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ሪፑብሊክ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
 

Federal Democratic Republic of 
Ethiopia Ministry of Health       

ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተሰጠ መግለጫ 

የአጣዳፊ ተቅማጥና ትዉከት በሽታን ለመከላከልና ለመቁጣጠር በአዲስ አበባ ርብርቡ ቀጥሏል  

ሰኔ25/2008 

በአዲስ አበባ ከተማ ከሰኔ 2/2008 ጀምሮ የአጣዳፊ ተቅማጥና ትዉከት ተላላፊ በሽታ ህሙማን 
መገኘታቸው መገለፁ ይታወሳል በአሁኑ ወቅትም በሁሉም ክፍለ ከተማ በሽታዉ በመታየቱ 
ስረጭቱን ለማቆም የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአ/አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር  
በመቀናጀት  ህብረተሰቡን በማሳተፍ አስፈላጊዉን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ እየሰራ 
ይገኛል፡፡ ይህንንም ተግባር በአግባቡ መፈጸም የሚያስችሉ ኮማንድ ፖስቶች ተዋቅረዉ በየእለቱ 
ከፌደራል እስከ ወረዳ ክትትል እየተደረገ በመሰራት ላይ ነዉ፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በተዋቀሩ 28 የህክምና ጣቢያዎች ብዙዎቹ ታክመዉ ወደየቤታቸዉ 
የተመለሱሲሆን 60 የሚደርሱ ታማሚዎች ህክምና ላይ ናቸዉ፡፡ በሽታ መከሰቱ ከተገለፀበት 
ከሰኔ 2/2008 ጀምሮ 6 ሰወች ከነበረባቸዉ የቆየ ህመም ጋር ተያይዞ ህይወታቸዉ ማለፉ 
ተረጋግጧል፡፡ 

የበሽታው ምክንያቶች በንጽህና መጓደል በሚከሰቱ በዓይን የማይታዩ የተለያዩ ጥቃቅን 
ተዋህሲያን አማካኝነት የሚከሰት የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በሽታ ሲሆን፣ በተለይም 
በተበከሉ ምግቦች፣ ውሃና በሌሎች መተላለፊያ መንገዶች ከሰው ወደ ሰው በከፍተኛ ፍጥነት 
የሚተላለፍ ነው፡ 

የበሽታዉን መነሻ በማወቅ ለመቆጣጠር ባለሙያዎች ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸዉ 
በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ወንወዞች በበሽታ ሃምጪ ተህዋሲያን የተበከሉ 
መሆኑ ታወቋል፡፡  

በመሆኑም ሕብረተስቡ የወንወዝ ዉሃዎችን ከመጠቀም እንዲቆጠብና በቱ ዉስጥ 
የሚጠቀምባቸዉን ዉሃዎች ከቧንቧ ከልሆነ አፍልቶ ወይም በዉሃ ማከሚያ አክሞ በመጠቀም 
የእራሱንና የቤተሰቡን የግልና የአካባቢ ንጽህና በሚገባ እንዲጠብቅና ከበሽታው ምልክት ዉስጥ 
ማስታወክና ማስቀመጥ ወይም ከሁለቱ አንዱ እንኳን የታየበት ሰዉ ከተገኘ ወዲያወኑ 
በአስቸኳይ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ጤና ተቋም እንዲሄድና ህክምና እንዲያገኝ በማድረግ 
በሽታውን እንዲከላከል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በድጋሚ ያሳዉቃል፡፡ 

የበሽታው ምልክቶች 

የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በሽታ በተለያዩ  በዓይን የማይታዩ ጥቃቅን ተዋህሲያን አማካኝነት 
የሚከሰት ሲሆን፣ ከንጽህና መጓደል በተለይም በተበከሉ ምግቦች፣ የመጠጥ ውሃና በሌሎች 
መተላለፊያ መንገዶች ከሰው ወደ ሰው በከፍተኛ ፍጥነት የሚተላለፍ ነው፡፡  

ድንገት የሚጀምር መጠነ ብዙ፣ ተከታታይና አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት የሚከሰት ሲሆን ከዚህም 
የተነሳ ከሰውነት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችና  ፈሳሽ  በብዛት ስለሚወገዱ ከፍተኛ የሰውነት ድርቀት 



(የአይን መሰርጐድ፣ የአፍና የመልስ መድረቅ፣ እንባ አልባ መሆን፣ የሽንት መጠን መቀነስና የቆዳ 

መሸብሸብ) ያስከትላል፡፡ 

 የመከላከያ መንገዶች፡ 
 ውሃ አፍልቶና አቀዝቅዞ መጠጣት 
 በውሃ ማከሚያ መድሃኒት የታከመ ውሃ መጠጣት 
 ምግብን በሚገባ አብስሎ በትኩስነቱ መመገብ 
 የምግብ ዕቃዎች ንጽህና መጠበቅ 
 መፀዳጃ ቤትን  በአግባቡ መጠቀም  
 እጅን በሚገባ በሣሙና በደንብ መታጠብ፡ 

 ከመጸዳጃ ቤት መልስ  
 ምግብ ከማዘጋጀት በፊት 
 ምግብ ከማቅረብ  በፊት 
 ምግብ ከመመገብ በፊት 
 ሕጻናትን ካጸዳዱ በኋላ 
 ሕጻናትን ጡት ከማጥባትና ከመመገብ በፊት 
 ለበሽተኛው እንክብካቤ ካደረጉ በኋላ 

       
 ማናቸውንም ከቤት የሚወጣ ደረቅ ወይም ፈሳሽ ቆሻሻ ውሃን እንዳይበክል በአግባቡ 

በተመደበለት ስፍራ ማስወገድ  
 በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው በፍጥነት ወደ ሕክምና ተቋም መዉሰድ 
 ከበሽተኛው ከሚወጣ ፈሳሽ ጋር ንክኪ ያላቸውን እቃዎችና ቦታዎችን በአግባቡ 

ማጽዳት 
 ስለበሽታው የበለጠ ለመረዳት በነፃ የስልክ መስመር  8335 ወይም 952 

ይደውሉ! 
 የአምቡላንስ አገልግሎት ለማግኘት በ 939 ይደዉሉ! 
 በአምቡላንስ አቅርቦትና በድንገተኛ ሕክምና አገልግሎቶች ላይ ለሚያጋጥሙ 

ችግሮች  
                     በ0937939393 ወይም በ0937949494 ይደውሉ!  

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
አዲስ አበባ 

 


