
ནམ་�ས་�ི་ཆམ་ཚད་ནད་གཞི།       
   
 

༢༠༢༠ �ི་�་ ༩ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་གསར་�་འ�ེམས། 
 

ང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ང་�ོབ་�ེད། 
  

 
ཆམ་ཚད་�ི་ན་ཚ་ལས་�ང་ཐབས་�།    
གཅོང་ནད་ཅན་དང་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཆད་�ི་གང་ཟག་ཆེད་གནས་ཤོག་�ེལ་བ། 
 

ཆམ་ཚད་དང་་ཆམ་ཚད་�ི་ནད་�ོག་འགོག་ཐབས་�་�ན་ཁབ་�ོབ། 
 
 
 
�དེ་རང་�ན་གཅངོ་ག་ིནད་གཞསི་ཟནི་པ་དང་རང་ལ་ོ ༦༥ སོན་པ།   ཡང་
ན་ལ་ོ ༦༥ འམ་ད་ེལས་བ�ལ་བ་ཡནི་ནམ། ? 

 
གལ་ཏེ་ཡིན་ན།   �ེད་རང་ལ་ཆམ་ཚད་ནད་�ོག་གི་ཉེན་ཚབས་�ག་པར་
ཆེ་བ་ཡོད་པས།   �ེད་རང་དང་�ེད་རང་གི་ཉེ་འཁོར་གཉེན་ཚན་དང་ཉེ་
འ�ིས་དམ་པོ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཚ�ར་ཡང་�ན་ཁབ་�ག་ན་བཟང་བའི་ཆེད་
�ལ་�ེད་�ི་ཡོད། 

  
ཆམ་ཚད་དེ་�ང་�ང་�ེད་�འི་ནད་ཅིག་མིན།   དེ་ལས་�ོག་ཏེ་མཚམས་རེ་
ཆམ་ཚད་�ི་ནད་འ�་དང་གཞན་ཡང་�ན་�ིན་�ི་གཉན་ཁས་ནད་�གོ་ཆེན་
པོའི་�ེན་�ེད་�ིད་པ་རེད། 

 
ཆམ་ཚད་དང་འ�ེལ་བའི་ནད་�ོག་ཡང་སེ་�ང་�་ནི།   ད�གས་ལམ་�ི་�ོད་
དང་�་བའི་བར་ད�ིལ་ལ་གཉན་ཁ།  �ོ་ཚད་བཅས་ཡིན། 
 
མཚམས་རེ་�ོ་�ིའི་�ངས་ནད་དང་�ིང་གི་ཤ་གནད་�ི་གཉན་ཁ།  �ད་པ་
�ས་ནད་�ིས་ཐེ་བའི་དབང་�འི་ནད་གཞིས་�ེན་�ེད་དེ་ནད་�ོག་�ང་�ིད་
པ་རེད། 
 
ཆམ་ཚད་ལས་�ང་ཐབས་�ག་ཤོས་ནི་�ན་ཁབ་ཡིན།   ཆམ་ཚད་�ི་ནད་
འ�་དེ་�ག་�་འ�ར་འ�ོ་བས། དེ་བ�ན་�ན་ཁབ་�ང་ལོ་�ར་གསར་�་

�ག་དགོས།. 

 
�ན་གཅངོ་ག་ིནད་གཞ་ིཇ་ི�ར་�ན་ཁབ་�ག་ན་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་དམ། ? 
 
ལོ་ ༦༥ ལས་བ�ལ་བའི་གང་ཟག་ལས་གཞན་པ།  �ག་པར་�་གཅོང་ནད་ཅན་
�ི་�ིས་པ་�་བ་�ག་ཡན་ཆད།   གཞོན་�ེས་དང་མི་�ན་པ་བཅས་ལ་�ན་ཁབ་
�ག་དགོས་པ་ཆེད་�་�ལ་�ི་ཡོད། དཔེར་ན། 

- ད�གས་འཚང་ངལ་དང་�ོ་བའི་ནད་གཞི་  (COPD) ཐེ་བའི་
ད�གས་གཏོང་ལེན་�ི་དབང་པོའི་གཅོང་ནད། 

- �ིང་དང་�ག་གི་འཁོར་�ོད་ཞན་པའི་ནད་གཞི། 
- མཆིན་པ་དང་མཁལ་མའི་ན་ཚ། 
- ཅི་ནིའི་ན་ཚ་�་�འི་ཟས་�ི་བ�ད་�ས་བ�་ལེན་དང་འ�ེལ་བའི་

ནད་གཞི། 
- པར་ཀིན་�ན་ (Parkinson) �་�འི་དབང་�འི་གཅོང་ནད། 
- �ན་�ེས་སམ་�ིས་�་�བ་པའི་འགོ་ནད་�ོན་འགོག་གི་�ས་པ་�ང་

�ོན་�ི་ནད། (Immundefekte) 
- HIV ནད་འ�་འགོ་བ་བཅས་སོ། 

 
�ན་ནད་�སི་ཟནི་པའ་ིགང་ཟག་གསི་ཇ་ི�ར་�ོད་དགསོ་སམ། ? 
 
�ན་ནད་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཆམ་ཚད་དེ་དམིགས་བསལ་�ི་ཉེན་ཁ་ཡོང་
�ིད་པ་རེད།   གནས་�ངས་མང་པོའི་�བས་�ན་ཁབ་�ིས་ཆམ་ཚད་ནད་
ཡམས་བ�ོག་�བ་པའམ་ཤེད་�ང་�་གཏོང་�བ།   �ན་ཁབ་�ག་མི་�ག་
དང་། གསོ་རིག་གི་�་མཚན་ཐོག་�ན་ཁབ་འཚམ་མིན་�ན་པར་གསལ་
བཤད་�་ན་ལེགས་ཤོས་ཡིན། 

 

�ན་ཁབ་�ི་གནས་�ལ་འ�ེལ་ལམ།   ཁ་དཔར:  0844 448 448   www.schutzvordergrippe.com 

ཆམ་ཚད་ལས་
�ང་�ོབ། 
 

http://www.schutzvordergrippe.com/


ནམ་�ས་�ི་ཆམ་ཚད་ནད་གཞི། 

�ན་ཁབ་�ི་གནས་�ལ་འ�ེལ་ལམ།   ཁ་དཔར: 0844 448 448   www.schutzvordergrippe.com 

༢༠༢༠ �ི་�་ ༩ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་གསར་�་འ�ེམས། 
 

ང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ང་�ོབ་�ེད། 
 

ཆམ་ཚད་ལས་
�ང་�ོབ། 
 

ཆམ་ཚད་�་ིན་ཚ་ལས་�ང་ཐབས་�།    
འ�དོ་བ�ནེ་དང་�དོ་ལམ་བ�ནེ་�གོས་�ི་�གི་ལམ་ཁག་ན།ི 

 

 

  
ཆམ་ཚད་འགགོ་ཐབས་�་ི�ན་ཁབ། 
ལོ་�ར་�ོན་ཁའི་ནམ་�ས་�་�ན་ཁབ་�ག་�་དེ།   ཆམ་ཚད་ལས་�ང་ཐབས་�ི་�ས་
པ་ཆེ་ཤོས་དང་�བས་ 
བདེ་ཤོས་དེ་རེད།  �ག་པར་�་�ེད་རང་ལ་ཆམ་ཚད་ནད་�ོག་ཆེ་བའི་ཉེན་ཚབས་
ཡོད་པའི་�ས་སམ།   ཡང་ན་�ེར་དང་ལས་ཀའི་ཐོག་ནས་དེ་འ�འི་ཉེན་ཚབས་ཡོད་
པའི་གང་ཟག་མཉམ་�་ཐད་ཀར་ཉེས་འ�ིས་ 
ཡོད་ན་�ན་ཁབ་དེ་�ོབ་དགོས་པའི་ཆེད་�ལ་�ེད་�་ིཡོད། 

 

 

ལག་པ་ད�དི་�ནི་པ་བ�་དགསོ 
�ན་�ར་ལག་པ་དག་�ས་ཡི་�ི་མཉམ་�་ད�ིད་�ིན་པ་�ས།   དཔེར་ན།   རང་
�ིམ་�་�ེབས་པ་དང་།   �་�ག་�ིས་མ་ཐག་པ་དང་།   ཧབ་�ིད་དང་�ོ་བ�བས་མ་
ཐག   གཞན་ཡང་ཁ་ལག་མ་བཟོས་གོང་དང་ཁ་ལག་མ་�ོད་གོང་ལ་བ�་དགོས། 
 

 

 

�་�སི་དང་�་མའོ་ི�ག་�་ཧབ་�དི་དང་�་ོ�བོ། 
ཧབ་�ིད་དང་�ོག་�ག་�ས་ཤོག་�འི་�་�ིས་ཁ་དང་�ར་འགེབས་ཏེ་�ིས།   དེ་མ་
ཐག་�་�་�ིས་གད་�ིགས་ནང་�་ག�གས།    དེ་�ེས་ལག་པར་ཡི་�ི་ འ�ག་ནས་
�འི་ནང་ལེགས་པར་�ས།   གལ་ཏེ་�ེད་རང་ལ་�་�ིས་མེད་ན།  
�ས་མོའ་ི�ག་�་ཧབ་�ིད་དང་�ོ་�ོབ། 
 

 

 

ཕན་�ན་�ང་ཐག་འཇགོ་�་དང་གདངོ་ཁབེས་�ནོ་དགསོ། 
ཏོག་ད�ིབས་ནད་ཡམས་གསར་མ་ (COVID-19) �ོན་འགོག་གི་ལག་ལེན་ཁོངས་�།   
གནས་�ངས་ངེས་ཅན་�བས་ གདོང་ཁེབས་�ོན་དགོས་ པའི་ཆེད་�ལ་�ས་ཡོད།   
�ན་གཏན་�་གང་ཟག་ཕན་�ན་�ང་ཐག་མི་ཊར་ ༡་༥ འཇོག་ མི་�བ་ཚ�་གདོང་
ཁེབས་�ོན། ཏོག་ད�ིབས་ནད་ཡམས་གསར་མ་ལས་�ང་�ོབ་ལམ་�ོན་དེས་�ང་ཆམ་
ཚད་དང་ནད་�ིན་གཞན་འགོ་ཞངི་འཕེལ་བའི་ཉེན་ཚབས་�ང་�་གཏོང་�བ། 
 

 

 

ནད་�གས་ཐནོ་ཚ�་རང་�མི་�་�དོ། 
འ�གས་འདར་�ག་པ།   ཚ་བ་འཕར་བ།   �ས་པོ་མི་བདེ་བའི་འཚ�ར་བ།   མིད་
པར་ན་�ག   �ོ་�ག་པ།   ཤ་�ས་དང་�ས་ཚ�གས་�ི་ �ག་གཟེར།   སོགས་ཆམ་
ཚད་�ི་ནད་�གས་ཐོན་ཚ�་གང་�ར་ལས་ཀའམ་�ོབ་�་བཞག་ཏེ་རང་�ིམ་�་ལོག་
དགོས།  ནད་�གས་དེ་རིགས་ཏོག་ད�ིབས་ནད་ཡམས་�ིས་ཟིན་པའི་�གས་
མཚན་ཡང་ཡིན་�ིད།  www.bag.coronavirus �་�འི་�ེང་ནས་ ཏོག་
ད�ིབས་ནད་འ�ས་ཟིན་མིན་ད�ད་བཤེར་རམ་ (Coronavirus-Check) 
ཡང་ན་�ན་པར་བ�ེན་ག�གས་�ིས་ལག་ལེན་ཇི་�ེད་ ལམ་�ོན་�་དགོས།   ཏོག་
ད�ིབས་ད�ད་བཤེར་རམ་ཡང་ན་�ན་པས་ཆེད་�་�ལ་ན།     གང་མ�ོགས་ཏོག་
ད�ིབས་�་ཚད་ (Coronavirus-Test) ལ་འ�ག་དགོས། 
 

 

http://www.schutzvordergrippe.com/
http://www.bag.coronavirus/


ནམ་�ས་�ི་ཆམ་ཚད་ནད་གཞི།       
   
 
 
 

༢༠༢༠ �ི་�་ ༩ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་གསར་�་འ�ེམས། 
 

ང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ང་�ོབ་�ེད། 
 

 
 

 

ཆམ་ཚད་�ི་ན་ཚ་ལས་�ང་ཐབས་�།    
ཆམ་ཚད་ནད་�ོག་གི་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་གཉེན་ཚན་དང་།    
ཉེ་འ�ིས་དམ་པོ་ཡོད་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་གནས་ཤོག 
 
�དེ་རང་གསི་�ན་ཁབ་བ�བས་པ་དསེ་རང་ག་ིཉ་ེའ�ེལ་ཚ�ར་ཡང་�ང་�ོབ་�ེད་�་ིརེད། 
 
ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་ད་ེག་�ས་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་དམ།? 
�ེད་རང་ཆམ་ཚད་ནད་�ོག་ག་ིཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་གཉེན་ཚན་དང་ཉེ་
འ�ིས་དམ་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཆམ་ཚད་འགོག་ཐབས་�ི་�ན་ཁབ་བ�བ་ན།   
�ེད་རང་གི་འཁོར་�ག་ནང་ཆམ་ཚད་�་ིནད་�གོ་ཉནེ་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་
ཚ�འང་�གས་�ིས་�ང་�ོབ་�ེད་�བ།  
གང་ཟག་གང་ཞིག་ཆམ་ཚད་ནད་�ོག་ག་ིཉེན་ཚབས་ཅན་མཉམ་�།   �ེར་རམ་ལས་
ཀའི་ཐགོ་�ན་�་ཉ་ེའ�ེལ་དམ་པོ་ཡོད་མཁན་ཚ�ར།   ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་�ག་
དགོས་པའི་ཆེད་�ལ་�ེད་�ི་ཡོད། 
ཆམ་ཚད་དང་འ�ེལ་བའི་ནད་�ོག་གི་ཉནེ་ཚབས་�ག་པར་ཆ་ེབ་ཚ�་ན་ིགཤམ་གསལ་
�ར། 

- ལོ་ ༦༥ ཡན་ཆད་�་ིགང་ཟག 
- �ད་མེད་�མ་མ་དང་བ�ན་�ག་བཞིའ་ི�ོན་ལ་�་�་བཙས་པའི་�ད་མེད། 
- མངལ་ནས་�་པོ་�ེས་པའ་ོ�་�  (བཙས་�ེས་�ི་ད�ན་ཐོག་དང་པོ་གཉིས་) 
- �་བ་�ག་མན་ཆད་�ི་�་�་མ་འ�ར། 
- གཤམ་གསལ་གཅོང་ནད་ཅན་�ི་གང་ཟག་�མས། 

⋅ ད�གས་འཚང་ངལ་དང་�་ོབའ་ིནད་གཞ་ི  (COPD) ཐེ་བའ་ི
ད�གས་གཏོང་ལནེ་�་ིདབང་པོའི་གཅོང་ནད། 

⋅ �ིང་དང་�ག་གི་འཁོར་�ོད་ཞན་པའ་ིནད་གཞི། 

⋅ མཆིན་པ་དང་མཁལ་མའི་ན་ཚ། 

⋅ ཅི་ནིའ་ིན་ཚ་�་�འ་ིཟས་�ི་བ�ད་�ས་བ�་ལེན་དང་འ�ེལ་བའ་ི
ནད་གཞི། 

⋅ པར་ཀིན་�ན་ (Parkinson) �་�འ་ིདབང་�འ་ིགཅོང་ནད། 

⋅ �ན་�ེས་སམ་�ིས་�་�བ་པའི་འག་ོནད་�ོན་འགོག་ག་ི�ས་པ་�ང་
�ོན་�ི་ནད། (Immundefekte) 

⋅ HIV ནད་འ�་འགོ་བ། 

⋅ �ན་ནད་ཅན། 
- �ན་གསོ་ཁང་དང་ནད་གསོ་ཁང་།   ནད་གཅོང་གསོ་ད�ད་ཁང་ནང་�ོད་

པའི་ནད་པ་ཁག་བཅས་སོ། 

གཉནེ་ཚན་དང་ཉ་ེའ�སི་དམ་པ་ོཡདོ་པ་ཞསེ་པ་�་ལ་ག་ོདགསོ་�་ིཡདོ་དམ། ? 
དེ་ན་ིཆམ་ཚད་ནད་�ོག་ག་ིཉེན་ཚབས་ཆནེ་པོ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དང་�ིམ་ཚང་གཅིག་
ནང་གནས་�ོད་�ེད་མི།    ཡང་ན་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད་རོགས།   ཡང་ན་�ན་�ར་ཉ་ེ
འ�ེལ་ཡོད་མཁན་ལ་གོ་དགོས། 
 
དེའི་ཁངོས་�་�ན་བཅོས་དང་�ན་ཞབས་ལས་�ེད།    �་གསོ་ཁང་དང་�་བཅོལ་ཁང་ག་ི
ལས་�ེད།   ད་ེབཞིན་�ན་གསོ་ཁང་དང་ནད་གསོ་ཁང་གི་ལས་�ེད་བཅས་�ང་བ�ས་�ི་
རེད།    �་བ་�ག་ཡན་�ི་�་�་དང་གཞནོ་�ེས་གང་ཞིག་ཆམ་ཚད་ནད་�གོ་ག་ིཉནེ་
ཚབས་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ (དཔེར་ན།   ཕ་མ།   �ན་མཆེད།   �ཱོ་ལགས་���ོ་ལགས་)  དང་
�ན་�ར་འ�ེལ་བ་ཡོད་ན་ད་ེཚ�འང་�ད་�ི་རེད།   
 
�ི་མང་འ�ལ་འཁོར་དང་ཚ�ང་ཁང་ནང་�ོ་�ར་�་�ད་པའ་ིགང་ཟག་�མས་དེའ་ིཁོངས་
�་གཏོགས་�ི་མེད།    འོན་�ང་�ེར་དང་ལས་ཀ་དང་འ�ེལ་བའ་ིནང་ཆམ་ཚད་ཕོག་པའི་
ཉེན་ཚབས་�ང་�་གཏོང་འདདོ་ན་�ན་ཁབ་�ག་�ར་ཡང་བསམ་ཞིབ་�ོས། 
 
�གོ་�་ྕཆགི་�ལི་�་ིམཚ�ན་�གས་�གས་ཆ།ེ 
 
ནད་�གོ་ག་ིཉེན་ཚབས་ཆ་ེབའ་ིགང་ཟག་ཁག་གིས།     ཆམ་ཚད་འག་ོནད་རང་རང་སོ་
སོས་གང་མཚམས་ལས་�ང་�བ་�་ིམེད།   དཔེར་ན།    འག་ོནད་�ོན་འགགོ་ག་ི�ས་པ་ 
(Immunsystem)   ཞན་�ོན་ཡོད་པ་ཚ�ས་�ན་ཁབ་ལ་གནད་�་�ག་�བ་�་ིམདེ།   
གང་ཟག་གང་གིས་�ན་ཁབ་བ�བས་ཡོད་ན།   རང་ཉིད་གཅགི་�ར་མ་ཡིན་པར་སོ་སོའི་
གཉེན་ཉེ་འ�ེལ་དང་མ་ིརོགས་ཚ�འང་ནད་ཡམས་ལས་�ང་�བ་བོ།། 

 

 �ན་ཁབ་�ི་གནས་�ལ་འ�ེལ་ལམ།  ཁ་དཔར: 0844 448 448   www.schutzvordergrippe.com  
 

ཆམ་ཚད་ལས་
�ང་�ོབ། 
 

http://www.schutzvordergrippe.com/


ནམ་�ས་�ི་ཆམ་ཚད་ནད་གཞི།       
   
 
 
 

༢༠༢༠ �ི་�་ ༩ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་གསར་�་འ�ེམས། 
 

ང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ང་�ོབ་�ེད། 
 

 
 

 
ཆམ་ཚད་�ི་ན་ཚ་ལས་�ང་ཐབས་�།    
�ད་མེད་�མ་མའི་ཆེད་�་གནས་ཤོག 
 
�དེ་རང་མངལ་ཆགས་པའ་ིགནས་�བས་�་ཆམ་ཚད་ལས་�ང་ཆདེ་གནས་�ལ་ཤསེ་དགསོ་པ་ཚང་མ་འད་ི�ར་རོ། 
 
མངལ་ཆགས་པའ་ིགནས་�བས་�་ཆམ་ཚད་�་ིཉནེ་ཁ་ཇ་ིའ�་ཡདོ།་? 
�ད་མེད་མངལ་མ་ཆགས་པ་དང་བ�ར་ན།   མངལ་ཆགས་པའ་ི�ད་མདེ་ལ་ཆམ་ཚད་
ཕོག་ན་ཡང་སེ་ནད་�གོ་དཔེར་ན་�་ོཚད་�ད་�་ིརེད།   དེ་ཡང་�མ་མའ་ི�ས་�ན་
�ེད་འོག་མའ་ིགནས་�བས་�་ཡིན། �ེས་མར་ཆམ་ཚད་ཕོག་ན་མངལ་ཆགས་�ངས་
དང་�་�་བཙའ་�ངས་ཐགོ་དཀའ་�ོག་དང་།   གཞན་ཡང་�་�་མངལ་�ས་མ་ཚང་
གོང་�ེས་པ་དང་འཚར་ལངོ་ལ་འགོར་�ནེ་�ས་པ་སོགས་ཡོང་།     �ག་པར་�ིས་པ་
མ་འ�ར་�ེས་ནས་ཐོག་མའ་ི�་བ་�ག་རིང་ཆམ་ཚད་�་ི�ད་རིམ་ཁག་པོ་ཡོང་�འ་ི 
ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད། 

 
ངས་ད་ེལས་ཇ་ི�ར་�ང་བ་དང་ག་�ས་�ང་དགསོ། ? 
�ད་སི་ད�ས་ག�ང་འ�ོད་བ�ེན་ལས་�ངས་ནས།  �ད་མདེ་�མ་མ་དང་བ�ན་�ག་
བཞིའི་�་རོལ་�་�་�་བཙས་པའི་�ད་མདེ་�མས་ཆམ་ཚད་འགགོ་ཐབས་�་ི�ན་ཁབ་
�ག་དགོས་པའི་ཆེད་�ལ་གནང་ཡོད།      ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་�ག་པའ་ི�ས་�ན་
�་ ༡༠ པའ་ི�་ད�ིལ་ནས་ཆམ་ཚད་ནད་ཡམས་འག་ོ�གས་པའ་ིརིང་དེ་ཡིན།   �ིར་
བཏང་�ད་སིའི་ནང་ཆམ་ཚད་ནད་ཡམས་དེ་�ི་�་ ༡༢  �ོན་ལ་མ་ིཡོང་ལ་ཕལ་ཆེ་བ་
�ི་�་དང་པོའ་ིནང་འག་ོ�གས་�ི་ཡོད། 
 
ངས་གང་ག་ི�རི་�ན་ཁབ་�ག་དགསོ། ?                                                                     
དསེ་ངའ་ི�་�ར་�ང་�བོ་�དེ་�བ་བམ། ? 
མངལ་ཆགས་པའ་ི�བས་ཡང་སེ་འ�ང་བར་འ�ར་བའི་ཆམ་ཚད་དང་དེས་�ནེ་�ས་
པའི་ནད་�ོག་�ན་ཁབ་�ིས་བ�ོག་པར་�ས་�བ།   ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་དེས་�མ་
མའི་�ང་�ོབ་�གས་ཆེ་�་གཏོང་བ་མ་ཟད།       �ེས་མའི་�ས་ནང་ག་ིནད་འགོག་
�་ག�གས་དེས་གསར་�ེས་�ིས་པ་བཙས་ནས་བ�ན་�ག་འགའ་ཤས་རིང་ཆམ་ཚད་
ལས་�ང་�བ་�ི་ཡོད།   མངལ་ཆགས་རིང་�ན་ཁབ་བ�བས་པའི་�ེས་མའི་�་�་ཚ�།   
ན་བ་ཚ་བ་�ང་ཞངི་�ེས་མ་ཐག་ག་ིཐོག་མའི་�་བ་ཁ་ཤས་ནང་ཆམ་ཚད་ན་�ེ་�ན་ཁང་
�་ཉལ་དགོས་པ་�ིད་མཐའ་ཙམ་རེད།   དེ་ནི་དམིགས་བསལ་�ི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།   
�ིས་པ་མ་འ�ར་�ེས་ནས་�་བ་�ག་གོང་�ན་ཁབ་�ག་ན་མ་ི�ིག་པའ་ིཐོག་ལ།    
ཆམ་ཚད་ན་བའི་ཉནེ་ཚབས་ཡང་ཆ་ེཆེར་ཡོད། 

མངལ་ཆགས་པའ་ི�བས་�་�ན་ཁབ་�ག་ན་བ�ན་ཆ་ཇ་ིའ�་ཡདོ། ? 
ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་ད་ེམངལ་ཆགས་པའི་�ས་�ན་�ང་པོའ་ིརིང་བ�ན་ཅངི་།   
མངལ་�གས་�་�ར་ཡང་གནོད་གཞིའ་ི�གས་�ེན་གང་ཡང་མདེ།   �ད་མདེ་�མ་མར་
ཆེད་�་འ�གས་པའ་ི�ན་ཁབ་ནང་�་འཕེལ་�ས་འ�ོ་�ས་པའི་ནད་འ�འ་ིཚབ་�་ཁ་
ཡབ་�ི་�ི་དཀར་ (Oberflächenproteine) �གས་ཡོད།   �ན་ཁབ་དརེ་མངལ་
ཆགས་�་ི�ད་རིམ་དང་མངལ་�་གནས་པའི་�་གའ་ིའཕེལ་�ེད།   �་�འ་ིབཙས་རིམ།   
�་ཞ་ོ�ེར་�་སོགས་ལ་གནདོ་ཆའ་ི�གས་�ེན་ཡོད་པ་�གས་པ་མ་མཐོང་།   འཛམ་�ིང་
�ལ་�ིའ་ིའ�ོད་བ�ེན་ལས་ཁང་ (Weltgesundheitsorganisation-WHO) དང་
�ད་སིའ་ིམ་ོནད་གསོ་རིག་དང་�་�་�ེ་ཞབས་པའི་མ�ན་ཚ�གས་ (Schweizerische 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe-SGGG) གཉིས་ནས་�ང་
�ད་མེད་�མ་མར་ཆམ་ཚད་�་ི�ན་ཁབ་དེར་�བ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
 
ཞརོ་ཕགོ་ག་ི�གས་�ནེ་ག་ར་ེཡངོ་�དི་པ་རདེ་དམ། ? 
�ན་ཁབ་བ�བས་�ེས་�་ཁབ་འ�གས་སའི་�ེང་ཚ་�ག་དང་དམར་མདོག་�་འ�ར་བ་
ལས།   ཚ་བ་འཕར་བ།   ཤ་གནད་�ི་�ག་གཟརེ།   མ་ིབདེ་བའ་ིའཚ�ར་བ་�ང་ཙམ་
ཡོང་བ་�ིད་མཐའ་ཙམ་རེད།   ནམ་�ན་�གས་�ེན་དེ་དག་ཕོག་�ག་གང་ཡང་མདེ་
ཅིང་ཉནི་ཤས་�ེས་�་ཡལ་འ�་ོབ་རེད།  ཤིན་�་དཀནོ་པའ་ི�གས་�ེན་རིགས།  ཐོར་པ་
སིབ་སིབ་�ེ་བ།   �་�ངས་དང་།   ཡང་ན་�ན་ཁབ་�ི་མི་འ�ོད་པར་ད�གས་གཏོང་
ལེན་�་ིདཀའ་ངལ་�ང་བའམ།   ལམ་སེང་ཕོག་�ག་གི་འ�ར་�ོག་ (allergische 
Sofortreaktion) ཡོང་བ་ཤནི་�་�ིད་མཐའ་ཙམ་རེད།  
གང་�ར་ཡང་།   �ན་ཁབ་�ིས་�གས་�ནེ་�ག་པོ་�ང་�ིད་པ་ལས།   ཆམ་ཚད་�་ིནད་
གཞིས་ཟིན་ནས་ནད་�གོ་ཛ་�ག་�་འ�ར་�ིད་པའ་ིཉནེ་ཚབས་དེ་�བ་མང་པོས་ཆེ་བ་
ཡོད།   གོང་�་གསལ་བའ་ིཆམ་ཚད་�ན་ཁབ་�ི་འ�ང་�ིད་པའི་ཞོར་ཕོག་ད་ེདག་�ད་
མེད་�མ་མ་དང་གང་ཟག་གཞན་དག་ལ་ཡོང་བ་འ�་མཉམ་རེད། 
 
ཆམ་ཚད་�ན་ཁབ་�་ིའ�་ོསངོ་�ས་�སི་ལནེ་དགསོ་སམ། ? 
ཆམ་ཚད་�ན་ཁབ་�་ིའ�་ོསོང་དེ།   རང་ངོས་ནས་བ�བ་དོད་ (Franchise) གཙང་
ཟིན་ན་�མིས་�ོལ་�ི་ནད་གསོས་ཉནེ་�ང་མ་འཇོག་ (obligatorische 
Krankenpflegeversicherung) ནས་འགན་ལེན་�ེད་དགོས། 

 

�ན་ཁབ་�ི་གནས་�ལ་འ�ེལ་ལམ།   ཁ་དཔར: 0844 448 448   www.schutzvordergrippe.com 

ཆམ་ཚད་ལས་
�ང་�ོབ། 
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