖ ሉሆን ስሇሚችሌ ሕመምተኛውን በአካባቢዎ ወዲሇ የጤና ተቋም
ይሊኩት።
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ላሊ በሽታ ያሇባቸው ሰዎች ዴባቴ
የቆየ አካሊዊ የጤና ችግር ያሇባቸው ወይም አካሌ ጉዲተኛ ሰዎች በዴባቴ የመያዜ
ዕዴሊቸው ሰፉ ነው፤ ሇምሣላ የስኳር በሽታ፤ የኤች.አይ. ቪ ወይም የቲቢ ሕመም
ያሇባቸው ሰዎች በብዚት የዴባቴ ተጠቂዎች ሉሆኑ ይችሊለ።
የቆየ በሽታ ወይም የአካሌ ጉዲት ያሇባቸው ሰዎች ዴባቴ እንዲሇባቸውና እንዯላሇባቸው
ማረጋገጥ በሚከተለት ምክንያቶች የተነሳ ጠቃሚ ነው።
 ዴባቴ የአካሊዊ ጤናን ችግር/ አካሊዊ ውሱንነትን ያባብሳሌ፤ ሇምሣላ ኤች.አይ. ቪ
በዯማቸው የሚገኝን ሰዎች የእሇት ተእሇት ተግባራቸውን እንዯተሇመዯው
እንዲያከናውኑ ያዯርጋሌ።
 ዴባቴ ሰዎች ተስፊ እንዱቆርጡ ሉያዯርግ ይችሊሌ፤ በዙህ የተነሳም ሕመምተኞቹ
ሇጤናቸው ሊይጠነቀቁ ይችሊለ፣ ምግብ በዯንብ ሊይመገቡ ይችሊለ፣ እንዱሁም
መዴኃኒታቸውን በሃኪም ትእዚዜ መሰረት እንዲይወስደ ሉያዯርግ ይችሊሌ።
 ዴባቴ እና አካሊዊ የጤና ችግር ሲዯራረቡ የሰዎችን ህይወት አስከፉ ያዯርጋለ።
 የዴባቴ አሇመታከም አካሊዊ የጤና ችግርን ሉያባብስ ብልም እስከ ህሌፇተ-ሕይወት
ሉያዯርስ ይችሊሌ።
የቆየ አካሊዊ የጤና ችግር ያሇባቸውን ሰዎች ሲያነጋግሩ በገፅ 40 የተረሩትን የዴባቴ
ሁኔታን መፇተሻ ጥያቄዎችን መጠይቅ ሌምዴዎ ያዴርጉ።
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በእናቶች ሊይ የሚከሰት ዴባቴ
በኢትዮጲያ ከ10 ሴቶች አንዶ በእርግዜና ወቅት እንዱሁም ከ20 ሴቶች አንዶ ከወሉዴ
በኋሊ በዴባቴ ሕመም ይያዚለ/ይጠቃለ። የእርግዜና እና የዴህረ ወሉዴ ወቅት ሴቶች
ሇቤት ውስጥ ጥቃት የመጋሇጥ እዴሊቸው የሰፊበት ወቅት ነው። ይህ ጥቃት ዯግሞ
ሴቶችን ወዯ ዴባቴ ሉመራቸው ይችሊሌ።
የእናቶች ዴባቴ አሳሳቢ ነገር ነው። ምክንያቱም ዴባቴ እናቶች ሇሌጆቻቸው የሚያዯርጉት
እንክብካቤ ሊይ ተፅእኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ።
እናቶች ቶል/በጊዛ ከታከሙ እና ጥሩ ዴጋፌ ካገኙ ዴባቴው በእናቲቱም ሆነ በሌጁ ሊይ
የሚፇጥረው አለታዊ ተፅእኖ ዜቅተኛ ይሆናሌ።
የእናቶችን ዴባቴ እንዳት ሇይተው ማወቅ ይችሊለ?
 በቅዴመ-ወሉዴ እና ዴህረ-ወሉዴ ክትትሌ ወቅት በእናቲቱ ሊይ ማናቸውም ዓይነት
የስሜት መረበሽ ምሌክቶች ስሇመኖራቸው በንቃት ይከታተለ
 እናቲቱ ሌጇን የመንከባከብ ፌሊጎት እንዲሊትና እንዯላሊት ሌብ ይበለ
 ነገሩ ካሳሰበዎት በገፅ 40 የተረሩትን የዴባቴ መፇተሻ ጥያቄዎች ይጠይቁ
 ሴትየዋ ችግር (ሇምሣላ፦ የቤት ውስጥ ጥቃት) ገጥሟት ሉሆን ስሇሚችሌ ስሜቷን
በማይጎዲ መሌኩ በጥንቃቄ ይጠይቋት
እንዳት መርዲት ይችሊለ?
 በገፅ 42 የዴባቴ ሕመምተኞችን ሇመርዲትን የተመከረውን ይጠቀሙ።
 ምንአሌባት ሴትየዋ ወዯ ጤና ተቋም መምጣት ሊትችሌ ስሇምትችሌ እቤትዋ ሄዯው
ሇውጧን ይመሌከቱ።
 ሴትየዋ የቤት ውስጥ ጥቃት ተጋሊጭ ከሆነች፣ ከመዴ፣ ከአገር ሽማግላ፤ ከቀበላ፣
ወይም ከፖሉስ መፌትሔ እንዴትፇሌግ ያበረታቷት፡: በአካባቢው ሇእንዯዙህ አይነት
ሴቶች ዴጋፌ የሚሰጥ ዴርጅት ካሇ ያገናኟት (ገፅ 87 ይመሌከቱ)
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4.4. የአሌኮሌ ሱስ ችግሮች
የአሌኮሌ ሱስ ችግሮች ያለባቸው ሰዎች በገፅ 27 የተጠቀሱትን ምሌክቶች ያሳያለ
የአሌኮሌ ሱስ ችግር ያሇበትን ሰው ሇይቶ
ማዎቅ
ሇቤተሰብ ወይም ሇጓዯኛ የሚቀርቡ ጥያቄዎች
 ግሇሰቡ አውትሮ የአሌኮሌ መጠጦችን
ይጠጣሌ?
 በመጠጣቱ ምክንያት እርስዎ ይሰጋለ?
 ግሇሰቡ ጠዋት ጠዋት የአሌኮሌ መጠጦችን
ይጠጣለ?
 ግሇሰቡ በመጠጣቱ ምክንያት ሇአንዲንዴ አዯጋዎች ተጋሌጦ ያውቃሌ፣ ሇምሳላ፦
ሇጠብ፣ ሇመውዯቅ?
 በመጠጥ ምክንያት እራሱን ጥሎሌ፤ ወይም በአግባቡ መመገብ፣መተኛት፣መስራት
አቅቷቸዋሌ?
 ግሇሰቡ ተዯብቆ እየጠጣ መጠጣቱን ይክዲሌ?
ከእነዙህ ጥያቄዎች ውስጥ ሇአንደ አዎ የሚሌ ምሊሽ ከሰጡ ግሇሰቡ የአሌኮሌ መጠጥ
ሱስ ሉኖርባቸው ይችሊሌ።
የአሌኮሌ መጠጥ ሱስ ችግር አሇባቸው ብሇው የሚገምቱትን ሰው የሚጠይቁት ጥያቄዎች

 መጠጥ መጠጣት መቀነስ እንዲሇቦት ተስማምቶዎ ያውቃሌ?
 ሰዎች በእርሶ መጠጥ አጠጣጥ ሊይ የሚሰጡት ሂስ አበሳጭቶዎት ያውቃሌ?
 መጠጥ በመጠጣትዎ ምክንያት አዜነው ወይም የጥፊተኝነት ስሜት
ተሰምቶት ያውቃሌ?
 ራስዎን ሇማነቃቃት ወይም መጠጥ ጠጥተው አዴረው በማግስቱ ዴካምን
ሇማስወገዴ በጠዋት መጠጥ ጠጥተው ያውቃለ?
ከእነዙህ ጥያቄዎች ውስጥ ሇአንደ አዎ የሚሌ ምሊሽ ከሰጡ ግሇሰቡ የአሌኮሌ መጠጥ
ሱስ ችግር እንዲሇባቸው ያመሊክታሌ።
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የአሌኮሌ መጠጥ ሱስ ችግር ሉኖርበት የሚችሇውን ሰው ወዯ ህክምና መሊክ
ባስቸኳይ ወዯ ህክምና ይሊኩ
 የአሌኮሌ መጠጥ ከማቆማቸው ጋር ተያይዝ አሳሳቢ ምሌክቶች
ከታያቸው፣ ሇምሳላ የሕመም ስሜት፣ መንቀጥቀጥ፣ እራስ ምታት፣ ቅዟት፣ ግራ
መጋባት ከኖራቸው
 ላሊ ከበዴ ያሇ በሽታ ካሇ፤ ሇምሣላ የስኳር ሕመም፣ የጉበት ሕመም፣ ወይም የሌብ
ችግር
 እንዱሁም ከባዴ የአዕምሮ ሕመም፣ እንዯ የአንጎሌ መታወክ፣ ዴባቴ ወይም እራስን
የማጥፊት ስሜት ካሇው
 በእርግዜና ወይም ጡት ማጥባት ወቅት የምትጠጣ ከሆነ
በአስቸኳይም ባይሆን በጥቂት ቀናት ውስጥ ወዯ ህክምና መሊክ የሚመከርባቸው
ሁኔታዎች
 ሕመምተኛው ከሊይ (ገጽ 46) ሇተጠየቁ ጥያቄዎች አዎ የሚሌ ምሊሽ ከሰጠ
 አብዚኛውን ጊዛ የሚሰክር ከሆነ
 አብዚኛውን ጊዛ በመጠጥ ምክንያት ሇጠብ የሚጋበዜ ከሆነ
ግሇሰቡ በሚሊክበት የህክምና ተቋም ምን እንዯሚዯረግሇት የሚሰጡ መግሇጫዎች
 መጠጡ አንዲንዴ የሰውነት ክፌልች ሊይ በተሇይም ጉበት ሊይ ጉዲት አዴርሶ እንዯሆን
ምርመራ ይዯረግሌዎታሌ። ጉዲት አዴርሶ ከሆነም ህክምና ይሰጥዎታሌ።
 ግሇሰቡ በዴንገት መጠጥ ሇማቆም ቢሞክር ጥሩ ያሌሆኑ ሁኔታዎች (ሇምሳላ፦ ማሊብ፣
ማንቀጥቀጥ፣ ማቅሇሽሇሽ፣ መቃዟት) ሉከሰቱ ስሇሚችለ በህክምና ክትትሌ ስር
መጠጡን ቀስ በቀስ እንዱተው ሉዯረግ ይሞከራሌ።
 የመጠጥ ፌሊጎታቸውን/ ሃራራ እንዱቋቋሙ የምክር አገሌግልት ይሰጣቸዋሌ፤
በአብዚኛው ሇምን የመጠጥ ሱሰኛ እንዯኑ እንዱረደት በማዴረግ
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የአሌኮሌ መጠጥ ሱስ ችግር ያሇበትን ሰው እና ቤተሰቡን መርጃ መንገድች
 ቤተሰቡን እና የመጠጥ ሱስ ችግር ያሇበትን ሰው፣ ይህ ችግር ከመጥፍ ፀባይ የተነሳ
የሚመጣ ያሇመሆኑንና ሉታከም የሚችሌ መሆኑን ገሌጸው ያፅናኑዋቸው
 ሆኖም ግን አውትሮ ከመጠን በሊይ አሌኮሌ መጠጣት የጤና እና የማህበራዊ ሕይወት
ጠንቅ መሆኑን ግሇሰቡም ሆነ ቤተሰቦቹ እንዱገነቡ ያዴርጉ
 የህክምናው ውጤታማነት በግሇሰቡ መጠጥ የማቆም አመሇካከት እና በራስ
መተማመን ሁኔታ እንዱሁም ቤተሰቡ ግሇሰቡን ሇመዯገፌ ባሇው ፇቃዯኝነት ሊይ
ይመሰረታሌ
 አሌኮሌ መጠጣትን የማቆምን ጥቅም ያስረዶቸው፤ ሇምሳላ፦ መጠጥ መተው ወጪ
መቀነሱን፣ ሇበሽታ የሚኖራቸውን ተጋሊጭነት መቀነሱን፣ ስራ ማጣትን መቀነሱን፣
የእንቅሌፌ ችግርን መቀነሱን፣ የትዲር መፌረስ አዯጋን መቀነሱን፣ ወይም ላልች
አዯጋዎችን እና በመጠጥ ሀይሌ ተነሳስቶ ወንጀሌ መፇጸምን መቀነሱን
 ነፌሰ ጡር እናቶችን አሌኮሌ ያሊቸው መጠጦችን እንዲይጠጡ አስረግጠው ይምከሩ፣
ምክንያቱም መጠጡ ሽለን ይጎዲዋሌ።
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4.5. የጫት እና የላልች አዯገኛ እፆች ሱስ ችግር (ገፅ 28 ይመሌከቱ)
ጫት እና ሀሽሽ በኢትዮጵያ የተሇመደ ሱስ አምጪ አዯገኛ እፆች ናቸው። ጫት መቃም
የጥርስ መበስበስ፣ የሌብ ሕመም፣ ካንሰር፣ ጭንቀት፣ ዴባቴ እና ላልች የአእምሮ ጤና
ችግሮች ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡ በተጨማሪም ጫት መቃም በቤተሰብ ውስጥም ሆነ
በማህበረሰብ ውስጥ ችግር ሉፇጥር ይችሊሌ፤ ሇምሳላ፦ አንዴ ሰው ይህንን እፅ ሇመግዚት
ሉሰርቅ ይችሊሌ።
ጫትና ላልች አዯገኛ እፆች ስሇሚፇጥሯቸው ችግሮች በማህበረሰቡ ውስጥ ግንዚቤ
መፌጠር እንዙህን እፆች የመጠቀምን ሁኔታ ሇመቀነስ ብልም እፆችን ከመጠቀም ጋር
ተያይዝ የሚመጡ ችግሮችን ሇመከሊከሌ ይጠቅማሌ። (ክፌሌ 8 ይመሌከቱ)
በአዯገኛ እፆች ሱስ የተያዘ ሰዎች ከሱሳቸው ሉሊቀቁ ይችሊለ። ነገርግን አንዲንዳ
ሇማቆም የባሇሙያ እገዚ ያስፇሌጋቸዋሌ።
የጫት ወይም የላሊ አዯገኛ እፅ ሱስ ችግር እንዲሇበት የተገመተን ሰው ወዯ ህክምና
ተቋም መሊክ
ጫት ወይም ላሊ አዯገኛ እፅ የሚጠቀምን ሰው ወዯ ጤና ተቋም መሊክ የሚያስፇሌገው
 እፁን መጠቀማቸው ችግር እያመጣ ከሆነ (ከሊይ የተገሇፁትን አይነት ችግሮች)
 ግሇሰቡ ሇማቆም በራሱ ተነሳሽ ከሆነ
የጫት ወይም የላሊ አዯገኛ እፅ ሱስ ችግር ያሇበትን ሰውና ቤተሰቡን መዯገፌ
 ከሚናዯደባቸውና መጥፍ ስም ከሚሰጧቸው ይሌቅ ይምከሯቸው
 ግሇሰቡ ጊዛውን ሱስ ከሚያስይዘ አዯገኛ እፆች ይሌቅ በላሊ ነገር ወይም ስራ ሊይ
እንዱያውሌ/እንዱሳሌፌ ግሇሰቡን እና ቤተሰቡን ያበረታቷቸው፤ ሇምሣላ በማህበረሰቡ
ውስጥ ሰዎችን በመርዲት ጊዛአቸውን እፅ ከመጠቀም ይሌቅ ፌሬያማ/ ሌማታዊ በሆነ
ነገር ሊይ እንዱሳሌፈ
 የህክምና ዴጋፌ እንዱያገኙ በመምክርም ሆነ ወዯ ጤና ተቋም እንዱሄደ በመዯገፌ
ያግዞቸው
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4.6. የመጃጀት ችግር/ዱሜንሽያ
የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ያሇባቸው ሰዎች በገፅ 29 የተረሩት ችግሮች ሉኖሩባቸው
ይችሊለ፡፡ የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ በአብዚኛው የሚከሰተው በአረጋውያን ሊይ
ቢሆንም ኤች.አይ. ቪ በዯማቸው በሚገኝባቸው ወይም ከባዴ የአሌኮሌ መጠጥ ሱስ
ችግር ባሇባቸው ግሇሰቦች ሊይም ይከሰታሌ::
የመጃጀት ችግር/ዱሜንሽያ እንዲሇበት የሚጠረጠርን ግሇሰብ ወዯ ህክምና መሊክ
ባስቸኳይ ወዯ ህክምና ይሊኩ
 የግሇሰቡ ዯህንነት አዯጋ ሊይ ከሆነ፣ ሇምሳላ፦ በተሇይ በምሽት ዜም
ብል የሚዝር ወይም የሚጠፊ ከሆነ
 ግሇሰቡ ላልች ሊይ አዯጋ ሉያዯርስ የሚችሌ ከሆነ
 በዴንገት የአዕምሮ ሁኔታው ከተዚባ (ገጽ 22 ተመሌከቱ)
 ግሇሰቡ ዕዴሜው ከ60 ዓመት በታች ከሆነ
ይህ ሁኔታ ሲፇጠር የግሇሰቡ ቤተሰብ ወይም ጓዯኛ ኃሊፉነት ሰወስዯው ወዯ ከፌተኛ
የጤና ተቋም በተቻሇ ፌጥነት ግሇሰቡን እንዱወስደት ያዴርጉ። የሚችለ ከሆነ እርስዎም
አብረዋቸው ይሂደ።
የመጃጀት ችግር/ የዱሜንሽያ አመሌካች ሉሆኑ የሚችለ ምሌክቶችን የሚያሳዩ ሰዎች
ሁለ በጤና ተቋም ውስጥ ሉመረመሩ ይገባሌ። ምክንያቱም እነዙህን ምሌክቶች
ያመጣው ላሊ መታከም የሚችሌ የጤና ችግር መሆን አሇመሆኑን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ።
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ሇሕመምተኛውና ሇቤተሰቡ ስሇ መጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ የሚከተለትን ይንገሩ
የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ የአንጎሌ ችግር ሲሆን በአብዚኛው በአረጋውያን ሊይ
እንዯሚከሰት ነገር ግን አንዲንዳ በወጣቶችም ሊይ ሉያጋጥም እንዯሚችሌ ይግሇጹ
 ምንም እንኳን የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ሉዴን ባይችሌም፣ የእሇት ተእሇት
ሕይወትን ሇመምራት ሕመሙ የሚያመጣውን ችግር ሇመቀነስ የሚረደ አንዲንዴ
ህክምናዎች አለ
 የሚከሰተው በሕመምተኛው፣ ወይም በቤተሰቡ፣ ወይም በተንከባካቢዎች ጥፊት
አሇመሆኑን ገሌጸው ያጽናኗቸው
 የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ያሇበትን ግሇሰብ በመንጋቱ ወይም በማስቸገሩ መቅጣቱ
ሇውጥ ስሇማያመጣ በምትኩ መታገስ እና መንከባከብ እንዯሚያስፇሌግ ይግሇጹሊቸው
ግሇሰቡን በሚሌኩበት የጤና ተቋም ምን እንዯሚዯረግሇት ይግሇጹ
 ሕመምተኛውና ቤተሰቡ/ተንከባካቢዎቹ የግሇሰቡን የማስታወስ እና የእሇት ተእሇት
ሕይወት ጋር የተያያዘ ችግሮችን መቼ እንዲስተዋለ ይጠየቃለ
 ሕመምተኛው የተሇያዩ የማስታወስ እና የአዕምሮ ብቃት መሇኪያ ምርመራዎች
ይዯረግሊቸዋታሌ።
 በተጨማሪም ግሇሰቡ ከመጃጀት ችግር/ ከዱሜንሽያ ጋር ተመሳሳይ ምሌክቶች
ሇሚያሳዩ ላልች የጤና ችግሮች ምርመራ ይዯረግሊቸዋሌ፣ (ሇምሣላ፦ ሇዴባቴ
እንዱሁም እንዯ የሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽን (ቁስሇት)፣ የቫይታሚን እጥረትና የመሳሰለ
ላልች አካሊዊ የጤና ችግሮች)
 ምንም እንኳን የመጃጀት ችግርን/ ዱሜንሽያን የሚያዴን መዴኃኒት ባይኖርም
ከሕመሙ ጋር በተያያ የሚመጡ ችግሮችን ሇመፌታት የሚረደ መዴኃኒቶችን ሉሰጡ
ይችሊለ።
የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ያሇበትን ግሇሰብ እና ቤተሰቡን መዯገፉያ መንገድች
 ስሇ የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ አጭር እና ግሌጽ በሆነ ቋንቋ ማስረዲት
 ቤተሰቡ የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ያሇበትን ሰው ዯህንነት ሇመጠበቅና የእሇት
ተሇት ፌሊጎቱን ሇማሟሊት የሚያስችሌ በቂ ዕውቀት እንዱኖራቸው ማዴረግ
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 ሕመምተኛው ንቁ እንዱሆኑ፣ የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ እንዱያዯርጉ፣ የሚፇሌጉ
ነገሮች እንዱያዯርጉ-ሇምሳላ፦ ጓዯኞቻቸው እንዱጠይቁ አጽንዖት ይስጡ
 ቤተሰቡ ግሇሰቡ ነባራዊው ሁኔታን ማስታወስ እንዱችለ እንዳት መርዲት
እንዯሚችለ ያስረደ፣ ሇምሳላ፦ ዚሬ ቀኑ ምን እንዯሆነ በመንገር፣ በቤተሰብ ውስጥ
ያለ አዲዱስ ነገሮችን በመንገር
 የራሳቸውን ሀሳብ እንዱገሌጹ በመፌቀዴ ሕመምተኞቹ እንዳት እራሳቸውን ችሇው
መታጠብ ፣ ሌብስ መሌበስ እና መመገብ እንዯሚችለ ተወያዩ
 ግሇሰቡ እና ቤተሰቡ ስሇሚያሳስባቸው ነገር ሲነግሩዎት በሀኔታ ያዲምጡ
ምክንያቱም ሁሇቱም ሕመሙ በሕይወታቸው ስሇሚያመጣው ነገር ፌራቻ
ሉኖራቸው ይችሊሌ
 ከቤተሰቡ ጋር የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያ ሊሇበት የቤተሰብ አባሊቸው ማዴረግ
የሚገባቸውን እንክብካቤ እንዳት እንዯሚወጡት ተወያዩ (በገጽ 55 የተቀመጠውን
የችግር አፇታት ዳን ይመሌከቱ)
 ከቤተሰቡ ወጪ የሆነ ሰው (ጎረቤት ፣ ጓዯኛ) ግሇሰቡን ሉንከባከብሊቸው ከቻሇ
ይጠይቁ፤ ይህ ከሆነ ቤተሰቡ ሇተወሰነ ግዛ ግሇሰቡን ከመንከባከብ ሃሊፉነት እረፌት
ጊዛ ሉያገኝ ይችሊሌ
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5. መሰረታዊ መፌትሔዎች
የአዕምሮ ጤና ችግር ያሇባቸውን ሠዎች እንዱያገግሙ የሚረደ እነሱም ሆነ
ቤተሰቦቻቸው ሉያዯርጓቸው የሚችለ ቀሊሌ መፌትሔዎች አለ። እነዙህ አጠር ያለ
መፌትሔዎች ሇማንኛውም ጊዛ ጠቃሚ ሉሆኑ ይችሊለ። እነዙህ መፌትሔዎች ወዯ
ህክምና ተቋም የመሄዴን እና የመታከምን አስፇሊጊነት አይተኩም፤ ነገር ግን ታማሚው
በፌጥነት እንዱሻሇው ያግዚለ። ስሇዙህ ባገኙት አጋጣሚ ሁለ እነዙህን ቀሊሌ
መፌትሔዎች ይሇማመደ፤ በአጭር ግዛ ውስጥ በራስ መተማመንዎ ዲብሮ ሰዎችን
መርዲት ይችሊለ።
የሚከተለትን ጠቅሇሌ ያለ መመሪያዎች ሁሌጊዛም ያስታውሱ
 ግሇሰቡ ሇሚገጥመው ማህበራዊ ችግሮች ቦታ ይስጡ፤ ሇምሳላ፦ ግሇሰቡ ከስራ ተባሮ
ሇህይወቱ የሚያስፇሌጉትን ነገሮች የሚያሟሊበት ገንብ ሊይኖረው ይችሊሌ፤ ይህ እና
መሰሌ ችግሮች ምን ያህሌ በግሇሰቡ አካሊዊና አዕምሯዊ ጤና ሊይ ተፅእኖ
እንዯሚያሳዴሩ ያስተውለ
 የአእምሮ ጤና ችግር ያሇባቸውን ሠዎችና ቤተሰባቸውን ተመሳሳይ ችግር ካሇባቸው
ሰዎች ጋር እንዱያወሩና ሌምዲቸውን እንዱሇዋወጡ፣ ብልም እንዱዯጋገፈ
ያበረታቷቸው
 በማህበረሰባቸው ውስጥ ትምህርት፣ የሙያ ስሌጠና እና የመሳሰለ ዴጋፍችን
ሉያዯርጉሊቸው የሚችለ ዴርጅቶችን በመፇሇግ ተጠቃሚ ሇማዴረግ ይሞክሩ።
የአዕምሮ ጤና ችግር ያሇባቸው ሰዎች እንዯማነኛውም የማህበረሰቡ አባሌ
በእንዯነዙህ ዓይነት መርሀ ግብሮች ተጠቃሚ መሆን አሇባቸው (በገጽ 8 የተገሇፀውን
ሰብዓዊ መብት እና የአዕምሮ ችግሮችን ይመሌከቱ)
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ማህበራዊ ችግሮችን መሇየት እና መፌትሔ መስጠት
እንዯ ማህበረሰቡ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛነትዎ የአዕምሮ ጤና ችግር ያሇበት ግሇሰብ
ቤተሰብ የሚገጥመውን ማህበራዊ ችግር በዯንብ የረደታሌ። ምንአሌባትም ሇአዕምሮ
ሕመም ሉዲርገው የቻሇ ማንኛውም ችግር ካሇ ግሇሰቡን ይጠይቁ። ከዙያም የችግር
አፇታት ዳን ተጠቅመው (በገፅ 55 የተገሇፀውን) ወይም ቤተሰቡን አሳትፇው
(ሕመምተኛው ፇቃዯኛ ከሆነ) ችግሩ የሚፇታበትን መንገዴ ይፇሌጉ።
የማህበራዊ ዴጋፌን ማጠናከር
ሠዎች ሇአዕምሮ ሕመምተኞች የሚሰጧቸው ዴጋፌ ሕመሙ እንዱሻሊቸውና
እንዲያገረሽባቸው ያግዚቸዋሌ። ስሇዙህ ማህበረሰባዊ ዴጋፌን ሇማጠናከር የሚከተለትን
ያዴርጉ
 ግሇሰቡን ሇችግሩ ዴጋፌ ይሆኑኛሌ ወይም አምናቸዋሇሁ ስሇሚሊቸው ሰዎች ይጠይቁት
 ግሇሰቡ እነዙህን ሰዎች እንዱያነጋግር ያበረታቱት
 ምንም እንኳን ግሇሰቡ ከሰዎች ጋር ሇመሆን/ሇመገናኘት በራስ መተማመን ባይኖረውም
ከሰዎች ጋር እንዱገናኝ ሇምሳላ ከጓዯኛ፣ ከጎረቤት ጋር እንዱሆን ያበረታቱት
ወዯ መዯበኛ የእሇት ተእሇት ተግባራት መመሇስ
የአዕምሮ ሕመም በመዯበኛ የሰው ሌጅ የእሇት ተእሇት ተግባራት ሊይ ተፅእኖ ያዯርጋሌ፡፡
ግሇሰቡ እንቅሌፌ ሊይወስዯው ይችሊሌ፣ እራሱን ችል ሰውነቱን መታጠብ ወይም
መብሊት ሉያስቸግረው ይችሊሌ። ስሇዙህ
 ግሇሰቡ እንዯላሊው የቤተሰቡ አባሌ በተመሳሳይ ሁኔታ የእሇት ተእሇት ተግባሩን
እንዱያከናውን አበረታቱት
 ግሇሰቡ በየቀኑ ከቤቱ እንዱወጣ እና ዝርዝር እንዱሌ አበረታቱት
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ችግር የመፌታት ስሌት (Problem Solving)
ሰዎች ስሇ ችግራቸው በጣም ሲያስቡና ሲጨነቁ ጤናቸው ሉታወክ ይችሊሌ። ስሇዙህ
እነዙህን ሰዎች ሇመርዲት የሚከተለትን መፌትሔዎች ማዴረግ ይችሊለ።
 ምንም እንኳን ችግሩ አሣሣቢ ቢሆንም ሁሌጊዛ ስሇችግር ማሰብ እና መጨነቅ ችግሩን
መፌታት እንዲይችለ እንዯሚያዯርግ ይግሇጹሊቸው።
 አንዲንዴ የአዕምሮ ሕመሞች፣ ሇምሳላ ዴባቴ እና ጭንቀት ሰዎች ችግራቸውን ጤነኛ
በነበሩበት ጊዛ ሆነው እንዯሚፇቱት መፌታት ሊያስችሎቸው እንዯሚችለ
ይግሇጹሊቸው።
 ከሕመምተኛው ጋር ተቀምጠው የሚያሳስቡትን ነገሮች እንዱረዜር ይርደት።
 በአንደና በዋናው ስጋቱ ሊይ አትኩሩ።
 ግሇሰቡ ይህን ችግሩን እንዳት ዯረጃ በዯረጃ ሉፇታው እንዯሚችሌ እነዱያስብ
ይርደት።
 ግሇሰቡ ፇቃዯኛ ከሆነ ቤተሰቡን ያሳትፈ።
 ግሇሰቡ ዋነኛውን ችግሩን ሇመፌታት ዯረጃ በዯረጃ የመፌታት እርምጃ እንዱወስዴ
ያበረታቱት፡፡ ምንአሌባት ሰውየው በራሱ ሊይተማመን ስሇሚችሌ እርምጃውን
ከመውሰዴ ወዯኋሊ እንዲይሌ ማበረታታት ጠቃሚ ነው።
 የግሇሰቡን ሇውጥ እና መሻሻሌ ይከታተለ።
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የእንቅሌፌ ችግርን ሇማሻሻሌ የሚዯረግ ምክር
እንቅሌፌ ማጣት ወይም የተረበሸ እንቅሌፌ በአብዚኛው የአዕምሮ ሕመምተኞች ንዴ
የተሇመዯ ነው። እንቅሌፌ ማጣት የአዕምሮ ሕመምተኛው የሕመም ምሌክቶች
እንዱባባሱበት ብልም እሇት ተእሇት ተግባሮቹን በአግባቡ እንዲያከናውን ሉያዯርገው
ይችሊሌ። የእንቅሌፌ ችግር ያሇበትን ሰው እንዯሚከተሇው ይምከሩ።

ማዴረግ ያሇበት
 ሁሌግዛ ወዯ መኝታ የሚሄደበትን እና ከመኝታ የሚነሱበትን ሰዓት ተመሳሳይ እና
የተወሰነ ማዴረግ (ሇምሳላ፡ ከምሽቱ አራት ሰአት ተኝቶ፤ ከንጋቱ አስራ ሁሇት ሰአት
መነሳት)
 መዯበኛ የእሇት ተእሇት ተግባር እንዱኖር ማዴረግ
 ወዯ መኝታ ከመሄደ በፉት ከቤተሰቡ ጋር መጨዋወት እና ና ማሇት
 ግሇሰቡ ያሳሰበው ነገር ካሇ መጻፌ ወይም ሇአንዴ ሰው መንገርና ሊሳሰበውም ነገር
በሚቀጥሇው ቀን መፌትሔ መፇሇግ

ማዴረግ የላሇበት
 ቀን መተኛት
 ከመኝታ በፉት ከባዴ ምግብ (ምሳላ ቅባት ወይም ቅመም የበዚበት ምግብ) መመገብ
 ከሰአት በኋሊ ወይም ማታ ቡና መጠጣት
 ጫት መቃም
 ሲጋራ ማጨስ
 ሇመተኛት ብል አሌኮሌ መጠጣት
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ወዯ ቀዴሞ የሕይወት ተሳትፍ መመሇስ
የአዕምሮ ሕመም በሁለም የሰው ሌጅ ሕይወት ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴር ብልም ጉዲት
ሉፇጥር ይችሊሌ። ስሇዙህ የአዕምሮ ሕመምተኛው ሙለ ሇሙለ ወዯ ቀዴሞ ጤናማ
ሁኔታው እንዱመሇስ፣ የተሃዴሶ እና ከማህበረሰቡ ጋር የማቀሊቀሌ እገዚ ማዴረግ
ያስፇሌጋሌ።
በተሃዴሶ እንዳት መርዲት ይችሊለ?
 ሕመምተኛውና ቤተሰቡ ከሕመሙ ስሇሚሻሌበት ሁኔታና ጊዛ ያሊቸው ተስፊ
እውነታን ያገናበ እንዱሆን ይርደ።
o አንዲንዴ ሰዎች በጣም በአጭር ጊዛ ብዘ ሇውጥ ይጠብቃለ
o አንዲንድች በጣም ትንሽ ሇውጥ ይጠብቃለ ወይም ሰውየው መሌሶ ጠቀሜታ
ያሇው ነገር አይመስሊቸውም
o የሇውጥ/ የመሻሻሌ ፌጥነት ከሰው ሰው ይሇያያሌ
 ግሇሰቡን እና ቤተሰቡን የቱ ጉዲት በጣም እንዲስቸገራቸው ይጠይቁ
 ግሇሰቡ እና ቤተሰቡ ጉዲቱን ሇመቋቋም ምን አይነት እርምጃ መውሰዴ እንዲሇባቸው
እንዱያስቡ ይርደዋቸው
o ሇምሣላ ሰውየው የግሌ ንፅህናውን የመጠበቅ ችግር ካሇበት ሇሱ አመቺ የሆነ
የመታጠብ መርሃግብር እንዱያጋጁ ይርደዋቸው፤ በመጀመሪያ ቤተሰቡ
ያስታውሰው ፤ከተወሰነ ጊዛ በኋሊ እራሱን ችል ማዴረግ ይጀምራሌ
 ግሇሰቡ እና ቤተሰቡ ከባዴ መስሇው የሚታዩ ሇተሃዴሶ የሚያግዘ ነገሮችንም
እንዱሞክሩ ያበረታቷቸው
ግሇሰቡን ከማህበረሰቡ ጋር መሌሶ በመቀሊቀሌ ረገዴ እንዳት መርዲት ይችሊለ
 ቤተሰቡ ግሇሰቡን በማህበራዊ ተግባራት ሊይ እንዱያሳትፈት ያበረታቷቸው
 ችግሩ ያሇበትን ሰው እንዯ ጓዯኛ ይቅረቡት፣ በመንዯር ውስጥ በሚያገኙበት ጊዛ
በቅርበት ሰሊምታ ይስጡት፤ ከርሶ ጋር ማውራት/ ሃሳቡን ማካፇሌ ቢፇሌግ ፇቃዯኛ
ይሁኑ
 ላልች ሰዎች ይህንን ሰው በማህበራዊ ተግባራት ሊይ እንዱያሳትፈት ያበረታቷቸው
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6. የሌጆች የእዴገት እና የአዕምሮ ጤና ችግሮች
አንዲንዴ ሌጆች የእዴገት ችግር ሉገጥማቸው ይችሊሌ፡፡ እንዯ እዴሜ እኩዮቻቸው
መናገር መንቀሳቀስ ወይም ማሠብ ሊይችለ ይችሊለ፡፡ እንዱሁም ሌጆች የአዕምሮ ጤና
ችግሮች ሉገጥማቸው ይችሊሌ፤ ሇምሳላ፦ ዴባቴ፣ የባህሪ ሇውጥ ወይም የሚጥሌ ሕመም
(አዘሪት) እንዯአዋቂ ሰው ሉገጥማቸው ይችሊሌ፡፡ በአብዚኛው የሌጆች የአዕምሮ ጤና
እና የእዴገት ችግሮች ተያዥነት አሊቸው ፡፡
ሌጆች የአእምሮ ጤናም ሆነ የእዴገት ችግሮች ሲኖርባቸው የሚያሳዩት አንዲንዴ
ምሌክቶች በገጽ 30 ተርዜረዋሌ፡፡
ይህ ክፌሌ ከሌጆች ወሊጆች ወይም አሳዲጊዎች ጋር እንዳት መወያየትና ምን ዓይነት
ዴጋፌ ማዴረግ እንዯምትችለ ይገሌፃሌ፡፡
በዙህ ክፌሌ የሌጁን አሳዲጊ ወሊጅ ብሇን የምንገሌጽ ሲሆን ምንም እንኳን መዴ፣ ወዲጅ
ወይም ላሊ ሰው ሌጁን ቢያሳዴገውም ይህ መመሪያ ሇማንኛውም ሌጁ ችግር ሊሇበት
ሰው ጠቃሚ ነው፡፡
በዙህ ክፌሌ ሌጁ በወንዴ ፆታ የሚገሇጽ ሲሆን ነገር ግን መረጃው ሇወንዴም ሆነ ሇሴት
ሌጆች ያገሇግሊሌ፡፡
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6.1. ሌጃቸው የህፃናት የአዕምሮ ችግር እንዲሇበት የጠረጠሩትን ወሊጆች እንዳት አዴርጎ
መቅረብ ይቻሊሌ
 ወሊጆች የሌባቸውን እንዱነግሯችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ እምነት እንዱጥለባችሁ
መስራት ያስፇሌጋሌ።
 ወሊጆች ስሇ ሌጃቸው በራሳቸው ቃሊት/አገሊሇጽ እንዱነግሩዎት ያዴርጉ
 ወሊጆቹ በሚናገሩበት ግዛ ስሜታቸውን በመጋራት እና በሙለ ሌብ ማዲመጥ
ያስፇሌጋሌ
 ስሇ ሌጁ አንዲንዴ የእዴገት ሁኔታዎች ይጠይቁ (በወቅቱ ዴኋሌ፣ በወቅቱ ሄዶሌ፣
በወቅቱ አፈን ፇቷሌ፣የመግባባት ችልታው እንዳት ነው? እንዱሁም ሌጁ የተሇየ/ወጣ
ያሇ ወይም አስቸጋሪ ፀባይ ነበረው?)
 ማንኛውም ዓይነት አካሊዊ የጤና ችግር ወይም አዯጋ ዯርሶበት ከሆነ ያስተውለ እና
እርምጃ ይውሰደ
 ሌጁን ሇማየት ወሊጆቹን ሇምን ሌጁን ማየት እንዲስፇሇገ ያስረደ። ሌጁን ማየት
ጠይቀው ወሊጆቹ ከተቃወሙ በዴጋሚ ሉያሳምኗቸው ይሞክሩ።
 ወሊጆች ፌቃዯኛ ከሆኑ ሌጁን ሇብቻው ያናግሩት (የሚቀጥሇውን ክፌሌ ይመሌከቱ)
 አስፇሊጊ ከሆነ ከወሊጆች ጋር ዴጋሚ ተመሌሰው ሌጁን ሇማየት ቀጠሮ ይያዘ እና
በሚመሇሱበት ቀን ሌጁን ማግኘት እንዯሚፇሌጉ አበክረው ይግሇጡ
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6.2. ሌጁን ማናገር
ወሊጆችን በሚያናግሩበት ወቅት ሌጁን ማናገር ወይም ጥቂት ጊዛ ከርሱ ጋር
እንዯሚፇሌጉ ገሌጸው ፌቃዲቸውን ይጠይቁ
አሊማዎ የችግሩን ትክክሇኛ ገጽታ ሇመረዲት ነው
ሌጁ ሇመናገር ችግር ካሇበት ፌቅርና ቅርበት በተሞሊበት ሁኔታ ቀሊሌ ጥያቄዎች
ይጠይቁት እንዳት እንዯሚመሌስ ያስተውለ
 ሌጁ ስሇችግሩ ከወሊጆቹ የተሇየ አመሇካከት ሉኖረው ይችሊሌ እና /ወይም አንዲንዴ
መረጃዎችን ሚስጥር ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ ይህ የሚሆነው በተሇይም ሌጁ ከአዋቂ
እና ከእኩዮቹ ጥቃት የሚዯርስበት ከሆነ ወይም የሰራው ስህተት ካሇ ቅጣቱን ከፇራ
ግሌጽ ሊይሆንሌን ይችሊሌ
 ሌጁን በሚያናግሩበት ወቅት እርሱ
የነገረዎትን ሇማንም እንዯማይናገሩ
በተሇይም ሇወሊጆቹ ወይም ሇላሊ
ሰው እንዱነገር የማይፇሌግ ከሆነ
ግዳታ ወይም አሳሳቢ ነገር
ካሌተፇጠረ እንዯማይናገሩ ይንገሩት
 ሌጁ በሚናገርበት ወቅት
በትዕግስትና በዯንብ ያዴምጡት፤
በራሱ ተማምኖ መናገር እንዱችሌ
ጊዛ ይስጡት።
 ሌጁን ምንም እንኳን ’ጥፊት’ ቢያጠፊም/ ትክክሌ ያሌሆነ ነገር ቢያዯርግም እንኳን
እርስዎ እዙያ ያለት እሱን ሇመርዲት መሆኑን ይንገሩት
 ሌጁ ዴጋሚ ሉያገኝዎት/ሉያናግርዎት ከፇሇገ ማግኘት እንዯሚችሌ ይንገሩት
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6.3. ችግር ሊሇባቸው ሌጆች የአዕምሮ ጤና የመጀመሪያ ዯረጃ የህክምና እርዲታ
አስቸኳይ ሪፇራሌ የሚያስፇሌግበት ምክንያት
ሌጁ ሇሚከተለት የጤና ችግሮች አስቸኳይ የህክምና እርዲታ
እንዯሚያስፇሌገው ያረጋግጡ፤
 የሚጥሌ ሕመም (ገጽ 17 ይመሌከቱ) ሇመጀመሪያ ጊዛ ወይም በተዯጋጋሚ ሲያጋጥም
 የጭንቅሊት ሊይ አዯጋ ከዯረሰ ሇምሣላ ሌጁ በእራሱ ወይ በላልች ጭንቅሊቱን
ከተመታ
 ሌጁ መርዚማ ነገር ወይም መርዜ ከበሊ /ከጠጣ
 ሌጁ የምግብ ጉዲት ካሇበት ወይም ምግብ አሌበሊም የሚሌ ከሆነ
 ሌጁ ከዙህ በፉት ያሌነበረ የማየትና የመስማት ችግር ከተከሰተበት
 ሌጁ እራሱን የማጥፊት ተጋሊጭነት ካሇው (ሇምሣላ ሌጁ እራሴን እጎዲሇሁ ብል
አውርቶ ከነበር ወይም ከእንቅሌፌ ሲነቃ ባሌነቃሁ ብል ተመኝቶ ከነበር (ገጽ 19
ይመሌከቱ)
 ሌጁ በቤቱ ውስጥ በጣም ሀይሇኛ ከሆነ እና ቤተሰቦቹ መያዜ ካሌቻለ
ከሊይ የተጠቀሱት ምሌክቶች ሌጅ ሊይ ካለ ወሊጆች ሌጁን በአስቸኳይ ወዯ ጤና ተቋም
እንዱወስደ ያዴርጓቸው፡፡ የሚቻሌ ከሆነ ከወሊጆች ጋር አብረው ወዯ ጤና ተቋም
ይሂደ፡፡
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ተጨማሪ የዯህንነት እርምጃዎች
 የሌጁ ችግር የተፇጠረው ወይም የሚባባሰው በወሊጆች በሚሰነር ቅጣት መስል
ከታየዎት (ሇምሣላ የሚያስሩት ወይም የሚዯበዴቡት ከሆነ) ሇወሊጆች ዴርጊቱ
የሌጁን ሁኔታ እንዯሚያባብሰው ይንገሯቸው
 ሌጁ ከማንኛውም አይነት ጥቃት (በላልች ሌጆችም ሆነ ባዋቂዎች)፣ አዯጋ (ሇምሣላ
እሳት መቃጠሌ ወተ) እና ከቤት መጥፊት የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጡ
6.4. ሌጁ የአዕምሮ ወይም የእዴገት ችግር እንዲሇው ከገመቱ/ ከጠረጠሩ ሇወሊጆች
የሚሰጥ ዴጋፌና ምክር
 ወሊጆቹ ስሇ ሌጃቸው ችግር ስሇገሇጹ ያመስግኗቸው
 ወሊጆች ስሇ ሌጃቸው ችግር እንዳት እንዯሚገሌጹ ተረደ። ሇሌጁ ጎጂ ሉሆን የሚችሌ
ባህሊዊ ህክምና/ መዴኃኒት ይጠቀሙ መሆን አሇመሆኑን ያረጋግጡ
 በተሇያዩ ጥናቶች መሰረት እነዙህ አይነት የህጻናት ጤና ችግሮች በአምሊክ ቁጣ፣
በሀጢያት፣ በእርግማን ወይም በመተት (ሰው መዴኃኒት ስሊዯረገባቸው) በእነዙህ
እና መሰሌ ምክንያት እንዯማይመጣ ሇወሊጆች ያስረደ
 ሇላልች የማህበረሰቡ አባሊት የሌጁ የጤና ችግር እሱንም ሆነ ወሊጆችን የሚያስወቅስ
አሇመሆኑን ያስረደ
 በአካባቢው ላሊ ተመሳሳይ ችግር ያሇው ሌጅ ካሇ ሁሇቱን ወሊጆች እንዱገናኙና
ሌምዲቸውን እንዱሇዋወጡ ማዴረግ ጠቃሚ ነው
 ወሊጆች የሚያዩዋቸውን ምሌክቶች (ሌጁ የሚያሳያቸው) ሲነግሯችሁ በገጽ 64 – 66
ከተገሇጹት ምሌክቶች ጋር አወዲዴሯቸው (አገናዜቧቸው)
 ስሇ ሌጁ ችግር ተጨማሪ ምክር እንዱያገኙ ወዯ ጤና ተቋም ሌትሌኳቸው
እንዯምትችለ ንገሩ
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6.5. የአዕምሮ ጤና እና የእዴገት ችግር ያሇባቸውን ሌጆች መሇየት እና እርምጃ መውሰዴ
 አንዲንዴ የሌጆች የአዕምሮ ጤና እና የእዴገት ችሮች የሚጀምሩት በጨቅሊነት ሲሆን
ላልቹ ዯግሞ በሌጅነት ወይም በጉርምስና ወቅት ነው
 አንዲንድቹ ችግሮች በአዋቂነትም ወቅት ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ
እንዱህ አይነት ጤና ችግር ያሇባቸው ነገር ግን ሕመማቸው ምን እንዯሆነ የማይታወቁ
ሰዎች ይኖራለ፡፡ ሌብ ይበለ፤ እንዱህ ዓይነት ችግሮች በሌጆች ሳይሆን በአዋቂዎችም
ሉሆን ይችሊሌ
 ቶል የህክምና መፌትሔ መፇሇግ ጥሩ ውጤት ያስገኛሌ
በገጽ 64-66 የሌጆች የእዴገት እና የአዕምሮ ጤና ችግሮች ክሇሳ ተሰጥቷሌ፡፡ (ከሊይ
እንዯተጠቀሰው በሰንጠረዠ ውስጥ ሌጁ እያሌን በወንዴ ፆታ የምንገሌጸው ሇአገሊሇጽ
አመቺ ስሇሆነ ብቻ ነው ነገር ግን መረጃው ሇወንዴም ሆነ ሇሴት እኩሌ ያገሇግሊሌ፡፡)
በሰንጠረዠ ሌጁ ምን አይነት እርዲታ እንዯሚያስፇሌገው እንዱሁም ወዳት ከፌተኛ ጤና
ተቋም ሄድ ምን አይነት የህክምና እገዚ ማግኘት እንዲሇበት ሇመወሰን ይጠቀሙበት፡፡
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የሌጆች የእዴገት ችግሮች
ከዙህ በታች ከተረሩት አንደን
ምሌክት ካሳየ ሌጁ የእዴገት ችግር
አሇበት
ሌጁ በዕዴሜው መንቀሳቀስ ካሌቻሇ
ሇምሳላ ሌጁ በእግሩ መሄዴ ከእኩዮቹ
ግይቶ ከሆነ
ሌጁ ሽንቱን እና ሰገራውን በዕዴሜው
መቆጣጠር ካሌቻሇ
ሌጁ እንዯ እዴሜ እኩዮቹ እራሱን ችል
መመገብ፣ ሌብስ መሌበስ ካሌቻሇ
ሌጁ በዕዴሜው ቁጥር መቁጠር ካሌቻሇ
በዕዴሜው መናገር ካሌቻሇ ወይም
በዯንብ አፈን ያሌፇታ ከሆነ እና ላልች
የሚለትን መረዲት የማይችሌ ከሆነ
ከቤተሰብ እና ከላልች ሌጆች ጋር
ማህበራዊ ግንኙነት ከላሇው (ከዕዴሜ
እኩዮቹ ጋር ሲወዲዯር)
ብቻውን መጫወት የሚመርጥ ከሆነ
ወይም እናቱ እንኳን በአጠገቡ መኖሯን
ሌብ የማይሌ ከሆነ
አንዲንዴ ተዯጋጋሚ እንቅስቃሴዎችን
የሚያዯርግ ከሆነ ሇምሳላ ሰውነቱን
ማወዚወዜ፣እጁን ማውሇብሇብ፣
ጭንቅሊቱን ማጋጨት
ሇውጥ አይፇሌግም፤ የዕሇት ተዕሇት
ሁኔታዎች እንዱሇወጡበት አይፇሌግም
ሇምሣላ ወዯ ላሊ ቦታ መሄዴ
የሆነ አይነት ዴምፅ ብርሃን ወይም ሽታ
የሚረብሸው ከሆነ

አብዚኘው
ምሌክት
የሚታይበት
እዴሜ
በጨቅሊነት፤
እንዱሁም ሌጁ
እዴሜው
እጨመረ ሲሄዴ
ችግሩ በዯንብ
ይታያሌ

መውሰዴ ያሇቦት
እርምጃ

(1)ሌጁ የጤና
ምርምራ ቢያዯርግ
ከተቻሇ የአዕምሮ
ጤና ባሇሙያ
ቢያየው አስፇሊጊ
ነው
(2) በሌጅነት
የመከሰቱ እዴገት
ጋር የተያያዘ
ችግሮች
የተሰጠውን
መግሇጫ
ተጠቅመው
ወሊጆች
ወዯተሊኩበት
የጤና ተቋም
ሄዯው የአዕምሮ
ጤና ባሇሙያ
ምክር እስኪያገኙ
ዴረስ ዴጋፌ
ይስጧቸው
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የሌጆች የባህሪ ችግሮች
ከዙህ በታች ከተረሩ
ምሌክቶች አንደ
ከታየበት ሌጁ የባህሪይ
ችግር ሉኖረው ይችሊሌ
አስጨናቂ በሆነ ሁኔታ
የሚጮህ ከሆነ ሰዎችን
ወይም እራሱን
የሚመታና እና የሚጎዲ
ከሆነ
ሌጁ ቅብጥብጥና
ተረጋግቶ መቀመጥ
የማይችሌ ከሆነ
ሌጁ እጅግ በጣም ቁጡ
ከሆነ
ሌጁ የማይታዜ እና
ጠብ አጫሪ ከሆነ
ከትምህርት ያሇ ምክንያት
የሚቀር ከሆነ
ላልች ሌጆችን
የሚያስቸግር፣ የሚጎዲ፣
የሚያበሳጭ እና
የሚረብሽ ከሆነ
ውሸት ከዋሸ ወይም
የሚሰርቅ ከሆነ

ችግሩ ምንአሌባት

እነዙህ ምሌክቶች
ሌጁ እያዯገ ሲመጣ
(በዕዴሜው ሂዯት)
እየጠፈ ሉመጡ
ይችሊለ።
ነገር ግን እነዙህን
ችግሮች ከእዴገት
ውስንነት ችግር፣
ከዴብርት፣ ከጥቃት
ወይም አስከፉ
የህይወት ገጠመኝ
ጋር ተያይዝ ሉከሰት
ይችሊሌ
ሆኖም እነዙህ
ምሌክቶች ጠንከር
ብሇው እና
በተዯጋጋሚ ከታዩ
ሌጁ በሌጅነት
የሚከሰት ባህሪ
ችግር ሉኖረው
ይችሊሌ

ችግሩ
መውሰዴ
አብዚኛው
ያሇብዎት እርምጃ
የሚጀምርበ
ት እዴሜ
የባህሪ ችግር 1) በገጽ 73 እና 74
በማንኛው
ሊይ የተገሇጸውን
ም ዕዴሜ
መግሇጫ
ሊይ ሉከሰት
ተጠቅመው
ይችሊሌ
ወሊጆች ባህሪ
ችግር ያሇውን
ሌጅ እንዳት
በቀሊለ መርዲት
እንዯሚችለና
ሇውጣቸውን
መከታተሌ
እንዯሚችለ
ይምከሩ
2) ምንም ነገር
ሇውጥ ካሊመጣ
እና ወሊጆች
በጣም ከተቸገሩ
ወዯ አዕምሮ
ህክምና ባሇሙያ
እንዱሄደ
አዴርጉ
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የሌጆች የስሜት ችግሮች
ከሚከተለት አንደ ምሌክት
ካለት ሌጁ የስሜት ችግር
ሉኖረው ይችሊሌ
ሌጁ አብዚኛውን ግዛ
ብቻውን መሆን
የሚመርጥ እና የሚከፊ
ከሆነ
በጓዯኞቹ እና በጨዋታ ሊይ
ፌሊጎት ካጣ
የምግብ ፌሊጎቱ እና
ክብዯቱ ከቀነሰ
ሰውነቱ ሊይ የተቧጨረ
የበሇ ወይም ላሊ የአዯጋ
ምሌክት ካሇ
ሌጁ የተሇያዩ አካሊዊ
ህመሞች አለኝ የሚሌ
ከሆነ ሇምሣላ ሆዴ
ቁርጠት እና እራስ ምታት
ሌጁ ነጭናጫ እና ቁጡ
ከሆነ
ሌጁ ከላልች ሌጆች
የበታች እንዯሆነ ወይም
ላልች እንዯማይወደት
የሚሰማው ከሆነ
ሌጁ አስቸጋሪ ባህሪ ካሇው
ሌጁ ጥሩ እንቅሌፌ
ከላሇው
ሌጁ እራሱን ሇማጥፊት
ሃሳብ ካሇው

ችግሩ ምን
አሌባት

በአብዚኛው
ችግሩ
የሚጀምርበት
እዴሜ
የሌጅነት
የሌጆች ጥቃት
ጥቃት ወይም በማነኛውም
የሌጅነት
እዴሜ ሊይ
ዴብርት/
ሉከሰት
ዴባቴ ሉሆን ይችሊሌ
ችሊሌ
የሌጅነት
ዴብርት /ዴባቴ
በአብዚኛው
በጉርምስና
ወይም
በአዋቂነት
መቃረቢያ
እዴሜ ሊይ
ሉከሰት
ይችሊሌ

መውሰዴ ያሇብዎት
እርምጃዎች

በጥንቃቄ ሌጁን
ሇጥቃት የሚያጋሌጡ
ሁኔታዎች
መኖራቸውን
ያረጋግጡ (ሇተጨማሪ
ምክር ገፅ 75
ይመሌከቱ)
በሌጅነት ስሇሚከሰት
ዴብርት/ዴባቴ
ተጨማሪ ምክር
ሇመስጠት ገጽ 78
ይመሌከቱ
ሌጁ እራስን የማጥፊት
ተጋሊጭነት እንዲሇው
ያረጋርጡ (ገጽ 14
ይመሌከቱ)
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6.6. ከእዴገት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ችግሮች
የአእምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) እና ኦቲዜም ሁሇት የተሇያዩ ነገር ግን በሌጅነት
የሚከሰቱ በሌጁ እዴገት ሊይ ተፅእኖ የሚያሳዴሩ ችግሮች ናቸው፡፡ አንዲንድቹ
ምሌክቶች ተመሳሳይ ናቸው። በተጨማሪም አንዲንዴ ሌጆች ሁሇቱንም ማሇትም
የአዕምሮ ዜግመት እና ኦቲዜም በአንዴነት ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡
ይህን ችግር ሇይቶ ማከም የሚችሇው የአዕምሮ ሃኪም ብቻ ነው፡፡ ይህንን መመሪያ በገፅ
64 ካሇው ዜርዜር ጋር በአንዴነት ይጠቀሙበት፡፡
 ሌጁ ሇአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) ወይም ኦቲዜም የተጠቀሱት ምሌክቶች
እንዲለበት ያረጋግጡ፡፡ ይህ ከሆነ ይህ ሌጅ ወዯ አእምሮ ጤና ባሇሙያ መሊክ
አሇበት፡፡
 ወሊጆቹ ወዯ አዕምሮ ጤና ባሇሙያ በመሊክ ሂዯት ሊይ እያለና ሌጁ ታክሞ ችግሩ
ከታወቀሇትም በኋሊ እርዲታና ዴጋፌ ያዴርጉሊቸው፡፡
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የአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) ምንዴን ነው?
 የአዕምሮ እዴገት ዜግመት ያሇባቸው ሌጆች እዴገታቸው በጣም ቀስ ያሇ ነው
 ከላልች የእዴሜ እኩዮቻቸው አንፃር ሲናገሩ፣ ሲንቀሳቀሱ፣ ሲግባቡ ወይም ስሜታዊ
ምሊሽ ሲሰጡ ሉገዩ ይችሊለ፡፡
 በአዯጋ ወይም በከባዴ ሕመም ሇምሣላ እንዯ ኤች.አይ.ቪ እና ቲቢ ባለ ካሌተከሰተ
በስተቀር የአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) በጨቅሊነት ወቅት ሉታወቅ ይችሊሌ፡
፡
 የአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) እዴሜ ሌክ የሚቆይ ስሇሆነ በህብረተሠቡ
ውስጥ ይህ ችግር የሚታይባቸው አዋቂዎች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡
 አብዚኛው ሇየአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) መከሠት መንስኤው ዲውን
ሲንዴሮም ነው፡፡
የአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) ያሇበት ሌጅ ሉያጋጥመው የሚችሊቸው ችግሮች
ከ0-6 ዓመት እዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያሇ የአዕምሮ ዜግመት (እዴገት ውስንነት) ያሇበት
ሌጅ በሚከተለት ሊይ የእዴገት ችግር ሉኖርበት
ይችሊሌ
 መቀመጥ፣ መቆምና መራመዴ
 መፀዲጃ ቤት መጠቀምና በራሱ እጅ መመገብ
 መናገር፣ መግባባት እና ላልች የሚለትን
መረዲት
ከሊይ ከተጠቀሱት ችግሮች የተወሰኑት ከ 6
ዓመት በሊም ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ ላልች እንዯ
ቁጥር መቁጠር፣ ማንበብና መፃፌ መቸገር ዯግሞ በኋሊ ሊይ ሉከሰቱ ይችሊለ፡፡
ኦቲዜም ምንዴን ነው?
 ኦቲዜም ከሠዎች ጋር ሇመግባባትና ሇማህበራዊ ግንኙነት መቸገርንና መግየትን፤
እንዱሁም ባህሪ መዯጋገምንና ሇሇውጥ መቸገርን ያካትታሌ፡፡
 ኦቲዜም ከሌጅነት ሉታወቅ ይችሊሌ፡፡ ቢሆንም ግን የተወሰኑ ችግሮች ከእዴገት በሊ
ሉስተዋለ ይችሊለ፡፡
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ኦቲዜም ያሇበት ሌጅ ሉያጋጥሙት የሚችለት ችግሮች
ከታች የተጠቀሱት ችግሮች ከኦቲዜም ጋራ ተያይው የሚነሱ ናቸው፡፡ ነገር ግን ኦቲዜም
አይነት ስሇሚሇያይ ኦቲዜም ያሇበት ሌጅ ሁለም ችግሮች ሊይታዩበት ይችሊለ፡፡
የቋንቋና የመግባባት ችግር ሇምሣላ፦
 የቃሌ ውስንነትና የተነገራቸውን ሇመረዲት መቸገር
 እንዯ ፇገግታና እጅን ማውሇብሇብ
የመሳሰለ የሰውነት አንቅስቃሴዎችን
መረዲትና መጠቀም ችግር
ከላልች ሰዎች ጋር ግንኙነት የመፌጠርና
ጓዯኝነት የመመስረት ችግር ሇምሣላ፦
 በላልች ያሌተሇመደ ባህሪያትን
ማሳየት ሇምሣላ፦ የሚያወሩትን ሠው
ዓይን አሇማየት
 አጠገባቸው ማንም እንዯላሇ ሆነው
መጫወት ወይም ሇብቻ መሆንን
መምረጥ
 ላልች ሲዯሰቱም ሆነ ሲያዜኑ ምሊሽ አሇመስጠት ወይም ተገቢ ያሌሆነ ምሊሽ
መስጠት
 ሇፌቅር ወይም እንክብካቤ ትንሽ ፌሊጎት ማሳየትና መታቀፌ አሇመፇሇግ
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አካሊዊ እንቅስቃሴዎችን መዯጋገም፣ ተመሳሳይ ነገርን ሁላ መፇሇግና ሇውጥን መሸሽ
ሇምሣላ
 መወዚወዜ፣ እጅን ማውሇብሇብ ወይም ላሊ ተዯጋጋሚ ዴርጊት
 ሁላም ዴግግሞሽ ያሇው ዴርጊትን በማዴረግ መዯሰት ሇውጥ ከመጣ ግን መጨነቅ
 ባሌተሇመዯ ሁኔታ ከተወሠኑ እቃዎች ጋራ ስሜታዊ ቁርኝት መኖር
 ሇተወሠኑ ዴምፆች፣ ሽታ፣ ጣዕምና ገፅታ ከተሇመዯው በሊይ ስሜታዊ መሆን፤
ሇምሣላ ወረቀት ሲንኮሻኮሽ በጣም መፌራት
ኦቲዜም ያሇባቸው ህፃናት የሚጥሌ ሕመም (አዘሪት)፣ የአዕምሮ ዜግመት (የእዴገት
ውስንነት) ወይም ሁሇቱም ሉኖርባቸው ይችሊሌ፡፡ አንዲንድች ዯግሞ እውነታዎችን
በማስታወስ፣ በሒሳብ እና በሙዙቃ ሊይ የተሇየ ክህልት ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡
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ስሇ እዴገት ችግሮች ሇቤተሠብ ምን መንገር ይቻሊሌ?
 የእዴገት ችግሮች (ኦቲዜምም ሆነ የአዕምሮ ዜግመት/ የእዴገት ውስንነት) የሚከሰተው
አዕምሮ በተሇየ ሁኔታ ሲሰራ ነው፡፡ የሌጁም ሆነ የእናንተ ጥፊት አይዯሇም፡፡
 ሌጁ ዜግተኛ ስሇሆነ ወይም አስቸጋሪ ፀባይ ስሊሇው ችሊ ማሇት ወይም መቅጣት
ችግሩን ያባብሳሌ
 የአዕምሮ ዜግመት/ የእዴገት ውስንነት እና ኦቲዜም የእዴሜ ሌክ ችግር ቢሆኑም
አንዲንዴ ችግሮች ግን ሉሻሻለ ይችሊለ
 የአዕምሮ ዜግመት/የእዴገት ውስንነት ያሇባቸው ሌጆች አዲዱስ ነገሮችን መማር
ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ከላልች ሌጆች አንፃር በዜግታ ነው የሚማሩት
ቤተሠብ የእዴገት ችግር ያሇበት ሌጁን እንዳት መርዲት ይችሊሌ?
 ሌጁ ሁላም እንዱነቃቃ ማዴረግ፡፡ ሇምሣላ መዜሙር ምሩሇት፣ የእግር መንገዴ
ውሰደትና የምታዩዋቸውን ነገሮች (ሇምሣላ ዚፍች፣ አበቦችና እንስሳቶች) በስማቸው
ጥሩሇት
 ቃሊቶችን እንዱዯጋግምና ቀሇሌ ያለ ሠሊምታዎችን ሇምሣላ እጅን ማውሇብሇብ፣
ሰሊምና ቻው ማሇትንና የመሳሰለትን እንዱማር ማዴረግ
 የሌጁን ክህልት ማስተዋሌና ዯጋግሞ ሇብቻው እንዱሇማመዲቸው ማዴረግ
 ከትንሽ ዯረጃ ተነስቶ አዲዱስ ችልታዎች ማስተዋወቅና፣ መሻሻሌ ሲያሳይ ዯረጃውን
ከፌ አዴርጎ ያንኑ ችልታ ማስሇመዴ፡፡ ሇምሣላ ሌጁ በእጁ መብሊት ከሇመዯ ቀጥል
በማንኪያ አንዱበሊ ማበረታታት
 ሇሚያሳያቸው ማንኛውም አይነት መሻሻልች ትንሽ የሚመስለ እንዯ መናገር፣
መፀዲጃ ቤት መጠቀም፣ መሌበስና እራስን መመገብ እንኳ ቢሆን ማበረታታትና
ማሞገስ
የእዴገት ችግር ሲኖር የሚስተዋለ አስቸጋሪ ባህሪያት
የአዕምሮ ዜግመትም/ የእዴገት ውስንነት ሆነ ኦቲዜም ያሇባቸው ሌጆች የተሇያየ አስቸጋሪ
ባህሪ ሉያሳዩ ይችሊለ፡፡ ሇምሣላ፦
 በጣም መጮህ፣ ንዳት ብሌጭ ማሇት ወይም ራስን መጉዲት
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 አሌጋ ሊይ መሽናት፣ የሠውነት ፇሳሽን አሇመቆጣጠርና በሰገራ መጫወት
 የተወሰኑ ምግቦች ብቻ ሇመመገብ መፇሇግና የተወሰኑትን ዯግሞ መሸሽ
 ከአቅም በሊይ መንቀዥቀዥ፣ ሇምሣላ፦ ሁላ ወዯ ሊይና ወዯታች መዜሇሌ
 ራስን መጉዲት፣ ሇምሣላ፦ ጭንቅሊታቸውን ከግርግዲ ጋር ማጋጨት
እነዙህ ባህሪያት ሉከሰቱ የሚችለት ሌጁ ፌርሃቱን፣ መጨነቁንና ሕመሙን የሚገሌፅበት
ላሊ መንገዴ ስሇላሇው ነው፡፡ ወሊጆች እነዙህ ባህሪያት የሚከሰቱበትን ምክንያት
ሇይተው ማወቅ አሇባቸው፡፡
ወሊጆች የእዴገት ችግር ያሇበትን ሌጅ አስቸጋሪ ባህሪ የሚቆጣጠሩባቸው መንገድች
 የሌጁ ባህሪ ምንም አስቸጋሪ ቢሆን ከመናዯዴ ወይም ሌጁን ከመቅጣት መቆጠብ
 ከዙህ ይሌቅ ይህንን ባህሪ የሚያስከትሇውን ችግር ሇማወቅ መሞከር፡፡ ሇምሣላ፦
ሌጁን የሚያበሳጩ የተወሰኑ ዴምፆች፣ እይታዎች ወይምሁኔታዎች ካለ ሇማስዎገዴ
መሞከር
 ከዙህ በተጨማሪም ሌጁን የሚያረጋጋውን ነገር ማስተዋሌ፡፡ አብዚኛዎቹ አትኩሮት
ወይም መታቀፌ ያረጋጋቸዋሌ ላልች ዯግሞ ባይነኩና ሇብቻቸው ቢጫወቱ
ይመርጣለ
 አስቸጋሪ ባህሪውን ሇማሻሻሌ ሲሞክር ወይም ሲያቆም ሌጁን ማሞገስ
 ሆኖም አትኩሮት መስጠቱ ባህሪውን ካባባሰው፤ ሇትንሽ ጊዛ ችሊ ብል መሞከር
6.8. የሌጆች ባህሪ ችግሮች
የተሇያዩ አስቸጋሪ ባህርያት በማንኛውም ሌጅ ሊይ ሉስተዋለ ይችሊለ
ሉስተዋለ የሚገባቸው
 ሌጁ ዴብርት/ዴባቴ ውስጥ መሆኑና አሇመሆኑ ( ገፅ 78 ይመሌከቱ)፤ አስዯንጋጭ
ወይም አሰቃቂ ሁኔታ ካጋጠመው ወይም የጥቃት ሰሇባ ከሆነ (ገፅ 75 ይመሌከቱ)፣
ሌጁ የእዴገት ችግር ይኖርበት እንዯሆነ በገፅ 72 ሊይ የተጠቀሱትን ምክሮች ይከተለ።
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 ሌጁ የተሇየ ጭንቀት ወይም ትምህርት ቤት ውስጥ የሚፇራው ነገር መኖሩን ይወቁ፡፡
ሇምሣላ፦ በትምህርቱ መውዯቅን አሌያም በላልች ተማሪዎች መንጓጠጥን/ ማሾፉያ
መሆንን መፌራት:: መምህሩ ይህንን ችግር በማስወገዴ ረገዴ እንዱያግዚችሁ ጠይቁ።
 (አዯግ ሊሇ ሌጅ) መጥፍ ጠባይ ላልች ሌጆችንና የአካባቢውን ሠዎች እንዯሚጎዲና
እንዯሚያስፇራ አስረደ።

አስቸጋሪ ባህሪ ያሇው ሌጅ ሊሊቸው ወሊጆች ምክር

በሁለም የእዴሜ ክሌሌ ያለ ሌጆች፦
 ሌጁ ስሇራሱ ጥሩ ነገር እንዱሰማው ጥሩ ነገር ሲሰራ ሁላም አሞግሱት
 ስሇ ቤተሠቡ ሁኔታ አስቡ፤ ወንዴምና እህቶቹ ከሱ በሊይ አትኩሮት የሚሰጣቸው
ከመሰሇው - ጊዛ፣ ትኩረት፤ እንክብካቤ እና ተግባራዊ ማረጋገጫ ስጡት
 በወሊጆቹ ተዯጋጋሚ የእርስ በርስ ጭቅጭቅ የሚበሳጭ ከሆነ እርሱ ፉት የቤተሠብ
ችግር አታንሱ
 የሌጁን አስቸጋሪ ባህሪ ማስተዋሌ ነገሩን የሚያባብሰው ከሆነ ሇትንሽ ጊዛ ችሊ በለት

በእዴሜ ከፌ ሊለ ሌጆች
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 ሇሌጁ የትኛውን ባህሪውን መቆጣጠር እንዲሇበት ሇማስረዲት መጀመሪያ መረጋጋት
ነገር ግን ጥብቅ ሇመሆን መሞከር፡፡ ካስፇሇገ ማህበረሠቡን ወይንም የሃይማኖት
መሪን እርዲታ መጠየቅ
 ሌጁ የሚያናዴዯውን ነገር እንዱያስብ ማዴረግ እናም ያ ነገር ሲከሰት በላሊ ነገር
እራሱን እንዱያረጋጋ ማበረታታት፡፡ ሇምሣላ፦ ውጪ ወጥቶ ኳስ እንዱጫወት
 ሇሌጁ እንዯ የቤት ውስጥ ሥራ የመሳሰለትን ሀሊፉነቶች መስጠት፡፡ ሀሊፉነቱን
በዯንብ ከተወጣ መሸሇምና ማሞገስ
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6.9. የህፃናት ጥቃት
የህፃናት ጥቃት ምንዴን ነው?
የህፃናት ጥቃት ማሇት በህፃናት አካሊዊም ሆነ ስሜታዊ እዴገት ሊይ ጉዲት እስኪዯርስ
ዴረስ በዯሌ ማዴረስ ነው፡፡ የህፃናት ጥቃት አብዚኛውን ጊዛ የሚዯርሰው በቤተሰብ
ጓዯኛ ወይም በወሊጆች በራሳቸው ነው፡፡ የህፃናት ጥቃት የሚከተለትን ያካትታሌ።
 አካሊዊ ጥቃት፦ ሇምሣላ ሌጅ በተዯጋጋሚ ሲገረፌና ሲመታ
 ስሜታዊ ጥቃት፦ ሇምሣላ ሌጁ ሲጮህበት ወይም ሲሰዯብ፣ ፌቅርና እንክብካቤ
ባግባቡ ሳያገኝ ሲቀር
 ወሲባዊ ጥቃት፦ በአካሌ እና በእዴሜ ከፌ ያለ ሠዎች ህፃናቱን ሇወሲብ እርካታ
ሲጠቀሙባቸው፤ ወሲባዊ ጥቃት የሚከተለትን ያካትታሌ፦ የሌጆችን የመራቢያ
አካሊት መንካት፣ የአዋቂውን የመራቢያ አካሊት እንዱነኩ ማዴረግ፣ የግብረሥጋ
ግንኙነት ማዴረግ ወይም ሇማዴረግ መሞከር
ጥቃት የዯረሰበት ሌጅ ሉኖርበት የሚችለ ችግሮች፡
 አካሊዊ ጉዲቶች ይታዩበታሌ
 ፌርሀት፣ ከሠው መራቅ፣ ሀንና ጭንቀት ይታይበታሌ
 የትምህርት ቤት ሥራዎች ሊይ መዴከም
 ትንሽ ምግብ መመገብ ወይም ምንም አሇመመገብ
 አስቸጋሪ ባህሪ ማሳየት (ገጽ 73 እና 74 ይመሌከቱ)
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ጥቃት የዯረሰበትን ሌጅና ቤተሠቡን እንዳት መርዲት ይቻሊሌ

ጠቅሊሊ ሀሳብ፡
 ሌጁ ሊይ ማን ጥቃት እያዯረሰ እንዯሆነ ማወቅ በጣም አስፇሊጊ ነው
 ሌጁን ከወሊጆቹ ነጥል ማዋራት/ ማነጋገር
 ሌጃቸው ሊይ ጥቃት ያዯረሱ ወሊጆች ሉክደ ወይም የሌጃቸውን አካሊዊም ሆነ
ስሜታዊ ጥቃት ሉዯብቁ ይችሊለ
 ሇወሊጆች የምትሰጡት ምክር እና የምትወስደት እርምጃ በወሊጆቹና በቤተሠቡ አባሌ
ሊይ ባሊችሁ እምነት ይወሰናሌ
 ቅዴሚያ የምትሰጡት ሌጁን ከበሇጠ አዯጋ መከሊከሌ ነው፡፡ ሌጁ በሚታመን ሰው
እንክብባቤ ስር መሆኑን እርግጠኛ መሆን

ከሌጁ ጋር ቆይታ
 ሌጁ የዯህንነት ስሜት ተሰምቶት እንዱያወራ አግዘት
 አካሊዊ ጉዲት ካሇበት እንዱታከም አዴርጉ
 የተፇጠረው ነገር የእርሱ ጥፊት እንዲሌሆነ አሳምኑት
 ቀጥል ሇምታዯርጉት እርምጃ ጥንቃቄ ውሰደ፤ የተፇጠረውን ነገር ስሇነገራችሁ
እቀጣሇሁ ብል ሌጁ ሉጨነቅ ይችሊሌ
 በማንኛውም ጊዛ ሉያነጋግራችሁ እንዯሚችሌ ግሌፅ አዴርጉሇት
 አሇቃችሁን፣ የማህበረሰቡን መሪዎች እና የሌጁን መድች ሌጁን በመጠበቅ
እንዱረዶችሁ አዴርጉ

76

ከወሊጆች ጋር ቆይታ
 የሌጁ ቤተሠቦች ስሇጥቃቱ እንዯሚያውቁና ጥቃቱን ያዯረሰው ሰው ማን እነዯሆነ
ማወቃቸውን አጣሩ
 ጥቃቱን ሇማስቆም ከቤተሠቡ ጋር ግሌፅ እቅዴ አውጡ፡፡ እንዯ አስፇሊጊነቱ
አሇቃችሁን፣ የቤተሰቡን አባሌ እና የማህበረሰቡን መሪዎች አሳታፈ
 ወሊጆች በጥቃቱ ሊይ እጃቸው አሇበት ብሊችሁ ካመናችሁ አሇቃችሁን አማክሩ
 እገዚ ሉያዯርጉ የሚችለ የማህበረሰቡ ዴርጅቶች መኖራቸውን አጣሩ (ገፅ 90
ይመሌከቱ)
 ከሌጁ ጋር መገናኘታችሁን ቀጥለ፤ ቤተሠቡንም በጥብቅ ተከታተለ
አስቸኳይ እርምጃ
ጥቃቱ እየቀጠሇ ነው ብሊችሁ ካመናችሁ በፌጥነት ሇአሇቃችሁ አሳውቁ።
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6.10. የሌጅነት ዴብርት/ዴባቴ
የሌጅነት ዴብርት/ዴባቴ ምንዴን ነው?
 የሌጅነት ዴብርት ከአዋቂዎች ዴብርት/ዴባቴ ጋር ይመሳሰሊሌ (ገፅ 40 ይመሌከቱ)፡፡
ነገር ግን ህፃናትና ታዲጊዎች ከማን ይሌቅ ቁጡ ይሆናለ፡፡ የሚያሳዩዋቸም
ምሌክቶች መነጠሌን፣ እራስን ዜቅ አዴርጎ መመሌከትና በጓዯኞቻቸው የመገፊት
ስሜትን ያካትታሌ
 ዴብርት/ዴባቴ ያሇበት ሌጅ የሚታይበት የስሜት መሇዋወጥ ችግር ረም ሊሇ ጊዛ
ሉቆይ የሚችሌና ከተሇመዯው ሀን የከፊ ይሆናሌ
 ዴብርት/ዴባቴ በማንኛውም እዴሜ ሊይ ሉከሰት ይችሊሌ ነገርግን በታዲጊዎችና
በወጣቶች ንዴ መፇጠሩ የተሇመዯ ነው
 የሌጅነት ዴብርት/ዴባቴ ብዘ ምክንያቶች አለት፡፡ ምናሌባት የሌጁ አዕምሮ በተሇየ
ሁኔታ ስሇሚሰራ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ወይም ሇአስቸጋሪ ሁኔታዎች ሇምሣላ እንዯ
ጥቃትና በላልች ሌጆች መበዯሌ ሇመሳሰለትም ምሊሽ ሉሆን ይችሊሌ
ዴብርት/ዴባቴ ያሇበት ሌጅ ያሊቸውን ወሊጆች የምትረደበት መንገዴ
 ሌጁ ጭንቀቱን/ያሳሰበውን ነገር እንዱናገር ማበረታታት፤ ሇምሣላ፦ ጥቃት፣ ከፌተኛ
ችግር ወይም በቤተሠቡ ውስጥ ያሇ ሕመም፣ በላልች ሌጆች መበዯሌ
 ሌጁ ጥቃት እየዯረሰበት መሆኑን ወይም አዯገኛ ዕፆችን እየተጠቀመ እንዯሆነ
ማስተዋሌ
 ምንም ነገር ቢፇጠር ሌጁ የወሊጆቹ ዴጋፌና ፌቅር አብሮት እንዲሇ ግሌጽ ማዴረግ
 ሌጁ አካሊዊ እንቅስቃሴዎችን እንዱያዯርግ ማበረታታት፡፡ ይህም የምግብና የእንቅሌፌ
ፌሊጎቱን ይጨምርሇታሌ።
 ከላልች ጋር ግንኙነት እንዱኖረውና ፌሊጎቶችን እንዱያሳይ ማበረታታት
 የታሇት መዴኃኒት ካሇ በአግባቡ እንዱወስዴ እንዱያዯርጉ ቤተሠቦቹን መምከር
 የሌጁ ዴብርት እየተባባሰ ከመጣ ወሊጆቹ ሇብቻው እንዲይተውትና በራሱ ሊይ ጉዲት
እንዲያዯርስ ጥንቃቄ ማዴረግ
 እራስን የማጥፊት ፌሊጎት ካሳየ በፌጥነት ወዯ ሆስፒታሌ እንዱወስደት መንገር
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6.11. የእዴገት እና የአዕምሮ ጤና ችግርን መከታተሌ
 የአዕምሮ ዜግመት/የእዴገት ውስንነት፣ ኦቲዜም፣ የባህሪና የስሜት ችግር ያሇባቸው
ሌጆች ሇረጅም ጊዛ እርዲታና ዴጋፌ ይፇሌጋለ። የተወሰኑት ችግሮች ሉቀንሱ ይችሊለ፤
ላልች ዯግሞ ሉጨምሩ ይችሊለ።
 ከቤተሠቡና ከሌጆቹ ጋር ግንኙነት መቀጠሌና ሇውጦችን መከታተሌ። ሇወሊጆቹ
የሰጣችሁት እቅዴ ውጤት እያመጣ ከሆነ በዙሁ ሊይ እየጨመሩ እንዱሄደ ማገዜ።
እቅደ እየሰራ ካሌሆነ የችግሩን ቁሌፌ ነጥቦች እንዱፇሌጉና መፌትሔ እንዱያበጁ
ወሊጆቹን ማገዜ
 ስሇ ፆታዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች ሇማወቅ ያሊቸው ጉጉት ሇብዘ ታዲጊዎች ፇታኝ
ነው። የእዴገት ጉዲት/ዜግመት ያሇባቸው ወንድችና ሴቶች ጓዯኛ ሇመፌጠርና ላልችን
ስሇ መንካት የተቀመጡ ማህበረሰባዊ ሕጎችን ሊይረደ ይችሊለ። በዚውም ሌክ
እራሳቸው ሇፆታዊ ጥቃት የተጋሇጡ ናቸው። እንዱህ አይነት ችግሮች ሇምን
እንዯሚፇጠሩና እንዳት ሌጆቻቸውን ሉያግዘ እንዯሚችለ ሇወሊጆች ግሇጹሊቸው።

79

6.12. የአዕምሮ ወይም የእዴገት ችግር ያሇባቸውን ህጻናት ወዯ ማህበረሰቡ ማቀሊቀሌ
ከማህበረሰብ ጋር ተቀሊቅል መኖር ሇህጻናትም ሆነ ሇወሊጆቻቸው ዯህንነት አስፇሊጊ
ነው፡፡ ይሄን በተመሇከተ ሇሚያጋጥሙ ችግሮች የሚከተለት የመፌትሔ አቅጣጫዎች
ተቀምጠዋሌ፡፡
ችግር (1)፦ ወሊጆች በሚገጥማቸው ችግር ምክንያት ችግሩ ከአቅም በሊይ እንዯሆነ
ሉሰማቸው እና የመገሇሌ ስሜት ሉሰማቸው ይችሊሌ፡፡
ምን ማዴረግ ይቻሊሌ? ወሊጆች ሇሌጆቻቸው ካሇባቸው የእንክብካቤ ኃሊፉነት እረፌት
እንዱያገኙ መርዲት፡፡ ሇምሳላ፡- እገዚ ሉያዯርግ የሚችሌ መዴ ወይም ጓዯኛ መኖሩን
ማረጋገጥ
ችግር (2)፦ የማህበረሰቡ ወሬ እና መፇራት በቤተሰብ ሊይ መገሇሌና መዴልን ሉያባብስ
ይችሊሌ፡፡
ምን ማዴረግ ይችሊሌ? የማህበረሰብ ስብሰባ አጋጅቶ መገሇሌ ሀንን እንዯሚያስከትሌ
ማስረዲት፡፡ መሰረት የላሊቸው ፌርሃቶች ሊይ ውይይት ማዴረግ (ሇምሳላ፦ የሌጁ ችግር
ተሊሊፉ ነው የሚሌ እሳቤ) እና የማህበረሰቡ አባሊት ጓዯኞቻቸው እንዱሆኑ ማበረታታት፤
የማህበረሰብ እና ሃይማኖት መሪዎችን እገዚ መጠየቅ
ችግር (3)፦ ሌጁ ጓዯኞችን ሇማግኘት ሉቸገር ይችሊሌ
ምን ማዴረግ ይቻሊሌ? የጓዯኝነት እቅዴ በማውጣት የሌጁ ወንዴም/እህት ወይም የቅርብ
መዴ ትምህርት ቤት አብሮት እንዱሄዴ ማዴረግ ወተ፡፡ ህጻናት እንዱህ ዓይነት
ኃሊፉነት እንዱወስደ ማዴረግ ጤናማ ነው፡፡
ችግር (4)፦ ችግር ያሇበት ህጻን ትምህርት ቤት እንዲይሔዴ ስሇሚታገዴ ወይም
ከትምህርት ቤት በባህሪ ችግር ምክንያት በተዯጋጋሚ ስሇሚባረር ምንም ሳይማር ሉቀር
ይችሊሌ፡፡
ምን ማዴረግ ይቻሊሌ? ከትምህርት ቤቱ መምህር ጋር በመገናኘት ያለት ችግሮች ሊይ
እንዱሁም ሌጁ ትምህርቱን በስርዓቱ መከታተሌ የሚችሌበት ሁኔታ ሊይ መወያየት
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7. የማህበረሰብ ማስተባበር እና ግንዚቤ የማስጨበጥ
ሥራ
ማህበረሰብን ማስተባበር ማሇት በአንዴ ማህበረሰብ ውስጥ ያለትን ሰዎችና ያሎቸውን
ሀብቶች ማቀናጀት በማህበረሰቡ ውስጥ ያለትን የአዕምሮ ሕመምተኞችና
ቤተሰቦቻቸውን ሇመርዲት የሚዯረግ ሥራ ነው። ማህበረሰብን ሇማስተባበር
ከምንጠቀምባቸው ዳዎች መካከሌ ትናንሽና ትሊሌቅ የቡዴን ስብሰባዎች፣ የማህበረሰቡ
በዓሊትና አውዯርዕዮች፣ የቡና ጠጡ ዜግጅቶች፣ የማህበረሰብ ውይይት መዴረኮች
ተጠቃሽ ናቸው፡፡
የግንዚቤ ማስጨበጥ ሥራ ማህበረሰብን ሇማስተባበር ቀዲሚ እርምጃ ነው፡፡
ማህበረሰቡን ግንዚቤ ሇማስጨበጥ አርአያ በሚሆኑ ቤተሰቦች፣ በማህበረሰብ ውይይትና
ከቁሌፌ ሰዎች ጋር በሚዯረግ የአንዴ ሇአንዴ ስብሰባ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡
ግንዚቤ ማስጨበጥን የተመሇከቱ ጉዲዮች
የማህበረሰብ ውይይት እንዱሁም የግንዚቤ ማስጨበጥ ስብሰባዎች ሊይ (ሇምሣላ
ከማህበረሰቡ ተወካዮች ወይም ከጤና ሌማት ሰራዊት ጋር በሚዯረጉ ስብሰባዎች)
የሚከተለትን አራት ጉዲዮች መሸፇን ይኖርባችኋሌ፡1. የአዕምሮ ሕመምን ሇይቶ ማዎቅና የአገሌገልት ተዯራሽነትን ማሻሻሌ
2.ሇረጅም ጊዛ የቆየ የአዕምሮ ሕመም ሊሇባቸው ሰዎችና ቤተሰቦቻቸው እገዚ መስጠት
3.በአዕምሮ ሕመምተኞች ሊይ የሚዯርስን መገሇሌ፣ መዴሌዎና ጥቃትን መዋጋት
4. መምህራን ስሇ ህጻናት አዕምሮ ጤና ያሊቸውን ግንዚቤ ማሳዯግ
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የጤና ሌማት ሰራዊቶች ምን ዓይነት እገዚ ሉሰጡ ይችሊለ?
የጤና ሌማት ሰራዊቶች የሚከተለትን እገዚዎች ማዴረግ ይችሊለ
 የአዕምሮ ችግር ሉኖርባቸው የሚችለ ሰዎችን፣ የአዕምሮ ችግር ወይም የእዴገት ችግር
ያሇባችውን ህጻናት እንዱሁም በቤት ውስጥ ታስረው የሚገኙ ሰዎችን መሇየት።
 የአዕምሮ ሕመምተኞ ቤተሰቦች ህክምናን የተመሇከተ ከጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች
ጋር ውይይት እንዱያዯርጉ ማበረታታት።
 የአዕምሮ ችግር ያሇባቸውን ሰዎች በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ሊይ ተሳትፍ
እንዱያዯርጉ ማበረታታትና ጥሩ ቅርርብ መፌጠር።
 የአዕምሮ ሕመምተኞችና ቤተሰቦቻቸው ተጨባጭ እገዚ እንዱያገኙ ማመቻቸት፤
ሇምሳላ፡- የምግብ፣ የጉሌበት፣ የገንብ፣ እንዱሁም ወዯ ህክምና በሚሄደበት ወቅት
የመጓጓዣ እገዚ ማመቻቸት።
ሇማህበረሰቡ መተሊሇፌ ያሇባቸው ቁሌፌ መሌዕክቶች
 የአዕምሮ ጤና ችግሮች የተሇመደ መሆናቸው እና በታማሚው፣ በቤተሰቡ እና
በማህበረሰቡ ሊይ የሚፇጥሩት አለታዊ ተጽዕኖ መኖሩን
 አብዚኛዎቹ የአዕምሮ ሕመሞች በመናዊ ህክምና የሚዴኑ መሆናቸውን
 አንዴ ታማሚ ሕመሙ እንዯጀመረው በቶል ህክምና ካገኘ ሇመዲን ያሇው እዴሌ ከፌ
ያሇ መሆኑን
 አንዴ ሰው ተገቢውን ህክምና እያገኘ ከሆነ እና ሕመሙን መቆጣጠር ተችል ከሆነ
ሕመምተኛውን ማሰር አስፇሊጊ እንዲሌሆነ
 ከአዕምሮ ሕመም ሇማገገም ወይም በህይወት መን ሁለ አብሮ የሚቆይ ችግርን
ሇመቋቋም ሕመምተኛውና ቤተሰቡ የማህበረሰቡ ዴጋፌና ማበረታታት
እንዯሚያስፇሌጋቸው
 የአዕምሮ ሕመምተኛ ያሇበት ቤተሰብ ዴህነት ሊይ ሉወዴቅ እንዯሚችሌ እና ራሱን
ችል ሇመቀጠሌ ሉያቅተው እንዯሚችሌ
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ማህበረሰብን ግንዚቤ የማስጨበጥ ስራ
(1) የአዕምሮ ሕመምን ሇይቶ ማወቅ እና የአገሌግልት ተዯራሽነትን ማሻሻሌ

ዓሊማ፦ በማህበረሰቡ ውስጥ የአዕምሮ ሕመምን ሇይቶ የማወቅን እና የአዕምሮ
ሕመምተኞችን የአገሌግልት ተጠቃሚነትን ማሻሻሌ
የቡዴኑን አባሊት ስሇ አዕምሮ ሕመም መገሇጫዎች ምን ምን እንዯሚያውቁ ይጠይቁ
 የከባዴ አዕምሮ ሕመምን እና የሚጥሌ ሕመምን ምሌክቶችን ያውቃለ?
 ስሇ ዴባቴ ያውቃለ?
 የአሌኮሌ ሱስ ችግር ሕመም ሉሆን እንዯሚችሌ ያውቃለ?
 ስሇ ህጻናት የአዕምሮ ጤና እና የእዴገት ችግሮች ያውቃለ?
 ስሇተሇያዩ የአዕመሮ ሕመሞች ይግሇጹሊቸው። (ከገጽ 24_30 ይመሌከቱ)
የቡዴኑን አባሊት ስሇ እነዙህ ሕመሞች ህክምና ምን እንዯሚያውቁ ይጠይቋቸው
 ከእነዙህ ሕመሞች ሇአብዚኞቹ መናዊ ህክምና እንዲሊቸው ያብራሩሊቸው
 ከነዙህ ውስጥ የተወሰኑት ሙለ ሇሙለ እንዯሚሻሊቸውና አብዚኛዎቹም የጤና
ሁኔታቸው እንዯሚሻሻሌ ያብራሩሊቸው
በሕመም መሇየቱ ስራ ሊይ ምን ዓይነት እገዚ ሉያዯርጉ እንዯሚችለ የማህበረሰቡን
አባሊት ይጠይቋቸው።
የአዕምሮ ሕመምተኞች መናዊ ህክምና እንዱያገኙ እንዳት እንዯሚያግዞቸው
የማህበረሰቡን አባሊት ይጠይቋቸው።
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(2) ሇረጅም ጊዛ የቆየ የአዕምሮ ሕመም ሊሇባቸው ሰዎች እገዚ ማዴረግ

ዓሊማ፦ ሇረጅም ጊዛ የቆየ የአዕምሮ ሕመም ያሇባቸውን ሰዎች ሇማገዜ ማህበረሰቡን
ማነቃነቅ
ከዙህ ቀጥሇው በተረሩት ምክንያቶች የተነሳ አንዲንዴ የአዕምሮ ሕመምተኞች
የማህበረሰቡ እገዚ እንዯሚያስፇሌጋቸው ግሇጹ።
 ሕመምተኞች ሙለ ጤናቸው እንዱመሇስ መዴኃኒት እና የተሃዴሶ አገሌግልት
ያስፇሌጋቸዋሌ።
 የህክምና እርዲታው ሙለ ጤንነታቸውን ሊይመሌስ ይችሊሌ።
 የህክምና እርዲታ እየተዯረገሊቸው እንኳ ሕመሙ እየባሰባቸው ሉሄዴ ይችሊሌ።ከሊይ
በተቀመጡት ሦስት ሁኔታዎች ውስጥ ያለ ሰዎችን ሇማገዜ ምን ሉያዯርጉ እንዯሚችለ
የማህበረሰቡን አባሊት ጠይቁ።
ሇምሳላ የሚከተለትን ጥያቄዎች ሉሰነዜሩ ይችሊለ፦
 አንዴ ሰው ታሞ ከቆየ በኋሊ ወዯ ስራ ሇመመሇስ የሰው እርዲታ ሉያስፇሌገው ይችሊሌ
- በዙህ ሁኔታ ማህበረሰቡ እንዳት ሉያግዜ ይችሊሌ?
 አንዴ ሰው ሙለ ሇሙለ ከአዕምሮ ሕመሙ ሇመዲን ካሌቻሇ ወይም ሕመሙ
እየባሰበት ከሄዯ፣ ይህ ሰው እንዱሁም ቤተሰቦቹ የተሇያየ እገዚ ሉያስፇሌጋቸው
ይችሊሌ (ሇምሳላ፡- የገንብ እገዚ በማዴረግ፤ የቤት ውስጥ ስራዎችን በማገዜ፤ ሌጆችን
በመንከባከብ ወተ)፡፡ ማህበረሰቡ ይሄን በተመሇከተ ምን ሉያዯርግ ይችሊሌ?
 የአንዴ አዕምሮ ሕመምተኛ ወይም የእዴገት ችግር ያሇበት ህጻን ወሊጆች እገዚ
ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ሕመምተኛውን ህጻን በመንከባከብ ማህበረሰቡ ወሊጆቹ እረፌት ያገኙ
ንዴ ሉያግዜ ይችሊሌ?
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(3) የአዕምሮ ጤና ችግር ያሇባቸው ሰዎች ሊይ የሚዯርስ መገሇሌ፣ መዴሌዎና ብዜበዚን
መቋቋም

ዓሊማ፦ የአዕምሮ ሕመምተኞች ሊይ የሚዯርስ መገሇሌ፣ መዴሌዎና ብዜበዚን ሇመቀነስ
የቡዴኑን አባሊት የአዕምሮ ሕመምተኛ ከነበሩ ሰዎች ጋር ስሇ መገናኘት ያሊቸውን ስሜት
እና የሚከተለትን ነገሮች በተመሇከተ ያሎቸውን ፌራቻዎች ይጠይቁ
 አብሮ ማውራት፣ ከእነሱ ጋር ወይም ከወሊጆቻቸው ጋር ጓዯኛ መሆን፣ የአዕምሮ
ሕመምተኞችን በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ማሳተፌ፣ ሇአዕምሮ ሕመምተኞች
በማህበረሰብ ውስጥ ሃሊፉነት መስጠት
ሰዎች ከአዕመሮ ሕመምተኞች ጋር ያሊቸውን ተሞክሮ እንዱያካፌለ ይጠይቁ። እንዱሁም
የሚከተለትን ነገሮች ሇቡዴኑ ያስታውሱ።
 መዴኃኒት መውሰዴ ሰዎች ሕመሙ እንዱሻሊቸውና ጥሩ ሕይወት እንዱመሩ
ያገዚቸዋሌ።
 የአዕምሮ ሕመም ያሇባቸውን ሰዎችና ቤተሰቦቻቸውን ማግሇሌ ችግሩን ያባብሰዋሌ።
 የአዕምሮ ሕመም ተሊሊፉ አይዯሇም።
ቡዴኑን የአዕምሮ ሕመምተኞችን ጥቃት በተመሇከተ ይጠይቁ፤ ሇምሳላ፡- በሌጆች
የዴንጋይ ውርወራ መመታት፣ በሰዎች መዯብዯብ
 ይህን ሇመቀነስ ምን ማዴረግ ይቻሊሌ?
 የአዕምሮ ሕመምተኞች ሇአዯጋ የሚጋሇጡበት ሁኔታ አዯጋ ከሚያዯርሱበት ከፌ ያሇ
እንዯሆነ ሇቡዴኑ ያስታውሱ። ሕመምተኞች ተገቢውን ህክምናና እንክብካቤ
ማግኘታቸው የአዯጋውን መጠን ይቀንሰዋሌ።
ቡዴኑን የአዕምሮ ሕመምተኞችን ማሰርን በተመሇከተ ይጠይቁ
 ይህንን ሇመቀነስ ምን ማዴረግ ይቻሊሌ?
 በየቤቱ ታስረው የተቀመጡ የአዕምሮ ሕመምተኞች ወዯ ጤና ተቋም ሄዯው የመታከም
እና የመዲን ዕዴሌ እንዱኖራቸው ማሕበረሰቡ እንዳት የሕመምተኞችን ቤተሰቦች
ማበረታታት ይችሊሌ?
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(4) የአዕምሮ ጤና እና የእዴገት ችግሮች ያሇባቸው ህጻናት
ከአስተማሪዎች ጋር ተገናኝቶ ሇመወያየት ያመቻቹ።

ዓሊማ፦ የአዕምሮ ጤና እና የእዴገት ችግር ያሇባቸውን ህጻናት ሇይቶ የማወቅ እና
የመዯገፌ ሁኔታን ማሻሻሌ።
አስተማሪዎች የህጻናት የእዴገት ችግሮችን በተመሇከተ ምን እንዯሚያውቁ ይጠይቁ
 እንዯዙህ ዓይነት ችግር ያሇባቸው ሌጆች በክፌሊችሁ ውስጥ አለ?
 የህጻናት የእዴገት ችግሮች ምን እንዯሚመስለ ያብራሩ።
 እንዯዙህ ዓይነት ችግር ያሇባቸውን ሌጆች በምን ዓይነት መሌኩ ሇመርዲት ሞክረዋሌ?
 የእዴገት ችግሮችን መቆጣጠር የሚቻለባቸው መንገድች ሊይ ተወያዩ
 የእዴገት ችግር ያሇባቸው ህጻናት አዲዱስ ነገሮችን መማር እንዯሚችለ አስረግጠው
ይግሇጹ፤ ሆኖም ግን ይህንን ሇማዴረግ ጊዛ እንዯሚወስዴባቸውና ይበሌጥ እገዚ
እንዯሚያስፇሌጋቸው ያስረደ
 የእዴገት ችግር ያሇባቸው ህጻናት ትምህርት ቤት ውስጥ ካሇው ማህበራዊ ህይወት
ተጠቃሚ እንዯሚሆኑ ይግሇጹ
መምህራን የህጻናት የባህሪ ችግሮችን በተመሇከተ ምን እንዯሚያውቁ ይጠይቁ
 የባህሪ ችግር ያሇበትን ሌጅ በምን ዓይነት ሁኔታ ነው የሚቆጣጠሩት?
 የባህሪ ችግሮችን መቆጣጠር የሚችለባቸው መንገድች ሊይ ተወያዩ
 እረፌት የሇሽ እንዱሁም ስራው ሊይ ማተኮር የማይችሌ ሌጅ ክፌሌ ውስጥ
በሚኖርበት ጊዛ አስተማሪው ተማሪውን የፉት ወንበር ሊይ እንዱቀመጥ ማዴረግ
እንዯሚኖርበት መምከር
መምህራኑን የህጻናት ስሜታዊ ችግሮችን እና የህጻናት ጥቃትን በተመሇከተ ምን
እንዯሚያውቁ ይጠይቁ (ገፅ 66ትን ይመሌከቱ)
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 በሌጆች መሀከሌ ያሇ መበሻሸቅ፣ የሌጆች ጥቃትና፣ የቤተሰብ ውስጥ ችግር ከስሜታዊ
ጉዲት ጋር ያሇውን ግንኙነት ሇመመሌከት መሞከር
 አስተማሪዎቹ እንዯዙህ ዓይነት ችግር ሲገጥማቸው ምን ዓይነት እገዚ ሉሰጡ
እንዯሚችለ ይጠይቁ
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8. የአዕምሮ ጤናን ማጎሌበት እና የአዕምሮ ሕመምን
መከሊከሌ
የአዋቂዎችን የአዕምሮ ጤና ማጎሌበትና የአዕምሮ ጤና ችግሮችን መከሊከሌ
ይሄን በተመሇከተ ዋና ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገባቸው ጉዲዮች
 የአዯጋ ተጋሊጭነትን መቀነስ፣ በተሇይም በሴቶችና ህጻናት ሊይ የሚዯርስ ጥቃትን
መቀነስ
 የአሌኮሌ፣ የጫትና የሀሽሽ ተጠቃሚነትን መቀነስ
 በአግባቡ መመገብ፣ በቂ እንቅሌፌ ማግኘት እና የአካሌ እንቅስቃሴ ማዴረግ
 በሇት ተዕሇት ኑሮ ውስጥ የሚገጥሙ ችግሮችና አስጨናቂ ሁኔታዎችን ሇመቋቋም
በሚዯረግ ጥረት የቤተሰብና ማህበረሰብን እገዚ ማበረታታት ሇምሳላ፦ የቅርብ ሰው
በሞት መሇየት፣ ስራ ማጣት፣ከጎረቤቶች ጋር የሚኖር ግጭት፣ መረፌ፣ ከፖሉስ ጋር
የሚገጥም ችግር፣ የምርት መውዯም ወተ፤ እዙህ ሊይ መረዲት ያሇብን ላሊው ነገር
አስዯሳች የሕይወት ክስተቶችም የጭንቀት ምንጭ ሉሆኑ እንዯሚችለ ነው። ሇምሳላ፡
- ትዲር መመስረት፣ ሌጅ መውሇዴ እና የመሳሰለት
 እዴሜያቸው ጠና ያለ ሰዎች ሊይ የሚከሰት የመጃጀት ችግር/ ዱሜንሽያን የመሳሰለ
ሕመሞች ሌንከሊከሌባቸው ከምንችሌባቸው መንገድች ውስጥ የተመጣጠነ እና ጤናማ
አመጋገብ እንዱኖራቸው ማዴረግ፣ አካሊዊ እንቅስቃሴ እንዱያዯርጉ ማበረታታት፣
በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ እንዱሳተፈ ማዴረግ እና ከቤተሰብና ጓዯኞች ጋር እንዱገናኙ
ማዴረግ ይገኙባቸዋሌ፡፡
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የሌጅነት የአዕምሮ ጤና ወይም የእዴገት ችግሮችን ሇመከሊከሌ

ከእርግዜና በፉትና በእርግዜና ወቅት መወሰዴ ያሇባቸው ጥንቃቄዎች
 በሌጅነት ወቅት የሚፇጠሩ የጤና ችግሮች በእዴሜ በጣም ትንሽ ከሆኑና በእዴሜ
በጣም ከገፈ ወሊጆች በሚወሇደ ሌጆች ሊይ በስፊት ይከሰታለ -ስሇዙህ ወሊጆች ከ15
ዓመት በታችና ከ40 ዓመት በሊይ ባሇው ዕዴሜያቸው እንዲያረግዘ መምከር
 የቅዯመ-ወሉዴ ህክምና ክትትሌ፦ ሇውጦችን ሇማየት እንዱሁም ሇሚፇጠሩ ችግሮች
እና ሕመሞች በጊዛ መፌትሔ ሇመፇሇግ እንዱቻሌ ነፌሰ-ጡር እናቶችን በየጊዛው
መከታተሌ
 የቅዴመ-ወሉዴ አመጋገብ፦ እናቶች ተገቢውን ምግብ እንዱወስደ እና አሌኮሌ
እንዲይጠጡ መምከር
 የቅዴመ-ወሉዴ ጤና፦ እናቶች
o ሲጋራ እንዲያጬሱ፣ አዯገኛ እጾችን እንዲይጠቀሙና በሀኪም ያሌታዘ
መዴኃኒቶችን እንዲይወስደ መምከር
o አይረን(የብረት ንጥረ-ነገር ) ና ፍሉክ የመሳሰለ ተጓዲኝ ንጥረ-ነገሮችን እንዱወስደ
ማዴረግ

በወሉዴ ወቅት መወሰዴ ያሇባቸው ጥንቃቄዎች
 የህጻኑ ጭንቅሊት ሊይ የሚዯርስ አዯጋና በወሉዴ ወቅት በሌጁ ሊይ የሚከሰት
የኦክስጅን እጥረት የሌጁ አንጎሌ ሊይ ችግር ሉፇጥር ይችሊሌ- ስሇዙህም እናቶች
በሰሇጠነ የጤና ባሇሙያ ታግው እንዱወሌደ መምከር
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የህፃንነት ጊዛ መወሰዴ ያሇባቸው ጥንቃቄዎች
 እንዯ ኩፌኝ የመሳሰለ ሕመሞች የአንጎሌ ሊይ ችግር ወይም የአዕምሮ ዜግመት/የእዴገት
ውስንነት ሉፇጥሩ ይችሊለ። ስሇሆነም ሌጆች ተገቢውን ክትባት ሁለ እንዱያገኙ
ያዴርጉ፤ እንዱሁም ሕመማቸው በቶል እንዱታወቅሊቸው ያዴርጉ።
 ጭንቅሊት ሊይ የሚዯርስ አዯጋ የአንጎሌ ችግር ወይም የአዕምሮ ዜግመት/የእዴገት
ውስንነት ሉፇጥር ይችሊሌ። ስሇሆነም ወሊጆች ሌጆቻቸውን ከአዯጋ እንዱከሊከለ
እንዱሁም የተፇጠሩ አዯጋዎችን ወዱያው ሇህክምና ባሇሙያ እንዱያሳውቁ ይምከሩ።
 ያሌተመጣጠነ አመጋገብ የአዕምሮ እዴገት ሊይ ተጽዕኖ ያሳዴራሌ። በመሆኑም ወሊጆች
ሇሌጆቻቸው የተመጣጠነ ምግብ እንዱሰጧቸው እንዱሁም የቫይታሚን ኤ ጠብታዎች
ማግኘታቸውን እንዱያረጋግጡ ይምከሩ።
የባህሪ ችግርን ሇመከሊከሌ የሚረዲ ምክር
በህጻናት ሊይ የሚዯርስ አካሊዊ ዴብዯባና ማንኛውም ዓይነት ጥቃት
የባህሪ ችግሮች እንዱከሰቱ ብልም ነባር የባህሪ ችግሮች እንዱባባሱ
ያዯርጋሌ፡፡
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9. ሇሕመምተኞች የሚጠቅሙ የአዕምሮ ጤና ሀብቶች
ሇእርስዎ ሕመምተኞች ሉጠቅሙ ይችሊለ ብሇው የሚያስቧቸውን የአዕምሮ ጤና
ግብአቶች መዜግበው ይያዘ
በአቅራቢያዎ የሚገኝ የተመሊሊሽ የአዕምሮ ጤና ህክምና አገሌግልት

በአቅራቢያዎ የሚገኝ የተኝቶ መታከሚያ የአዕምሮ ጤና ህክምና አገሌግልት

በአቅራቢያዎ የሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑና ማህበረሰብ አቀፌ ዴርጅቶች
በባልቻቸው/በፌቅረኞቻቸው ጥቃት
የሚዯርስባቸውን ሴቶች የሚረደ
ማንኛውም ዓይነት አካሊዊ ጉዲት
ያሇባቸውን ሰዎች የሚረደ
ሇአዯጋ የተጋሇጡ ሌጆችን የሚረደ
ላልች ሀብቶች
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ይህ የመጨረሻ ዴራፌት ቅጂ ነው

ኦቲዜም ስፒክስ ከተባሇ ዴርጅት እና ከኢንግሉዜ መንግስት (UK Department for
International Development) በፕራይም ፕሮጀክት በኩሌ በተገኘ የገንብ
ዴጋፌ
እንዱሁም ከዩናይትዴ ኪንግዯም ኦፕን ዩንቨርሲቲ እና ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተገኘ
ሙያዊ ዴጋፌ የተጋጀ።
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