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ዋን ስቶፕ ናይ ሳንቡእ 
 መንሽሮ ክሉኒክ  

እቲ ዋን -ስቶፕ ክሉኒክ መንሽሮ ሳንቡእ ንዓኻን ነቶም ዝቐርቡኻን ምስቶም ኣብ ክንዳኻ ዘሇዉ ሓካይምን ኣሇይቲ ሕሙማትን 
ብሓባር ኯይኖም እንታይ ዓይነት ሕክምና ከም ዝጠቕመካ ንኽሓስቡ ኣጋጣሚ ይኸፍተልም እዩ። 

ብዛዕባ ሕክምናኻ ዝተገብሩ ውሳነታት 

መብዛሕትኡ ግዜ ሓዯ ሰብ ብእተፈሊሇየ መገድታት ክሕከም ዝኽእሌ መንሽሮ ሳንቡእ ከም ዘሇዎ እዩ ዝርአ ። 

ንኣብነት ሓድሓዯ ግዜ መንሽሮ ሳንቡእ በዚ ዝስዕብ ሕክምና ኽግበረለ ይከኣሌ ኢዩ - 

 ነቲ መንሽሮ ንምውጋድ ዝግበር መጥባሕቲ፣ 

 • ነቲ መንሽሮ ንምጥፋእ ናብ ሳናቡእ ዝኣቱ ኣግማድ ጸርጊ ዝጥቀም ረድዮተራፒ 

መብዛሕትኡ ግዜ ሓዯ ዓይነት ሕክምና ኻብ ካሌእ ሕክምና ኣጸቢቑ ኣይበሌጽን እዩ ። ስሇዚ ጕጅሇ ሕክምናኻ ብዛዕባ እተፈሊሇየ 
ዓይነት ሕክምናን ብዛዕባ እቲ ነፍሲ ወከፍ ሕክምና ዘሇዎ ጥቕምን ጕድኣትን ንኽትርዳእ ክሕግዘካ ኣሇዎ ። 

መንሽሮ ሳንቡእ ኣቐዲምካ ምስ ተታሕዘ መጥባሕቲ ምግባርን ረድዮተራፒ ምግባርን ኣዝዩ ዕዉት ብዝዀነ መገዲ ኣዝዩ ውጽኢታዊ 
ዝዀነ ሕክምና ኢዩ ። 

ዕሊማ እቲ ክሉኒክ 

ምሳና ኣብ ክሉኒክ ኣብ እትህሌዉለ እዋን ኣየናይ ዓይነት ሕክምና ኸም ዝጠቕመኩም ብሓባር ምእንቲ ኽንውስን ብዛዕባ 
ኣማራጺታት ሕክምናኹም ንጹርን ብቐሉሌን ብዝርዯአኩም ሓበሬታ ኽንህበኩም ንዯሉ ኢና ። 

ኣየናይ ሕክምና ኽትገብር ከም እትኽእሌ ወይ ከም ዘይትኽእሌ ክንነግረካ ዘይኯነስ ቅኑዕ ውሳነ ንኽትገብር ክንድግፍካ ኢና። ኣብዚ 
ምእንቲ ኽትሕግዘካ ክትመያየጠለ ዘልካ ብዙሕ ሓበሬታ ክህለ ይኽእሌ እዩ ። ምስ እተፈሊሇዩ ሓካይምን ኣሇይቲ ሕሙማትን 
እውን ክትራኸብ ትኽእሌ ኢኻ ። 

ውጽኢት እቲ ድሮ ዝገበርካዮ እተፈሊሇየ መርመራታት ከምኡውን ኣብታ ክሉኒክ እትበጽሓሊ መዓሌቲ ኽትዛዘም ዘልካ ተወሳኺ 
መርመራታት ብጕጅሇና ተገምጊሙ ምሳኻ ክመያየጥ እዩ።  

በጃኻ ንኣባሌ ስድራ ቤትካ ወይ ንፈታዊኻ ኣብታ መዓሌቲ እቲኣ ዯገፍ ንምርካብ ምሳኻ ክመጽእ ግበር  ፣ ተወሳኺ ጽምዲ ኣእዛንካ 
ወትሩ ይሕግዘካ እዩ ። 

ናትና ጋንታ 

ኣብታ እትቕጽሌ መዓሌቲ ምስ ገሇ ኻብቶም ኣባሊት ጋንታና ኽትራኸብ ትኽእሌ ኢኻ - 

 ሓኪም መጥባሕቲ ቶራሲክ ፦ ንመንሽሮ ሳንቡእ ካብ ሳንቡእ ንምሌጋስ መጥባሕቲ ዝገብር ክኢሊ 

 ክሉኒካሌ ኦንኮልጂስት ፦ ንመንሽሮ ሳንቡእ ብረድዮተራፒ ኣብ ምሕካም ክኢሊ 
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 መዯንዘዚ ፦ መጥባሕቲ ኣብ ዝግበረለ እዋንን ድሕሪኡን ንሕሙማት ኣብ ምክንኻን ክኢሊ 

 ሓኪም መንሽሮ ሳንቡእ - ኣብ ኵለ መዳያት ምርመራ መንሽሮ ሳንቡእ ንምርመራን ሕክምናን ክኢሊ ዝዀነ ክኢሊ  

 ቶራሲክ ወይ ማክሚሊን ኣሊዪት ሕሙማት - ነቶም መንሽሮ ዘሇዎም ሕሙማት ዚድግፋ ኽኢሊታት ኣሇይቲ 
ሕሙማት 

 ጕጅሇ ሕክምና - ነቶም ሽጋራ ዘትክኹ ሕሙማት ዝሕግዝዎም ጕጅሇ ኽኢሊታት 

 ጉጅሇ ፕሪሃብ4ካንሰር ፦ ንሕሙማት ንሕክምና መንሽሮ ንኽዳሇዉ ዝሕግዝዎም ክኢሊታት ምውስዋስ ኣካሊት  

 ኦንኮጀሪያትሪሽያን ፦ ነቶም መንሽሮ ዘሇዎም ሕሙማት ንዅለ መዳያት ጥዕናኦም ንኸመሓይሹ ዝሕግዞም ክኢሊ 
ሓኪም  

 ካብ ሰይንት ኣንስ ሆስፒስ ዝመጸት 'ቢይንግ ዩ' ዝበሃሌ ጕጅሇ - ንኽድግፉኻ ዘኽእልም እተፈሊሇየ ናውቲ እትህብ 
ጕጅሇ  

 

ኣብ ክሉኒክ እንታይ እዩ ዘጋጥም 

ክሉኒክ ዝጅምረለ ግዜ ፦ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ 

እታ ቐዳመይቲ ሰዓትካ ብስራሕ ትሑዛት ስሇ ዝዀነት በጃኻ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ቐሌጢፍካ በጺሕካ ምጻእ። ንእተወሰነ ሰዓታት 

ምሳና ኽትከውን ትጽቢት ክትገብር ይግባእ (መብዛሕትኡ ግዜ ምለእ ንግሆ ኣድሊዪ እንተ ዀይኑ ኸኣ ዝነውሐ ግዜ)  

ኣብኡ ምስ በጻሕካ ሰራሕተኛታት መናበዪ ኣረጋውያን ክራኸቡኻን ንዅለ እቲ ዘድሉ ፈተናታትን ገምጋምን ክውድኡን እዮም። 
በጃኻ ምሹእን ቀይዲ በተኽ ክዳውንትን መዓሌታዊ እትገብሮ ጫማኻ ግዯን። 

ድሕሪኡ ሓካይምን ኣሇይቲ ሕሙማትን ብሓባር ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታሌ ዝገበርካዮ ፈተናታት 
ክምርምሩን ክመያየጡን እዮም ።  

እዚ ኸምዚ ኢለ ኸል ብዛዕባ ሕክምና መንሽሮ ሳንቡእ ዚገሌጽ እተፈሊሇየ ሓበሬታ ዝሓዘ ቪድዮታትን ነዚ ሕክምናታት እዚ 
ብኸመይ ከም እትዳልን ክትርኢ ኣጋጣሚ ኽትረክብ ኢኻ። ከም እኒ ጕጅሇ ምትካኽ ሽጋራ ምቍራጽ ክኢሊታት ወይ ካብ ሰይንት 
ኣንስ ሆስፒስ ዝመጸ ናይ ናእዳ ሓኪም ዝኣመሰሇ ንዓኻ ዘድሌየካ ጕጅሇታት እውን ከተማሌእ ኢኻ።  

ኣብ መወዳእታ ምስ እተፈሊሇዩ ሓካይም ንኽትራኸብን ብዛዕባ ኣማራጺታት ሕክምና ንኽትመያየጥን ብዛዕባ ሕክምናኻ ውሳነ 
ንኽትገብር ዯገፍ ከም ዚግበረሌካ ዀይኑ ክስምዓካን እዩ። 

 ክትወስዶ ዘልካ ብዙሕ ሓበሬታ ኣል ምለእ መዓሌቲ ዝዀነ ይኹን ሕቶታት ንኽትሓትት ድማ ብኽኢሊታትና ኽትድገፍ ኢኻ ። 

 

ኣብታ መዓሌቲ እቲኣ እንታይ ከተምጽእ ኣልካ (ዝርዝር መዘኻኸሪ) 

 ዘመድ ወይ ፈታዊ  

 ኵለ እቲ ሕጂ ዘል መድሃኒትካ (ኵለ ጽሊታት፣ መነጽር ናይ ምስማዕ መሳርሒታት / መተንፈሲ መሳርሒታት ) 

 ከከም ኣድሊይነቱ መነጽር ናይ ምስማዕ መሳርሒታት / የእግር መሳርሒታት 

 ናይ ብሕቲ ኣድራሻታትን ኢ-መይሌ ኣድራሻታትን  

 ሓበሬታ ንምጽሓፍ ብርዕን ወረቐትን  ሕቶታት ንምጽሓፍ ብርዕን ወረቐትን  

 ሻሂ/ቡን ብሽኮቲ ከምኡውን ሳንድዊች ክንህብ ኢና እንተዀነ ግን ፍለይ ዓይነት ኣመጋግባ እንተ ኣሌዩካ በጃኻ ከከም 

ኣድሊይነቱ መስተ/ጠዓሞት ኣምጽእ። 

 

 

 

ሓዯ ኣባሌ ጕጅሇ ኣሇይቲ ሕሙማት ነዚ ሓበሬታ እዚ እንዯገና ምእንቲ ኽትምርምሮን ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ናብ ክሉኒክ መንሽሮ 
ሳንቡእ እትገብሮ ምብጻሕ ንዝሇዓሌ ዝዀነ ይኹን ሕቶታት ምእንቲ ክምሌሰካን ቅድሚ እታ መዓሌቲ እቲኣ ክድውሇሌካ እዩ። 

 
ነቲ ክሉኒክ ብኸመይ ከም እትረኽቦ 

እቲ ክሉኒክ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ ዝርከብ - 
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ዘ ነይሌ ክሉፍ ሴንተር፣ኢንተራንስ 12፣ ውይዝንሾው ሆስፒታሌ፣ሳውዝሙር ሮድ፣ማንቸስተር፣ ኤም23 9ኤሌቲ 

 

ማኪና አበይ ዯው(ፓርክ) ምግባር ይግባእ?  

ማእከሌ ኒሌ ክሉፍ ኣብ ዳሕረዋይ ሸነኽ ሆስፒታሌ ዊተንሻው ጥቓ ክፍሉ ሕርሲ እዩ ዚርከብ ። ኣብ ቅድሚ ኽፍሉ ሕርሲ 
ብፍሊምስ ሮድ ኣቢሌካ ህዝባዊ መናፈሻ ኣል። ካብኡ ናብ የማን ክፍሉ ሕርሲ እናዞርካ መእተዊ ማእከሌ ኒሌ ክሉፍ ክትርኢ ኢኻ። 

ካርታ ሆስፒታሌ ዊዝንሻው ፦ 

 

 

 

 

 

 

 

እዚ ስእሉ ናይቲ ክሉኒክ ዝካየዯለ ማእከሌ ኒሌ ክሉፍ ኢዩ  

Neil Cliffe 

Centre 
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ናብ ክሉኒክና ንምብጻሕ መጓዓዝያ እንተ ዯሉኻ ነዚ ኸነዳለ ኢና። ብዛዕባ እዚ ሕቶታት እንተ ኣሌዩካ በጃኻ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘል 
ዝርዝር ሓበሬታ ርኸበና። 

 

ክንራኸበካ ብሃንቀውታ ኢና እንጽበ ። 

ዋን-ስቶፕ ናይ ሳንቡእ መንሽሮ ጉጅሇ ክሉኒክ 

 

ሕቶታት እንተ ኣሌዩካ በጃኻ  

ተላፎን 

 ኢሜሌ ፦  

ርክብ ግበር 
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በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘል ቦታ ተጠቒምካ ነቶም ኣብ ክሉኒክ ዘሇዉ ሓካይምን ኣሇይቲ ሕሙማትን ቅድሚ ወይ ኣብታ መዓሌቲ እቲኣ 
ኽትሓትቶም እትኽእሌ ዝዀነ ይኹን ሕቶ ጽሓፍ፦  

 


