
በጭንቅላት ላይ የሚደርስ ጉዳት ምንድን ነው?       
(WHAT IS A CONCUSSION?)

በጭንቅላት ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ አንድ ዐይነት ከፍ ያለ ጉዳት ወይንም አደጋ     
ወይንም የሚረብሽ ጎጂ ነገር የሚያስከትል የአአምሮን ጤና አሠራር የሚቃውስ    
የአንጎል ህመም ነው። የጭንቅላት ጉዳት፣ በራስ መጋጨት፣ በመላተም ወይንም     ራስ 
ራስ ወይንም ጭንቅላት እና አንጎል በፍጥነት ወደፊት እና ወደ ኋላ እንዲናጡ   
በማድረግ በአእምሮ ላይ የሚደርስ ከፍተኛ ጉዳት ነው።   

በጭንቅላት ላይ የደረሰ ጉዳት ህመም ምልክቶቹ 
እና መለያዎቹ ምን ምን ናቸው?

የራስ ላይ ጉዳት ምልክቶቹ እና መለዮዎቹ፣ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ ወዲያውኑ 
ሊታዩ፣ ወይንም ምልክቶቹ ጉዳቱ ከደረሰ ከቀናት ወይንም ከሣምንታት 
በኋላ ካልሆነ በስተቀር ላይታዩ ይችላሉ።

አንድ አቴሌት፣ ከሆነ ነገር ጋር ከተጋጨ፣ ጭንቅላቱን ከተመታ ወይንም  
ራሱ እና ሰውነቱ  የመናጣ አደጋ ከደረሰበት በኋላ አንድ ወይንም ከዚያ 
በላይ የሆኑ የጭብቅላት ጉዳት ምልክቶች የደረሰበት ወይንም የደረሰባት 
መሆኑን ካመለከተ ወይንም ካመለከተች፣ እሱ/እሷ ጉዳቱ በደረሰበት ዕለት 
ከስፖርቱ ጨዋታ መወገድ አለበት። በዚህ ዐይነት አቴሌቱ ወይንም አቴ 
ሌቷ፣ በጭንቅላት ላይ የደረሰን ጉዳት መርምሮ ውሳኔ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል 
ልምድ ያለው ባለሙያ ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ብቻ ነው አቴሌቱ ወይንም 
አቴሌቷ ወደ ስፖርቱ ጨዋታ መመለስ ያለባቸው።  

ይህን ያውቃሉ?

 አብዛኞዎቹ የጭንቅላት ጉዳዮች የኅሊና መሳት ወይንም መክዳትን 
ሳያስከትሉ እና ሊደርሱ ይችላሉ።

 በሕይወታቸው በሆነ ጊዜ የጭንቅላት ላይ አደጋ ደርሶባቸው የነ 
በሩ አቴሌቶች ሌላ የጭንቅላት አደጋ ለመድረስ ከፍተኛ ሁኔታ 
ይገጥማቸዋል። 

 ትናንሽ ልጆች እና እድሜአቸው ዐሥራ ውስጥ ያሉ ታዳጊ ወጣ 
ቶች ከዐዋቂዎች ይበልጥ ለጭንቅላት አደጋ የተጋለጡ እና ለመፈ 
ወስም ረዝም ያለ ጊዜ የሚወስድባቸው ይሆናል።

Parent & Athlete Concussion Sheet Sign & Return (Amharic)

እባክዎን ይፈርሙበት እና ይመልሱ 

አቴሌቶች የሚገለጹዋቸው ምልክቶች  

 ራስምታት ወይንም በጭንቅላት ላይ “የመጫጫን” ስሜት
 ማቅለሽላሽ ወይም ማስመለስ
 ሚዛን ያለመጠበቅ ችግር ወይንም የራስ መደንዘዝ
 አንድ ነገር መንታ ሆኖ መታየት ወይንም መድበዥበዥ
 ብርሀን እንደልብ ለማየት ያለመቻል ችግር
 በድምፅ የመረበሽ ችግር
 የመዛል ስሜት፣ የምንቆርሰስ፣  የመጨፍገግ፣ ወይንም የመንገላጀጅ ስሜት
 የማትኮር ወይንም የማስተዋል ችግር
 የሁኔታዎች መምታታት
 “የደህንነት ስሜት” ማጣት ወይንም “የመቁዘም ስሜት” መሰማት

በስፖርት አሠልጣኝ  ባለሙያዎች  የሚስተዋሉ 
ምልክቶች፤ 

 ማሰብ ያቃተው በክፍተኛ ሁኔታ አእምሮው የደነዘዘ መምሰል
 የተሰጠ ማብራሪያን፣ ገለጻን መዘንጋት
 የተሰጠውን ትምህርት መርሳት
 ስለግጥሚያ ጨዋታዎች፣ ስለ ግብ ነጥቦች ወይንም ስለ ተቃራኒ              

ቡድን አባል እርግጠኛ ያለመሆን
 ሥርዓት ባልጠበቀ ሁኔታ መራመድ
 ጥያቄዎች በዝግመት መመለሰ  

 ኅሊና መሳት(ለአጭር ጊዜም ቢሆን)

 የጠባይ መለዋወጥ፣ የዐምል መቀያየር፣ የስብእና መለዋወጥ መታየት
 ከመመታት ወይም ከመውደቅ በፊት ድርጊቶችን አለማስታወስ

 ከመመታ ወይም ከመውደቅ በኋላ ድርጊቶችን አለማስታውስ

ለወላጅ እና ለአቴሌት በጭንቅላት ላይ ስለሚደርስ
ጉዳት ማብራሪያ ገጽ                                 
(PARENT & ATHLETE CONCUSSION INFORMATION SHEET)

የ DCIAA ስፖርት መድኃኒት (Sports Medicine)

[ INSERT YOUR LOGO ]

የስፖርት መድኃኒት
(SPORTS MEDICINE)

-

“የወቅቱ ወራት በሙሉ ከሚያመልጥ ይልቅ 
አንድ ጨዋታ ቢያመልጥ ይሻላል”



የጭንቅላት መመታት የአደጋ ምልክቶች
አቴሌቶች ምልክቶቻቸውን ሪፖርት ማድረግ ያለባቸው

እጅግ ባጣም ባልተለመደ ሁኔታ ጭንቅላቱን በተመታ ሰው አንጎል ላይ አደገኛ 
የሆነ የደም መርጋት ሊፈጥር የሚችል እና በአንጎል ላይ ግፊት ወይንም ጫና 
የሚያስከትል ነው።  አንድ አቴሌት ጭንቅላቱ ከአንዳች ነገር ጋር ከተጋጨ፣ 
ከተመታ ወይንም ጭንቅላቱ እና ሰውነቱ ከተናጠ በኋላ እሱ/እሷ ከሚከተሉት 
አደገኛ ምልክቶች አንዱን ሊያሳይ ይችላል ወይንም ትችላለች። 

• አንዱ ዐይነ ብሌን ከሌላኛው ዐይነ ብሌን ተልቆ መገኘት 
• በእንቅልፍ መንገላጀጅ ወይንም ከእንቅልፍ መንቃት ያለመቻል 
• እየባሰበት የሚሄድ ራስ ምታት 
• የመደንዘዝ ስሜት ወይንም የቀነሰ የአካል ክፍሎች በቅንጅት አለመሥራት
• የተደጋገመ  ማስመለስ ወይንም ማቅለሽለሽ   
• የሚኮላተፍ ንግግር  
• ማንቀጥቀጥ ወይንም ማንዘፍዘፍ 
• ስዎችንም ሆነ ቦታዎችን ማስታወስ ያለመቻል 
• እየባሰበት የሚሄድ መምታት፣ እረፍተ ቢስ ወይንም ተናዳጅ  መሆን፣  
• ያልተለመደ ባህርይ ይኖረዋል 
• ኅሊናውን ይስታል (ለአጭር ጊዜ እንኳን ኅሊና መሳት እንደ ምር ነው  

ያለበት)

አቴሌትዎ የጭንቅላት ጉዳት ህመም ይኖረዋል ብለው የሚያስቡ 
ከሆነ ፣  ምን  ማድረግ  ነው ያለብዎ ?

ለምንድን ነው?

አንድ አቴሌት ጭንቅላቱ ከተጎዳ፣ ወይንም አንጎሉ/አጎሏ ለመዳን ጊዜ ይጠይ    
ቃል። የአቴሌቱ አንጎል በመዳን ላይ ባለበት ሰዓት፣ እሱ/እሷ ሌላ የጭንቅላት    
ጉዳት እንደሚደርስበት ወይንም እንደሚደርስባት ይበልጥ የተረጋገጠ ነው። 
በጭንቅላት ላይ ደግመው የሚደርሱ ጉዳቶች ለመዳን የሚወስዱት ግዜ ሊረ     
ዝምባቸው ይችላል። እጅግ ባልተዘወተረ ሁኔታ፣ ወጣት ባልሆኑ አለቴሌቶች     
ላይ የሚደርሱ ድጋሜ የጭንቅላት ጉዳት የአንጎል እብጠት ወይንም ቋሚ የአን
ጎሎ መበላሽት ሊያስከትል እንዲሁም ሞትም ጭምር ሊያደርስ ይችላል።  

እኔ አቴሌቱ፣ ለስፖርት አሠልጣኞቼ፣ አስተዳዳሪዎች እና ለጤና ጥበቃ ባለሙያዎች 
ምልክቶቼን የመግለጽ ኃላፊነት እንዳለብኝ እረዳለሁ። በተጨማሪም፣ ወደ ጨዋታ 
ከመመለሴ በፊት ምንም ዐይነት የህመም ምልክት እንደማይኖርብኝ እገነዘባለሁ። 

                      በውይይቱ ይሳተፉ www.facebook.com/CDCHeadsUp

Content Source:CDC's Heads Up Program.Created through a grant to the CDC Foundation from the
National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment (NOCSAE).

1. አንድ አቴሌት የጭንቅላት ጉዳት ችግር ሊኖርበት ይችላል ብለው የሚጠረጥሩ 
ከሆነ፣ አቴሌቱን ከጨዋታ እንዲወገድ ያድርጉ እና የህክምና እርዳታ እንዲያ 
ገኝ ያድርጉ። እርስዎ ራስዎ የጉዳቱን መጠን ልክ ለመገመት አይሞክሩ። ጉዳቱ 
ከደረሰበት ዕለት ጀምሮ አቴሌቱን፣ ልምድ ያለው የጭንቅላት ግጭት የጤና 
ባለሙያ አደጋው ካስከተለው ችግሮች ፍንጮች እሱ/እሷ ነጻ ስለሆነ ወይንም 
ስለሆንች ወደ ስፖርቱ ጨዋታ ሊመለስ ወይንም ልትመለስ ትችላለች እስከ 
ሚል ድረስ አቴለቱን ወይንም አቴሌቷን ከጨዋታ ማገድ ነው።

2.  አንድ አቴሌት የጭንቅላት ጉዳት ችግር እንዳለው ለመረዳት ዕረፍት ማድረግ  
      በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። አንድ ጥናት፣ በኮምፒዩተር መሥራት እና የቪድዮ 
      ጨዋታዎችን መጫዎት የመሳሰሉትን የሚያካትቱ ክንዋኔዎች እና በርካታ ትኩ 
      ረት የሚጠይቁ የስፖርት እንቅስቃሴዎች፣ የራስ ላይ ግጭት የሚያስከትለውን  
      የህመም ችግር መንሥዔዎች እንዲቀሰቀሱ ወይንም እንዲባባሱ ሊያደርጉ ይች 
      ላሉ። በጭንቅላት ላይ ግጭት ከደረሰ በኋላ፣ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ፣   
      ቀስ በቀስ መያዝ እና መከናወን እንዲሁም በጤና ጥበቃ ባለሙያ ክትትል    
      የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው።   

3. ያስታውሱ፤ በጭንቅላት ላይ የደረሰ ግጭት ጠንቅ በሰዎች ላይ ጫና የሚያስከት 
       ለው በተለያየ መልክ ነው። የንቅላት ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ አቴሌቶች ፈጥ  
      ነው የሚድኑ እና ሙሉ በሙሉ ጤናማ የሚሆኑ ሲሆን፣ ጥቄቶቹ ደግሞ ለበር  
      ካታ ቀናት ወይም ሣምንታት ህመሙ አይለያቸውም። በጣም የጠነከረ የራስ  
      ህመም ችግር ለወራት ወይንም ከዚያ በላይ ለሆኑ ጊዜያት ሊቆይ ይችላል። 

የተማሪው አቴኤሌት ስም በጉልህ የተጻፈ  

የተማሪው አቴኤሌት ስም የተፈረመ 

ቀን 

ከፍ ብሎ የሰፈረውን የ DCIAA የስፖርት መድኃኔት፣ የጭንቅላት ጉዳት መረጃ 
ገጽ ያነበብኩ ሲሆን፣ የልጄን የጭንቅላት ጉዳት ምልክቶች ለስፖርት አሠልኞቹ 
እና ለጤና ጥበቃ አገልግሎት ሰጪዎቹ ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት እንዳላብኝ እረ 
ዳለሁ። በተጨማሪም ልጄ ወደ ስፖርት ጨዋታ ከመመለሱ በፊት ምንም የችግ 
ሮቹ ምልክት የሌለበት መሆን እንደሚኖርበት እገነዘባለሁ።

የወላጅ ወይንም አሳዳጊ ስም የታተመ  

___________________________________________

የተማሪ አቴሌት ስም የተፈረመ 

_______________________
ቀን
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