
አጣዳፊ ተቅማጥና 
ትውከት

ለተጨማሪ መረጀ በነጻ የስልክ መስመር  
952 ወይም 8335 ይደውሉ

በኢትዮጵያ የህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት

በኢፌድሪ የጤና 

ጥበቃ ሚኒስቴር

አካባቢን በንጽህና መጠበቅ   
• የግልና የአካባቢን ንጽህና በመጠበቅ ዝንቦች እንዳይራቡ ያድርጉ 

• ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻን በአግባቡ በተመደበለት ስፍራ ያስወግዱ

• ሽንት ቤት በመገንባት በአግባቡ ይጠቀሙ እንዲሁም በንጽህና ይያዙ 

• ከታመመ ሰው የሚወጣውን አይነምድርና ትውከት ጤነኛውን ሰው እንዳይበክል በጥንቃቄ 

በላስቲክ ወይም መሰል እቃ ጠቅልለው በመፀዳጃ ቤት ያስወግዱ፤ መፀዳጃ ቤት ከሌለ 

ከቤትና ከውሃ እርቆ በሚገኝ እና ልጆች በማይደርሱበት ቦታ ቆፍረው ይቅበሩ።

• በተቅማጥና ተውከት የተነካካ እቃን፣ ወለልና መሬትን ከማጽዳትዎ በፊት በረኪና 

በማፍሰስ ብክለትን ይከላከሉ።

ትክክለኛ የእጅ አስተጣጠብ 
እጅን በሚገባ ለመታጠብ የሚረዱ ስድስት ጠቃሚ ሂደቶች፦

1.	 እጅን	በዉሃ	ማርጠብና	ሳሙና	መምታት፡፡	ሳሙናው	አረፋ	እስከሚያወጣ	ድረስ	የእጅን	
መዳፎች	መፈተግ፡፡

2.	 የሁለቱንም	እጆች	መዳፍ	በየተራ	አይበሉባችን	ላይ	ማሸት፡፡

3.	 የሁለቱንም	እጆች	በጣቶች	መካከል	ያለውን	አካል	ማሸት፡፡

4.	 ጣቶች	እንደተጋጠሙ	ሁለቱንም	እጆች	ማሸት፡፡

5.	 የሁለቱንም	አውራ	ጣቶች	ዙርያ	ማሸት፡፡

6.	 የእጅን	መዳፎች	ክብ	እየሠሩ	ማፋተግ፡፡	ከዚያ	እጅን	በዉሃ	አለቅልቆ	ማድረቅ	ናቸው፡፡

የአተት በሽታ ምልክት ሲታይ መከናወን ያለባቸው 
ተግባራት 
በሽታው የሰውነትን ፈሣሽና ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን በብዛት ከሰውነት የሚያስወጣ ስለሆነ 

የሚከተሉትን እርምጃዎች በፍጥነት በመውሰድ እንዲተኩ ያድርጉ።

• በመጀመሪያ ቤት ውስጥ የሚገኘውን ማንኛውም ንጽህናው የተጠበቀ ፈሣሽ የሚችሉትን 

ያህል ይጠጡ። 

• ህይወት አድን ንጥረ ነገር ወይም ኦ.አር.ኤስ በቤት ውስጥ ካለ አንድ ፓኬት 

ተፈልቶ በቀዘቀዘ አንድ ሊትር ውሃ በመበጥበጥ ይጠጡ፤ የተበጠበጠ ኦ.አር.ኤስን 

መጠቀም የሚቻለው በተበጠበጠ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው።

• ኦ.አር.ኤስ በቤት ውስጥ ከሌለ 8 የሻይ ማንኪያ ስኳር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ 

ጨው በአንድ ሊትር ንጹህ ውሃ በመበጥበጥ ባስቀመጥዎ ቁጥር ይጠጡ።

• ጡት የሚጠቡ ህፃናት በበሽታው ከተያዙ ጡት ማጥባትዎን ከወትሮው በ3 እጥፍ 
በመጨመር ይቀጥሉ፣

ከነዚህ በተጨማሪ በአስቸኳይ በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ የህክምና ተቋም በመሔድ የህክምና 

እርዳታ ያግኙ።

HDFK√



አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት (አተት)
• አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወይም አተት ማለት በተለያዩ በአይን በማይታዩ 

ተህዋስያን አማካኝነት የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ነው።

• አተት ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው በንጽህና ጉድለት ነው።

• የበሽታው መገለጫ ብዛት ያለው አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ሲሆን በወቅቱ 

በአስቸኳይ ህክምና ካላገኘ ለሞት የሚዳርግ በሽታ ነው።

የአተት በሽታ ስሜቶችና ምልክቶች
• የአተት በሽታ ዋናው ምልክት በድንገት የሚከሰት ብዛት ያለው አጣዳፊ ተቅማጥና 

ትውከት ነው።

• አተት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችንና ፈሳሽን በተደጋጋሚና አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት 

ስለሚያስወጣ የሰውነት ፈሳሽንና ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን መጠን ያዛባል። 

• በመሆኑም የሰውነት ድርቀት፣ የአፍ መድረቅ፣ የአይን መሰርጎድ፣ የእንባ መድረቅ፣ 

የሽንት መቀነስ፣ የቆዳ መሸብሸብና አጠቃላይ የሆነ የድካም ስሜት ያስከትላል።

የአተት በሽታ መተላለፊያ መንገዶች
አተት በዋናነት ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው በአካባቢና የግል ንጽህና መጓደል 

አማካኝነት ነው።

በሽታው በተበከለ ምግብና ውሃ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው በከፍተኛ ፍጥነት የሚተላለፍ 

ሲሆን:-

• ንጹህ ባልሆኑ እጆች ምግብን ማዘጋጀት፣ ማቅረብና መመገብ፣

• በበሽታ አምጪ ተህዋስያን የተበከለ የምንጭ፣ የጉድጓድ፣ የወንዝ፣ የዝናብ፣ የቧንቧና 

ወዘተ ውሃን መጠቀም፣

• በበሽታ አምጪ ተህዋስያን የተበከለ የውሃ ማጠራቀሚያና መገልገያ እቃዎችን 

መጠቀም፣ 

• ክዳን የሌላቸውና ለዝንቦች የተጋለጡ የምግብ ማስቀመጫና መመገቢያ እቃዎችን 

መጠቀም፣

• በበሽታ አምጪ ተህዋስያን የተበከሉ ምግቦችን፣ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን 

መመገብ ናቸው። 

 

የአተት በሽታ መከላከያ መንገዶች  
• ሁልጊዜ ውሃን አፍልቶ እና አቀዝቅዞ መጠጣት ወይም 

• በውሃ ማከሚያ ኬሚካል የታከመ ውሃ መጠቀም፤

• ምግብን በሚገባ አብስሎ በትኩስነቱ መመገብ፤

• የምግብ እቃዎችን በንጹህ ወይም በኬሚካል በታከመ ውሃ ማጠብ እና መጠቀም፣

• መጸዳጃ ቤትን አዘጋጅቶ በአግባቡ መጠቀም፤

• እጅን በሚከተሉት ወሳኝ ጊዜያት በንጹህ ውሃና በሳሙና ሳሙና ከሌለ በአመድ 

በሚገባ መታጠብ፣

• ከመጸዳጃ ቤት መልስ

• ምግብ ከማዘጋጀት በፊት

• ምግብ ከማቅረብ በፊት

• ምግብ ከመመገብ በፊት

• ሕጻናትን ካጸዳዱ በኃላ

• ሕጻናትን ጡት ከማጥባት በፊት

• በበሽታው ለተያዙ ሰዎች እንክብካቤ ካደረጉ በኃላ

• በበሽታው የሞቱ ሰዎችን አስክሬን በድንገት ከነኩ

• ማንኛውንም ከቤት የሚወጣ ደረቅ ወይም ፈሳሽ ቆሻሻን ውሃንና አካባቢን 

እንዳይበክል በአግባቡ በተመደበለት ስፍራ ማስወገድ፣

• በአተት በሽታ የታመመውን ሰው ልብስ በፈላ ውሃ መቀቀል ወይም በበረኪናና 

በልብስ ማጽጃ ሳሙና ዘፍዝፎ ማጠብ፣

• በበሽታው የተያዘን ሰው በፍጥነት ወደ ሕክምና ተቋም በመዉሰድ የህክምና እርዳታ 

እንዲያገኝ ማድረግ ናቸው።

• አትክልቶችን በንጹህ ውሃ በደንብ አጥበውና አብስለው ወዲያውኑ ይመገቡ፣

• ሳይበስሉ የሚበሉ አትክልቶችን በንጹህ ውሃ እና በምግብ ማጠቢያ ኬሚካል በሚገባ 

አጥበውና አቼቶ ወይም የሎሚ ጭማቂ ጨምረው ወዲያውኑ ይመገቡ፣

• መንገድ ላይ ተዘጋጅተው የሚሸጡ ንጽህና የጎደላቸው ምግቦችን ከመመገብ እራስዎን 

ይቆጥቡ።

ንጽህናው የተረጋገጠ ውሃ መጠቀም 
• ውሃን አፍልቶ መጠቀም የአተት በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ስለሚገድል ውሃን 

ሁልጊዜ አፍልተው እና አቀዝቅዘው ይጠቀሙ ወይም 

• የውሃ ማከሚያ ኬሚካል የተጨመረበት ውሃ የአተት በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን 

ስለሚገድል ለማንኛውም አገልግሎት የሚሆን ውሃ የታከመ መሆኑን አረጋግጠው 

ይጠቀሙ። 

• ንጹህ ውሃ በአግባቡ ካልተቀመጠ በበሽታ አምጪ ተህዋሲያን ስለሚበከል ውሃን አፉ 

ጠባብ በሆነ ንፁህ እቃ ከድነው ያስቀምጡ።

• ንጹህ ውሃ ከተቀመጠበት መያዣ ውስጥ ኩባያ፣ ጣሣ፣ ብርጭቆና ወዘተ ማጥለቅ 

ውሃውን ስለሚበክል ውሃው የተቀመጠበትን እቃ አዘንብለው ይቅዱ።

መፀዳጃ ቤትን በአግባቡ መጠቀም
የአተት አምጪ ተህዋስያን ጤነኛም ይሁን በታመመ ሰው ዓይነምድር ውስጥ ሊገኝ  

ይችላል። ስለሆነም፡ ሲፀዳዱ ሁል ጊዜ፡-

• መፀዳጃ ቤትን ይጠቀሙ፣

• መፀዳጃ ቤት ከሌለዎት መሬት ቆፍረው ይጠቀሙ፣

• መፀዳጃ ቤትዎን በንጽህና ይያዙ፣

• ከተፀዳዱ በኋላ እጅዎን በሣሙናና በንፁህ ውሃ ይታጠቡ፣ 

• ለእጅ መታጠቢያ የሚሆን ሣሙና እና ውሃ መሟላቱን በየጊዜው ያረጋግጡ፣ 

• የመፀዳጃ ቤቱ አካባቢ ከፍሣሽ፣ ያቆረ የዝናብ ውሃ እና ከቆሻሻ የፀዳ መሆኑን 

ያረጋግጡ። 

መፀዳጃ ቤትን በአግባቡ መጠቀም እራስንና ቤተሰብን ከአተት በሽታ ይከላከሉ።

  

ምግብን አብስሎ መመገብ 
ምግብን በሚገባ አብስሎ መመገብ የአተት በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ይገድላል፣ ስለሆነም

• ስጋን፣ አሳንና ሌሎችንም ምግቦች በደንብ አብስለው በትኩስነታቸው ይመገቡ፣

• የተዘጋጁ ምግቦችን ክዳን ባላቸው ንጹህ እቃዎች በማስቀመጥ ከብክለት ይከላከሉ፣

• የምግብ ሳህኖችንና ሌሎች እቃዎችን፣ የስጋንና የአትክልት መክተፊያዎችን በሳሙናና በንጹህ 

ወይም በኬሚካል በታከመ ውሃ በደንብ አጥበው ይጠቀሙ።

• እንደ ብርቱካን፣ ሙዝና የመሳሰሉ ፍራፍሬዎችን በንጹህ ውሃ በሚገባ ካጠቡ በኃላ ወዲያውኑ 

ልጠው ይመገቡ።


