
16 አስረኛ ክፍል

ምዕራፍ ሁለት
የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነት፣ አሰጣጥ፣ የአተገባበር ደረጃዎች፣ አስፈላጊነትና 
ጠቀሜታዎች ደረጃውን በጠበቀ ኢምቋ ታስረዳላችሁ።

	ከመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ  ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን ከነሥነምልክታዊ 
ውበታቸው በዕለት-ተዕለት ተግባቦት ውስጥ ትጠቀማላችሁ፤

	ከንባብ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሐሳቦችን ትለያላችሁ፤

	የምዕራፉን ቁልፍ ምልክቶች  በራሳችሁ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተገቢው መንገድ 
መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	የቅጽል ምልክቶችን የኢምቋን ሥርዓት በተከተለ መንገድ በዕለት-ተዕለት ተግባቦት 
ውስጥ መጠቀም ትጀምራላችሁ፤ 

	የኢምቋ ምልክቶችን ሥነምልክታዊ ባሕርያትና ክፍሎችን ትተነትናላችሁ::



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

17አስረኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ድንገት ቀዳሚ

አምቡላንስ ክህሎት

ቁስለት ፕላስተር የመጀመሪያ

ባንዴጅ አስፈላጊነት



ምዕራፍ ሁለት የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

18 አስረኛ ክፍል

ማገገም

ታሽገው ስቃይ

እርዳታ



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

19አስረኛ ክፍል

ክፍለ ትምህርት አንድ 

ዕይታዊ ንባብ

1. ሥዕሎቹን በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ በኢምቋ አስረዱ።

ክፍለ ትምህርት ሁለት 

ንባብ

የቅድመ ንባብ ጥያቄዎች

1. በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ አደጋ ሲደርስ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ የምታገኙት 
ከየትና እንዴት ነው?

2. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ጠቀሜታዎች ምን እንደሆኑ አስረዱ።

3. ከዚህ በፊት በአካል የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ሲሰጥ አይታችሁ ከሆነ ያያችሁትን 
ለክፍል ጓደኞቻችሁ ንገሯቸው። 

ተማሪዎች፣ መምህራችሁ «የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት»  የሚለውን ንባብ ሲያነቡ፣ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን-ለጎን፣ የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቀቄ ተመልከቱ።



ምዕራፍ ሁለት የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

20 አስረኛ ክፍል

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት

የሰው ልጆች የተለያዩ ሕመሞችና ድንገተኛ አደጋዎች ሲያጋጥሟቸው፣ ከሕመማቸውና ከጉዳታቸው 
እንዲያገግሙ ብሎም እንዲፈወሱ የተለያየ ደረጃዎች ያሏቸው የሕክምና ዕርዳታዎች ይፈልጋሉ። 
ከእነዚህ የሕክምና ዓይነቶች በቀዳሚነትና በቀላሉ የምናገኘው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
የሚባለውን ነው። የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ማለት፣ ድንገት የታመሙ ወይም አካላዊ ጉዳት 
የደረሰባቸው ሰዎች የተሻለ ሕክምና ሊያገኙ ከሚችሉበት የሕክምና ተቋም እስኪደርሱ ድረስ 
ሕይወት ለማቆየትና ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው።  

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጠው ሦስት መሠረታዊ ዓላማዎችን  ከግብ ለማድረስ 
ነው። አንደኛው ሕይወትን ማቆየት ነው። ይህ በድንገት የታመሙ ወይም ድንገተኛ አደጋ 
የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ከመድረሳቸው በፊት ሕይወታቸው እንዳያልፍ ለመከላከል 
የሚሰጥ ሕክምና ነው። ሁለተኛው ዓላማ ተጨማሪ ቁስለቶችን/ጉዳቶችን መከላከል ነው። በድንገት 
የታመሙ ወይም አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ሰዎች የበለጠ እንዳይቆስሉ ወይም እንዳይጎዱ 
ለማድረግ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው። ለምሳሌ በአደጋ የተጎዳው ሰው የግድ መንቀሳቀስ 
ካለበት፣ እንቅስቃሴውን በጥንቃቄ በማድረግ ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደረስ መከላከል ይገባል። 
ሦስተኛው ዓላማ፣ ሰዎች ቁስለታቸው እንዳይባባስ ወይም ከጉዳታቸው በፍጥነት እንዲያገግሙ 
መርዳት ነው። ይህም አገልግሎት ለአነስተኛ ቁስል ፕላስተርና ባንዴጅ መጠቀምን ያጠቃልላል።

የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ በሙያው በሠለጠኑም ሆነ ባልሰለጠኑ ሰዎች በቤት ውስጥና ከቤት 
ውጭ ሊሰጥ የሚችል ብዙ ቁሳቁስ የማይጠይቅ ሕክምና ነው። ሆኖም ልምድ ሲታከልበትና 
በመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ቁሳቁሶች ሲደገፍ የተሻለ ውጤት ይገኛል። የመጀመሪያ 
የሕክምና ዕርዳታ ክሂሎች ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊማራቸውና ሊለምዳቸው የሚችላቸው ናቸው። 
በቀላሉ የሚለመዱ በመሆናቸውም ሰዎች ያለምንም ተግዳሮት ሊያስታውሷቸውና በአደጋ ጊዜ 
ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።

አደጋ በማንኛውም ቦታና ጊዜ ሊከሰት ስለሚችል፣ ሁሉም ሰው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። በተጨማሪም የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ሳጥን በቤት ውስጥ፣ 
በመኪና ውስጥና በሥራ ቦታዎች ዝግጁ ሆኖ እንዲቀመጥ ይመከራል።የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ 
መስጫ ሳጥን ማለት ዕርዳታውን ለመስጠት የሚያስችሉ መሣሪያዎች ታሽገው የሚቀመጡበት 
አነስተኛ ሳጥን መሰል ነገር ነው። ሳጥኑ ፕላስተር፣ ፋሻ፣ የቁስል መጥረጊያ አልኮሆል፣ ጥጥ 
መቀስና የመሳሰሉትን መያዘ ይኖርበታል። ሳጥኑ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ቦታ የሚቀመጥ ነው።



ምዕራፍ ሁለትየመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ምንነትና አስፈላጊነት
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መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል ውስጥ 
በኢምቋ መልሱ። 

1. በዚህ ምዕራፍ የመጨረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች አሉ። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ በኋላ፣ 
ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ አንብቡ።

2. መጽሐፎቻችሁን ሳትመለከቱ የምንባቡን መልዕክት በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ውስጥ 
በኢምቋ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ምንባቡን መሠረት በማድረግ በኢምቋ መልሱ። 

1. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጥበት መሠረታዊ ዓላማ ምንድነው?

2.  በአደጋ የተጎዳው ሰው የግድ መንቀሳቀስ ካለበት ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት ምን 
መደረግ አለበት?

3. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ሊሰጥ የሚችለው በማነው?

4. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል?

5. ሁሉም ሰው የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ አሰጣጥ ክሂሎች ሊያዳብር ይገባል የሚባው 
ለምንድነው?

6. ሁሉም ሰው በቤቱና በሥራ ቦታ ሊኖረው የሚገባ አንድ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ 
ምንድነው?

7. የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ መስጫ ሳጥን በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ቦታ መቀመጥ አለበት 
የተባለው ለምንድነው?

መልመጃ ሦስት

ዐረፍተ ነገሮች ምሥረታ

የሚከተሉት ቃላት ምልክቶችን ወክለው የተቀመጡ ናቸው። በቃላቱ የተወከሉትን ምልክቶች በመጠቀም የራሳችሁን 
የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች ስሩ።

1. ሕክምና
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2. ማገገም

3. ጉዳት

4. ድንገተኛ

5. መታሸግ

ክፍለ ትምህርት ሦስት 
የምልክቶች ትንተና

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተማራችኋቸውን ዋና-ዋና ምልክቶች ትንተና በክፍል ውስጥ አሳዩ።

ለምሳሌ፡- ጉዳት    

1. የእጅ ቅርጽ፡                            /አ/ የእጅ ቅርጽ

2. የእጅ ቅርጹ የሚያርፍበት ቦታ፡            በደረት ትይዩ አየር ላይ                

3. የመዳፍ አቅጣጫ፡                       ሁለቱም ወደ ውስጥ                              

4. የእጅ እንቅስቃሴ፡                        ወደ ላይ                              

5. በእጅ የማይገለጹ ክፍሎች፡                ነፃ

ክፍለ ትምህርት አራት 

ቅጽል  ምልክቶች አገባብ

ማስታወሻ 

ቅጽል ምልክቶች የአንድ ነገር ይዘት፣ መጠን፣ ዓይነትና ሁኔታ የምንገልጽባቸው 
ምልክቶች ናቸው። ለምሳሌ ቀይ፣ ቀጭን፣ ትልቅ፣ ሰፊ፣ ወዘተ። በኢምቋ ቅጽል 
አብዛኛውን ጊዜ ከስም በኋላ የሚመጣ ቢሆንም አልፎ-አልፎም ግን ስምን ቀድሞ 
ሊመጣም ይችላል።

ምሳሌዎች

ኢምቋ-  መኪና ቀይ ማየት ጨረሰ። 

አማርኛ- ቀይ መኪና አይቻለሁ።

ኢምቋ-  ቤት ትልቅ የኔ። 
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አማርኛ- ትልቁ ቤት የኔ ነው።

ኢምቋ-  እኔ ሥራ መልካም ማግኘት መፈለግ።

አማርኛ- እኔ መልካም ሥራ ማግኘት እፈልጋለሁ።

ኢምቋ-  እኔ መኪና አዲስ አለ አለ 

አማርኛ- እኔ አዲስ መኪና አለኝ

ኢምቋ-  ቦታ ልዩ ልዩ መጎብኘት ጥቅም አለ።

አማርኛ- የተለያዩ ቦታዎችን መጎበኝት ጥቅም አለው።

ኢምቋ-  እሱ ምግብ ትኩስ መብላት።

አማርኛ- እርሱ ትኩስ ምግብ በላ።

ዐረፍተ ነገሩ ከአንድ በላይ ቅጽል ያለው ከሆነ ከስም በፊት በተከታታይ ይመጣሉ።

ለምሳሌ፡-

ኢምቋ፡ ፊልም ረጅም መሰልቸት መውደድ + አይደለም።

አማርኛ፡ ረጅምና አሰልቺ ፊልም አልወድም።

መልመጃ አንድ

ከታች የተቀመጡት ቃላት ምልክቶችን የሚወክሉ ናቸው። በምሳሌው መሠረት፣ የተዘረዘሩትን ገላጭ ምልክቶች 
በመጠቀም፣ በኢምቋ ዐረፍተ ነገር መሥርቱና ለክፍል ጓደኞቻችሁ አሳዩ።

1. ትንሽ

2. ግማሽ

3. ሙሉ

4. ቅርብ

5. ሩቅ

6. አጭር

7.  ቆንጆ 
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መልመጃ ሁለት

ገላጭ ምልክቶችን በመጠቀም ስለማንነታችሁ በክፍል ውስጥ አቅርቡ።

ምሳሌ፡- 

እኔ ቁመት ረጅም፣ ፊት ቆነጆ፣ ፀጉር ረጅም፣ እግር ቀጭን፣ ዓይን ኮኮብ፣ ሰው ማየት መውደድ። 
ሸሚዝ ቡኒ፣ ሱሪ ጂንስ ጠባብ፣ ጫማ ማድረግ መጓዝ ብዙ ሰው መመለከት። 

ክፍለ ትምህርት አምስት 

የኢምቋ ሰዋስው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡትን ናሙናዎች በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ፣ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ 
አንብቡ።

ኢምቋ፡ ሰው ልዩ ልዩ ሕመም ወይም ጉዳት ማጋጠም ጊዜ መፍጠን ሕክምና መስጠት አለ 
ደረጃ ልዩ ዓላማ ምን ቶሎ መሻል ወይም መዳን መረዳት 

አማርኛ፡ የሰው ልጆች የተለያዩ ሕመሞችና ድንገተኛ አደጋዎች ሲያጋጥሟቸው እንዲያገግሙና 
እንዲፈወሱ የተለያየ ደረጃዎች ያሏቸው የሕክምና ዕርዳታዎች ይፈልጋሉ። 

ኢምቋ፡ ልዩ ልዩ ሕክምና አለ ትክክል- ሁሉም መጀመሪያ ማግኘት ቀላል ሕክምና የቱ-
የመጀመሪያ ሕክምና መርዳት

አማርኛ፡ ከእነዚህ የሕክምና ዓይነቶች በቀዳሚነትና በቀላሉ የምናገኘው የመጀመሪያ 

 የሕክምና ዕርዳታ የሚባለውን ነው። 

ኢምቋ፡ መጀመሪያ ሕክምና መርዳት ትርጉም ምን-ማለት ድንገት መታመም ወይም ጉዳት 
መድረስ ሰው ወይም አካል መቁሰል አጋጠመ ሰው ሆስፒታል መድረስ በፊት 
መርዳት መሰጠት ስቃይ መቀነስ ወይም ሕይወት መቆየት ያ ሕክምና መጥራት ምን  
መጀመሪያ ሕክምና መርዳት

አማርኛ፡ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ማለት፣ ድንገት የታመሙ፣ አካላዊ ጉዳት 
የደረሰባቸውና የቆሰሉ ሰዎች የተሻለ ሕክምና ሊያገኙ የሚችሉበት ቦታ እስኪደርሱ 
ድረስ ሕይወት ለማቆየትና ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የሕክምና ዕርዳታ ነው። 

ኢምቋ፡ መጀመሪያ ሕክምና መርዳት ሰው መስጠት ምክንያት ምን- ዓላማ ዋና-ዋና ሦስት 
መሳካት። 

አማርኛ፡ የመጀመሪያ የሕክምና ዕርዳታ ለሰዎች የሚሰጠው ሦስት መሠረታዊ ዓላማዎችን  
ከግብ ለማድረስ ነው። 

ኢምቋ፡  ያ ሕክምና ምን- ድንገት አደጋ መጋጠም ሰው ሕይወት መቆየት ሆስፒታል መድረስ 
ድረስ መስጠት ሕክምና  መረዳት መርዳት
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አማርኛ፡ ይህ በድንገት ለታመሙ ወይም ድንገተኛ አደጋ ለደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል 
ከመድረሳቸው በፊት ሕይወታቸውን ለማዳን የሚሰጥ ሕክምና ነው። 


