
የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ        

ሪፑብሉክ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
 

Federal Democratic Republic of 
Ethiopia Ministry of Health       

ከፌዯራሌ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተሰጠ መግሇጫ 

በአዱስ አበባ ከተማ የገባዉን የአጣዲፊ ተቅማጥና ትዉከት ተሊሊፊ በሽታ ሇመከሊከሌና 
ሇመቁጣጠር የሕብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ ነዉ!!!  

ሃምላ2/2008 

በአዱስ አበባ ከተማ የገባዉ የአጣዲፊ ተቅማጥና ትዉከት ተሊሊፊ በሽታ ስርጭትን ሇማቆም 
የፌዯራሌ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአ/አበባ ከተማ አስተዲዯር ጋር በመቀናጀት ሕብረተሰቡን 
በንቃት እንዱሳተፍ በማዴረግ  የመከሊከሌና የመቆጣጠር ስራዉ ተጠናክሮ ቀጥሎሌ፡፡  

በአሁኑ ወቅት ሰፊ የትምህርትና ቅስቀሳ እየተዯረገ ተግባራዊ የመከሊከሌና የመቆጣጠር ስራ 
በህብረተሰቡ ተሳታፊነት እየተሰራ ሲሆን በተዋቀሩ 29 የህክምና ጣቢያዎች ሊሇፉት አራት 
ሳምንታት ብዙዎቹ ታማሚዎች ታክመዉ ወዯየቤታቸዉ ተመሌሰዋሌ በአሁኑ ወቅትም ከ150 
በሊይ ታማሚዎች በህክምና ሊይ ናቸዉ፡፡ በሽታ መከሰቱ ከተገሇፀበት ጊዜ ጀምሮ 6 ሰወች 
ከነበረባቸዉ የቆየ ጽኑ ህመም ጋር ተያይዞ ህይወታቸዉ ያሇፈ ሲሆን በዚህ ሳምንት የሞተ 
ሰዉ አሇመኖሩ ታወቋሌ ይሁን እንጂ የታማሚዎች ቄጥር ጨምሯሌ፡፡ 

የበሽታዉን መነሻ ሇማወቅና ሇመቆጣጠር ባሇሙያዎች ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ ያለ 
እንዯመሆኑ ባሇፈዉ ሳምንት እንዯተገሇፀዉ በአዱስ አበባ ከተማ የሚገኙ ወንወዞች በበሽታ 
ሃምጪ ተህዋሲያን የተበከለ መሆኑ ታወቋሌ፡፡  

በተጨማሪም በተሇያዩ አካባቢዎች በተዯረጉ የባሇሙያዎች ዲሰሳና ምርመራ የተበከለ የስጋና 
የአትክሌት ዉጤቶችን በጥሬያቸዉ የተመገቡ ሰወች ሇበሽታዉ መጋሇጣቸዉ ተዯርሶበታሌ፡፡ 

ሇዚህም መንስኤዉ የአዱስ አበባን ዙሪያ ወንዞች ሇህገወጥ እርዴና ሇአትክሌት ማጠቢያ 
መጠቀም ፣ ከዝግጅት እስከ ማዕዴ ያሇ የምግብ የንጽህና አጠባበቅ እንዱሁም የዉሃ አጠቃቀም  
ጉዴሇቶች፣ የግሌና የአካባቢ ንፅህን መጓዯሌ እንዯሆነ ታዉቋሌ፡፡  

መሌእክት፡- 

 ሕብረተስቡ በአዱስ አበባ የሚገኙ የወንወዝ ዉሃዎችን በምንም መሌኩ ከመጠቀም 
እንዱቆጠብና ከሚጠረጠሩ አካባቢዎች የሚገኝን ዉሃ አፍሌቶ ወይም አክሞ 
እንዱጠቀም፣ 

 የስጋና የአትክሌት ዉጤቶችን ከዝግጅት እስከ ማዕዴ ንጽህናቸዉን ጠብቆ አብስል 
በትኩሱ ብቻ እንዱመገብና  

ከበሽታው ምሌክት ዉስጥ ማስታወክና ማስቀመጥ ወይም ከሁሇቱ አንደ እንኳን የታየበት ሰዉ 
ከተገኘ ወዱያወኑ በአስቸኳይ በአቅራቢያ ወዯሚገኝ ጤና ተቋም እንዱሄዴና ህክምና እንዱያገኝ 
በማዴረግ በሽታውን ከራሱ ከቤተሰቡና ከአካባቢዉ በመከሊከሌ እንዱቆጣጠር የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ያሳስባሌ፡፡ 

 



 

የበሽታው ምሌክቶች 

የአጣዲፊ ተቅማጥና ትውከት በሽታ በተሇያዩ  በዓይን የማይታዩ ጥቃቅን ተዋህሲያን አማካኝነት 
የሚከሰት ሲሆን፣ ከንጽህና መጓዯሌ በተሇይም በተበከለ ምግቦች፣ የመጠጥ ውሃና በላልች 
መተሊሇፊያ መንገድች ከሰው ወዯ ሰው በከፍተኛ ፍጥነት የሚተሊሇፍ ነው፡፡  

ዴንገት የሚጀምር መጠነ ብዙ፣ ተከታታይና አጣዲፊ ተቅማጥና ትውከት የሚከሰት ሲሆን ከዚህም 
የተነሳ ከሰውነት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችና  ፈሳሽ  በብዛት ስሇሚወገደ ከፍተኛ የሰውነት ዴርቀት 
(የአይን መሰርጐዴ፣ የአፍና የመሌስ መዴረቅ፣ እንባ አሌባ መሆን፣ የሽንት መጠን መቀነስና የቆዲ 

መሸብሸብ) ያስከትሊሌ፡፡ 

 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 
 ስሇበሽታው የበሇጠ ሇመረዲት በነፃ የስሌክ መስመር  8335 ወይም 952 
ይዯውለ! 

 የአምቡሊንስ አገሌግልት ሇማግኘት በ 939 ይዯዉለ! 
 በአምቡሊንስ አቅርቦትና በዴንገተኛ ሕክምና አገሌግልቶች ሊይ ሇሚያጋጥሙ 
ችግሮች  

                     በ0937939393 ወይም በ0937949494 ይዯውለ!  

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
አዱስ አበባ 

 


