
 

 

 

      

                   

  የምዕራፉ ዓላማ  

የመማር ሂደቱን የሚያካሂዱ ሶስት ሰዎች : ሊላክ - ታካሚው ፣ ዶክተር ሚሪያም - የማህፀን ኅኪሙ ፣ ኤልማዝ - የሊላክ አጃቢ  

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ከእነርሱ ጋር አብሮ መስራት እንዲችል እያንዳንዱን ማንነቶች እንዲጫን ተማሪውን ይምሩ 

 

                       ጥያቄዎች          

• ሊላክ ምን ነገረቻቹ? 

• እንደ ዶክተር ሚሪያም ዓይነት፣ የትኛውን የማህፀን ኅኪም ታውቂያለሽ? 

• ለመጨረሻ ጊዜ የማህፀን ኅኪም የመረመረሽ መቼ ነበር? 

• እርሱ ጋር ስትሄጂ አብሮሽ የነበረው ማን ነው? በቀጣዩ ጊዜስ ማን አብሮሽ እንዲሆን ትፈልጊያለሽ?  

 

ሰላም፣ 

 

ይህ መምሪያ የተዘጋጀው ፤ ስለ ሴቶች ጤና ይዘት ያላቸውን ሃሳቦች በማቅረብ በአእምሮ እድገት መዘግየት ስለሚሰቃዩ 

ሴቶች በ"Lilach" (ሊላክ)  ድህረ-ገጽ ላይ የመማር ሂደትዎን እንዲያግዝ ታስቦ ነው። 

በፊትዎ ወደ ምዕራፎች እንደገና የተከፋፈሉና በ"Lilach" ድህረ-ገጽ ላይ ካሉ ምዕራፎች ጋር እኩል የሆኑ መመሪያዎች 
አሉ። 

 
እያንዳንዱ ምዕራፍ የምዕራፉን ግቦች ፣ ለትግበራው የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን እንዲሁም በእርስዎና በተማሪው 
መካከል ውይይት የሚደረግባቸውን የተለያዩ ነጥቦች ይተነትናል። 
መልካም እድል! እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፤ እንዲሁም የማህጸን ሃኪሙን ለመጎብኘት እና በክሊኒኩ የሚደረግላቸውን 

የተለመደ ህክምና ለመውሰድ የሚሰማቸውን የጭንቀት እና የስጋት ስሜትን በመቀነስ ተማሪውን ይረዳል። 

ምርጫው የእርስዎ ነው፣ እንደ አስፈላጊነቱ፣ ቢፈልጉ በምዕራፉ ያሉትን ሁሉንም ነጥቦች ለመሸፈን አልያም 

 

>ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል 

 

መምሪያ  
አብሮ ለሚሆነው ሰው/ለአጃቢው 

 

 

 
 

 

 



     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

የማህፀን ኅኪሙን ሃላፊነት እና ምርመራዎቹ የሚከናወኑበትን የህክምና ክፍል ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ክሊፑን ለማስጀመር ተማሪው “ጀምር” የሚለውን ምልክት እንዲገፋ ይምሩት። በማንኛውም ሰዓት ማስቆም እና እንደገና ማስጀመር 
ይችላሉ። 

 

                       ጥያቄዎች          

• በመጠበቂያ ክፍሉ ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ወደዚያ ሲሄዱም ከእርስዎ ጋር ምን ይዘው መሄድ ይፈልጋሉ? 

• የማህፀን ኅኪሙ ማን ነው? ሃላፊነቱስ ምንድን ነው? 

• የሚያክመው ማንን ነው? 

• የሚያክመው የትኞቹን የሰውነት ክፍሎች ነው? 

 

     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

የህክምና ክፍሉን እና ለምርመራ የማህፀን ኅኪሙ የሚጠቀማቸውን መሳሪያዎች ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ተማሪው ሮዝ ቀለም ያላቸውን ነጥቦች በመጫን ከህክምና ክፍሉ ጽሁፎች ጋር እንዲተዋወቅ ይምሩት። 

 

 

                       ጥያቄዎች          

• በማህፀን ኅኪሙ የህክምና ክፍል ውስጥ ምን ይገኛል? 

• እንደዚህ ዓይነት ሌላ የህክምና ክፍል ጎብኝተው ያውቃሉ? በውስጡ ምን ይገኛል? 

  

>የማህፀን ኅኪሙ 

 

>የህክምና ክፍሉ 

 

 



     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

ስለ ፓፕ ምርመራ ሂደት ፣ ስለ ማኅፀን ኅኪሙ አሰራር ፣ ስለ ታካሚው እና ስለ አስታማሚው ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ይህ ምዕራፍ በሶስት ደረጃዎች የተከፋፈለ ነው ፡ 

1. የፓፕ ምርመራውን ሂደት የሚያሳይ ምስላዊ መግለጫ ፣ ምስላዊ መግለጫውን ለማስጀመር ተማሪው ጀምር የሚለውን 
ምልክት እንዲጫን ይምሩት።  
በማንኛውም ሰዓት ማስቆም እና እንደገና ማስጀመር ይችላሉ። 

2. ከፓፕ ምርመራው በኋላ ተከታታይ የምስል መግለጫዎቹን መለማመድ፤ የምርመራ ጥንቅር ሂደቱን ተከትሎ በምስል 
መግለጫው ላይ በተመለከተችው መሰረት ምስሎቹን እንድትጫን ተማሪዋን ይምሩ። 

3. ተመሳሳይ ጥያቄዎች እና መልሶች ፣ በጉብኝቷ ወቅት በታካሚዋ እና በማህፀን ኅኪሙ መካከል ከሚደረገው ተገቢ ውይይት ጋር 
ለመላመድ ፤ ተማሪዋ የማህፀን ኅኪሙን መጠየቅ የምትፈልገውን ጥያቄ እንድትጫን እና እንድትጠይቅ መልሱንም እንድትሰማ 
ይምሩ።  

 

                       ጥያቄዎች          

• ዶክተር ሚሪያም በፓፕ ምርመራው ወቅት ምን አደረገ? 

• በፓፕ ምርመራው ወቅት ሊላክ ምን አደረገች? ምን ተሰማት? 

• ሊላክ ዶክተር ሚሪያም በምርመራው ወቅት ምን ጠየቀችው? 

• በማህፀን ኅኪሙ ስለተደረገልዎት የፓፕ ምርመራ ይንገሩኝ? 

 

 

 

 

  

>የፓፕ ምርመራ (PAP) 

 

 



     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

ስለ ሴት ብልት ምርመራ እና ስለ ማኅፀን ኅኪሙ ፣ ስለ ታካሚው እና ስለ አስታማሚው አሰራር ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ይህ ምዕራፍ በሶስት ደረጃዎች የተከፋፈለ ነው ፡ 

1. የሴት ብልት ምርመራውን ሂደት የሚያሳይ ምስላዊ መግለጫ ፣ ምስላዊ መግለጫውን ለማስጀመር ተማሪው ጀምር የሚለውን 
ምልክት እንዲጫን ይምሩት። በማንኛውም ሰዓት ማስቆም እና እንደገና ማስጀመር ይችላሉ።  

2. ከሴት ብልት ምርመራው በኋላ ተከታታይ የምስል መግለጫዎቹን መለማመድ፤ የምርመራ ጥንቅር ሂደቱን ተከትሎ በምስል 
መግለጫው ላይ በተመለከተችው መሰረት ምስሎቹን እንድትጫን ተማሪዋን ይምሩ። 

3. ተመሳሳይ ጥያቄዎች እና መልሶች ፣ በጉብኝቷ ወቅት በታካሚዋ እና በማህፀን ኅኪሙ መካከል ከሚደረገው ተገቢ ውይይት ጋር 
ለመላመድ ፤ ተማሪዋ የፀን ኅኪሙን መጠየቅ የምትፈልገውን ጥያቄ እንድትጫን እና እንድትጠይቅ መልሱንም እንድትሰማ 
ይምሩ። 

                       ጥያቄዎች          

• ዶክተር ሚሪያም በሴት ብልት ምርመራው ወቅት ምን አደረገ? 

• በሴት ብልት ምርመራው ወቅት ሊላክ ምን አደረገች? ምን ተሰማት? 

• ሊላክ ዶክተር ሚሪያም በምርመራው ወቅት ምን ጠየቀችው? 

• በማህፀን ኅኪሙ ስለተደረገልዎት የሴት ብልት ምርመራ ይንገሩኝ? 

  

>የሴት ብልት ምርመራ 

 

 



     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

ስለ ጡት ምርመራ ሂደት እና ስለ ማኅፀን ኅኪሙ ፣ ስለ ታካሚው እና ስለ አስታማሚው አሰራር ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ይህ ምዕራፍ በሶስት ደረጃዎች የተከፋፈለ ነው ፤ 

1. ደረት ምርመራ ሂደቱን የሚያሳይ ምስላዊ መግለጫ ፣ ምስላዊ መግለጫውን ለማስጀመር ተማሪው ጀምር የሚለውን ምልክት 
እንዲጫን ይምሩት። በማንኛውም ሰዓት ማስቆም እና እንደገና ማስጀመር ይችላሉ።  

2. ከጡት ምርመራው በኋላ ተከታታይ የምስል መግለጫዎቹን መለማመድ፤ የምርመራ ጥንቅር ሂደቱን ተከትሎ በምስል 
መግለጫው ላይ በተመለከተችው መሰረት ምስሎቹን እንድትጫን ተማሪዋን ይምሩ። 

3. ተመሳሳይ ጥያቄዎች እና መልሶች ፣ በጉብኝቷ ወቅት በታካሚዋ እና በማህፀን ኅኪሙ መካከል ከሚደረገው ተገቢ ውይይት ጋር 
ለመላመድ ፤ ተማሪዋ የማህፀን ኅኪሙን መጠየቅ የምትፈልገውን ጥያቄ እንድትጫን እና እንድትጠይቅ መልሱንም እንድትሰማ 
ይምሩ። 

                       ጥያቄዎች          

• ዶክተር ሚሪያም በጡት ምርመራው ወቅት ምን አደረገ? 

• በጡት ምርመራው ወቅት ሊላክ ምን አደረገች? ምን ተሰማት? 

• ሊላክ ዶክተር ሚሪያም በምርመራው ወቅት ምን ጠየቀችው? 

• በማህፀን ኅኪሙ ስለተደረገልዎት ደረት ምርመራ ይንገሩኝ? 

  

>በእጅ ደረት ምርመራ 

 

 



     

                    የምዕራፉ ዓላማ  

ስለ ማሞግራፊ ምርመራ ሂደት እና ስለ ማኅፀን ኅኪሙ ፣ ስለ ታካሚው እና ስለ አስታማሚው አሰራር ማቅረብ። 

                     

                    *የትግበራ* መመሪያዎች 

ይህ ምዕራፍ በሶስት ደረጃዎች የተከፋፈለ ነው ፡  

1. የማሞግራፊ ምርመራ ሂደቱን የሚያሳይ ምስላዊ መግለጫ ፣ ምስላዊ መግለጫውን ለማስጀመር ተማሪው ጀምር የሚለውን 
ምልክት እንዲጫን ይምሩት። በማንኛውም ሰዓት ማስቆም እና እንደገና ማስጀመር ይችላሉ።  

2. ከማሞግራፊ ምርመራው በኋላ ተከታታይ የምስል መግለጫዎቹን መለማመድ፤ የምርመራ ጥንቅር ሂደቱን ተከትሎ በምስል 
መግለጫው ላይ በተመለከተችው መሰረት ምስሎቹን እንድትጫን ተማሪዋን ይምሩ። 

3. ተመሳሳይ ጥያቄዎች እና መልሶች ፣ በጉብኝቷ ወቅት በታካሚዋ እና በማህፀን ኅኪሙ መካከል ከሚደረገው ተገቢ ውይይት ጋር 
ለመላመድ ፤ ተማሪዋ የማህፀን ኅኪሙን መጠየቅ የምትፈልገውን ጥያቄ እንድትጫን እና እንድትጠይቅ መልሱንም እንድትሰማ 
ይምሩ። 

                       ጥያቄዎች          

• ዶክተር ሚሪያም በማሞግራፊ ምርመራው ወቅት ምን አደረገ? 

• በማሞግራፊ ምርመራው ወቅት ሊላክ ምን አደረገች? ምን ተሰማት? 

• ሊላክ ዶክተር ሚሪያም በምርመራው ወቅት ምን ጠየቀችው? 

• በማህፀን ኅኪሙ ስለተደረገልዎት የማሞግራፊ ምርመራ ይንገሩኝ? 

 

 

>ደረት (የማሞግራፊ ምርመራ) 

 


