ናይ ኣንቲባዮቲካ መጽናዕትን መርመራን ምምሕዳርን መተግበሪን ኣሃዱ፣ ክፍሊ ናይሚክሮቢዮሎጊ ክሊኒክ፣ ሄርሌውን ጌንቶፍተ
ሆስፒታል

ቆልዑት፣ ረኽሲን ጸረ ነፍሳት መድሃኒት
-
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መእተዊ
ቆልዑት ይሓሙ ኢዮም፣ ከምኡዉን ወለድቲ ደቆም ”ዳርጋ ቡዙሕ ግዜ” ዝሓሙ ይመስሎም። ግን ቆልዑት ኣብ ናይ መጀመሪያ ሓደ
ዓመት ሂወቶም ብማእከላይ ገምጋም ሾመንተ ግዜ ረኽሲ ይሕዞም ብፍላይ ድማ ናይ ምስትንፋስ/ሳምቡእ ረኽሲ የጋጥሞም።
ወላዲ ናይ ዝሓመመ ቆልዓ ምዃን ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ፣ ብዙሕ ሕቶታትውን የስዕብ። ብዛዕባ ምክልኻል ረኽሲ እንታይ
እንተፈለጥና እዩ ጽቡቕ? ኣየኖት ረኽሲታተ እዮም ብፍላይ ብሰንኪ ባክተሪያ ዝመጹ? ኣዮኖት እዮም መብዛሕቱ ጝዜ ብጠንቂ
ቫይረስ ዝመጹ? ኣብ ከመይ ኹነታ እዩ ዘይቅኑዕ ኣጠቓቕማ ኣንቲባዮቲካ ክውገድ ዘለዎ? ሐኪም ንሕቶታትካ ክምልሸልካ ይኽእል
እዩ፣ እዚ ግን ዝሓመመ ቆልዓ ሕክምና ኣብ ዝግበር እዋና ድሕረ ባይታኻ ክፈልጥ ኣገዳሳይ እዩ።
ስለዚ ናይዚ መጽሓፍ ዕላማ ንዓኻ ምስ ሓኪም ብዛዕባ ረኽሲን ኣንቲባዮቲካ ኣብ እትገብሮ ዝርራብ ብዝሓሸ ንምድላውን
ከምኡዉን ከም ወላዲ ቆላዓ ምስ ዝሓመካ ጭንቀት ከይስመዓካ ንምግባር እዩ።






ጥዑያት ቆልዑት ተሸከምቲ ናይ ብዙሕ ዓይነታት ባክተሪያ እዮም።
ንጥዕናና ጸገም ከይኮኑ ኣብ ወሽጢ ወይ ኣብ ኣካልና ብዙሕ ባክተሪያ ይርከቡ (ኖርማል ፍሎራ) ።
ኖርማል ፍሎራ ኣብ ሰውነትና መከላኸሊ ሕማም ንክምዕብል ኣገደስትን ኣድለይትን እዮም።
ነኣሽቱ ቆልዑት ብተደጋጋሚ ረኽሲ ንኽህልዎም ተፈጥሮኣዊ እዩ።
ኣብ ትካል/መዉዓሊ ዝኸዱ ቆልዑት ካብ ዘይከዱ ቆልዑይ ዝለዓለ ረኽሲ ኣለዎም።
ብዙ|ሓት ብርቱዓት ዘይኾኑ ረኽሲታት ምስ ባኽተሪኦም ብዘይ ኣንቲባዮቲካ ባዕሎም ይጠፋኡ እዮም።
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ቫይረስን ባክቴሪያታትን
ንመብዛሕትኡ ረኽስታት ቆሎኣ ብናቱ ተፈጥሮኣዊ መከላኸሊ ክቃለሶ ይኽእል እዩ። ገለ ገለ ረኽስታት ግን ብሕክምናዊ ሓገዝ
ክንቃለሶም ንሰውነት ኣገዳሳይን ጠቃምን እዩ። ኣብ ከምዚ መበገሲ ናይቲ ረኽሲ። ባክተሪያ ወይ ቫይረስ ምዃኑ ንምፍላጥ
መርመር ኣገዳሳይ እዩ ምኽንያቱ ብዝተፈላለየ መድሃኒታት ሰለ ዝሕከሙ።
ብቫይረስ ዝመጸ ረኽሲ
ዝበዝሕ ረኽሲታት ብጠንቂ ቫይረስ ኢዩ ዝመጽእ። ካብ 600 ዝበዝሑ ዝተፈላለዩ ቫይረሳት ንሰብ ረኽሲ ዝህቡ ኣለዉ። ኣብ ሞንጎ
ጉንፋዕ ጥራይ ከባቢ 200 ዓይነታት ዝተፈላለዩ ቫይረሳት ይርከቡ። ስለዚ እዩ ድማ ብተደጋጋሚ ጉንፋዕ ዝሕዘና። ቆልዑት
ብነኣሽቶም ንዝተፈላለዩ ቫይረሳት ይቃለዑ እዮም። በዚ ምኽንያት
ጸረ ነፍሳት መከላኸሊ ኣብ ኣካላትና ከምዝሰርሕን
ከምዝምዕብልን ይግበር።
ጸረ ነፍሳት መድሃኒት ኣብ ቫይረስ ዘምጻኦ ለውጢ የለን
ብባክቴሪያ ዝመጸ ረኽሲ
ገለ ገለ ረኽሲ ብጠንቂ ባክተሪያ ዝመጽእ እዩ። ኣሽሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ባክተሪያ ኣብ ውሽጢ ሰውነትን ካብ ሰውነት ወጻኢ
ይርከቡ። እዞም ኣብ ሰውነትና ዝርከቡ ባክተሪያ ስሩዕ ኣካል ናይ ሰውነትና እዮም፣ ከምኡዉን ንመጥቃዕቲ ናይ ሕማማት ብዝካኣሎ
መጠን እቲ ኣካል መከላኸሊና ክሰርሕ ኣገዳሳይን ኣድላይን እዩ።
ጠንቂ ሕማም ዝኾኑ ካብ ደገ ዝመጹ ባክቴሪያታት ውሕዳት ኢዮም። ስለዚ ነዘን ባክትሪያታት ንምምካን ኢልና ኣንቲባዮቲካ
እተወሲድና ነቲ ናይ ተፈጥሮኣዊ ዘርኢ ባክተሬያ ንቕይሮ ኢና።



ቫይረስ ናይ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ረኽሲታት ጠንቂ
እዩ
9 ካብ 10 ግዜያት ሕማም ምስትንፋስ ብሰንኪ
ቫይረስ እዩ (ንኣብነት ሰዓል) እዩ ዝኽሰት
ኣንቲባዮቲካ ንሕማም ቫይረስ ወላ ሓንቲ
ውጽኢት የብሉን
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ብርቱዕ ዘይኮኑ ረኽሲ ባክተሪያ ዝበዝሕ ግዜ ብዘይ ኣንቲባዮቲካ
ባዕሉ ዝጠፍእ እዩ
ረረረ ረረረረረ ረረረረረ ረረረረረ ረረረረረረ ረረ ረ
ረረረረረረረ ረረረረረረ ረረረ ረረረረረረረ ረረረ ረረ
ረረረ ረረረ ረረረረረረረ ረረረ ረረረረረ ረረረረረ
ረረረረረ ረረረ ረረረረረረረ ረረረረረ

መድሓኒት ጸረ ነፍሳት ብጥንቃቐ ምውሳድ
ንባክተሪያ ንዝመጸ ረኽሲ ቅኑዕ ኣጠቓቕማ ኣንቲባዮቲካ እንተተጠቂምካ ውጻኢታዊ ይኸውን። ኣንቲባዮቲካ ኣዘውቲርካ ምጥቓም
ተጻዋሪ ኣንቲባዮቲካ ዝኾና ባክተሪያ ንኽፍጠር ይገብር እዩ።
ተጻዋርነት ዘማዕበሉ ባክተሪያ ዋላ ዉን ብኣንቲባዮቲካ መድሃኒት ተሓኪሞም ክጠፋኡ ዘይክእሉ ባክተሪያ ኢዮም። እዞም ባክተሪያ
ንኣንቲ ባዮቲካ ናይ ምክልካል ክእለት ዘማዕበሉ እዮም። ብዙሕ ኣንቲ ባዮቲካ ብዘተጠቐምካ መጠን ባክተርያ ናይ መጽዋር
ክእለቶም እንዳወሰኹ ይኸይዱ። እዚ ሕክምናዊ መጠንቀቕታ ንናይ መጻኢ ረኽሲታት እዩ። ስለዚ እዚ ንኸይከውን ንኣንቲባዮቲካ
ኣብ ግምት ብምእታዉን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ጥራይ ብምጥቃም ተጻወርነት ዘማዕበሉ ባክተሪያ ንኸይፍጠሩ
ንምክልኻል ኣገዳሳይ እዩ።
ኣንቲባዮቲካ ዘየድሊ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል እዩ። ውጽኣትን ናይ ቆርበት ምልሕሓጽ ካብቶም ብዙሕ ጊዜ ዝኽሰቱ እዮም። እቲ ናይ
ቆርበት ምልሕሓጽ ቆልዓ ነቲ ዝወሰዶ ኣንቲባዮቲካ ኣለርጂክ ናይ ምዃኑ ምልክት ከይከውን ኣስተብህል። ኣብ ዉላድካ ዘየድሊ
ሳዕቤን እንተጋጢሙ ምስ ሓኪም ተዘራረብ።


ኣንቲባዮቲካ ኣብዝተፈላለዩ መደብ ይምቀሉ ኢዮም። ፔንሲሊን ሓደ ኣብነት ካብዞም መደባት እዩ።



ኣንቲ ባዮቲካ ንባክቴሪያ ክቀትል ወይ ድማ ከምዘይጎዳኡ ይገብሮም



ባክቴሪያ ንኣንቲ ባዮቲካ ዝጻወሩን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም




ኣንቲባዮቲካ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ባክተሪያ bakterieflora ይልውጦ እዩ
ረረረረረ ረረረረረ ረረ ረረረ ረረረረረረረ ረረረረረረ
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ምስፍሕፋሕ ናይ ተመሓላላፊ ሕማማት ከምዘይተሓላላፍ ምግባር
ብኹሉ መልክዑ ኣቐዲምካ ምክልኻለ ናይ ምልባዕ ተማሓላለፍቲ ሕማም እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቛሒ ጽሬት ኢድ ኢዩ። ምስፍፋሕ
ናይ ደቀቕቲ ነፍሳት ዝበዝሕ ጊዜ ብኢድና እዩ ዝኸውን ስለዚ ጽቡቕ ናይ ኢድ ጽሬት ብጣዕሚ ኣገዳሳይ እዩ። እዚ ዝግበሮ ድማ
ኣእዳውና ብማይን ብሳሙናን ብምሕጻብ - ወይ/ብተወሳኺ ከም ዓቢ ሰብ ብኣልኮል ጌርካ ኣእዳውና ምጽራይ።
ልዕሊ ጽሬት ኢድ ኣብ ጽሬት መጻወቲ ቆልዑት ምትኳር ኣገዳሳይ እዩ። ነኣሽቱ ቆልዑት ዝበዝሕ ግዜ መጻወቲኦም ኣብ ኣፎም የእትዉ
እዮም፣ ስለዚ እቲ መጻወቲ ጽሩይ ይኹን ኣይኹን፣ ደቀቅቲ ነፍሳት ካብ ካላኦት ቆልዑት ይሃልዎም ኣይሃሉዎም ብዘይግድስ። ስለዚ
ብቆልዑት ኣብ ኣካብቢ ዝርከብ ነገራት ብዝምልከት ጽቡቕ ናይ ጽሬት ደረጃ ምሕላው ብጣዕሚ ኣገዳሳይ እዩ።
ኣብዘን ቀጺለን ዘለዋ ኹነታት ብዝወሓደ ጽሬት ናይ ኢድ ክግበር ኣለዎ









ድሕሪ ሽቓቕ (ኢድካ ተወሓደ ተሓጸብ)
ድሕሪ ባምፐር ምቕያር (ኢድካ ተወሓደ ተሓጸብ)
ቅድሚ መግቢ ምብላዕኻ
ቅድሚ ንቆልዓኻ መግቢ ተብልዖ/ዓ
ድሕሪ ንፋጥካ ምንፋጥ
ድሕሪ ናይ ቆልዓኻ ረኽሲ ዘለዎ ዓይኒ ምጽራካ
ድሕሪ ናይ ቆልዓኻ ንፋጥ ምጽራካ
ካብ ደገ ውዒልካ ገዛ ምስመጻኻ ናትካን ናይ ቆልዓኻን ኢድ ምሕጻብ
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ጉንፋዕ
ብዙሓት ጉንፋዓት ይደራረቡ እዮም። ስለዚ እቲ ቆልዓ ሐደ ጉንፋዕ ንብዙሕ ሶሙናት ዝሓዞ ይመስል። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት
ዝተፈላለዩ ጉንፋዕ ክሕዘካ ልሙድ እዩ፣ ብቐሊሉ ኩሉ ኩሉ ዳርጋ ናይ 2 ኣዋርሕ ጉንፋዕ ይኸውን። ጉንፋዕ ዘጋጥም ብፍላይ ኣብ ግዜ
ኽረመቲ ስለዝኾነ፣ ቆልዓ ሙሉእ ኽረምቲ ዝሓምም መሲሉ ክስመዓካ ይኽእል እዩ።
ጠንቂ ጉንፋዕ ቫይረስ እዩ። ስለዚ ኣንቲባዮቲካ ምውሳድ ኣብቲ ረኽሲ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን - ዋላ ንምዝሓል ቃንዛ






ረረረረረረ ረረረረረረ ረረ ረረ ረረረረ ረረ
ረረረ 200 ረረረረረረ ረረረረ ረረ ረረረረ ረረረረ ረረረረ
ረረረረ ረረረ ረረረ ረረ ረረረረ ረረረረረ (ረረረ) ረረረረ ረረ ረረረ ረረረረ ረረረረረ ረረ ረረ
ረረ ረረረ ረረረ
ረረረረ ረረ/ረረረረ ረረረ ረረ ረረረ ረረረረረ ረረረረ ረረረረ ረረ ረረ ረረ ረረረ ረረረ ረረረ
ረረረረ ረረረረ ረረረረረ ረረረረረ ረረረረረ



ዝኾነ ተራ ጉንፋዕ ካብ 1 ክሳብ 2 ሶሙን ይጸንሕ ኢዩ



ዝበዝሕ ጊዜ ጉንፋዕ ዘጋጥም ኣብ ከረምቲ ግዜ እዩ
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ፍፍ ፍፍፍ ፍፍፍ (ፍፍፍ ፍፍ ፍፍፍ)
መብዛሕቱ ዘጋጥም ናይ ጉሮሮ ረኽሲ ብጠንቂ ቫይረስ እዩ። እዚዉን ንቆልዑት ተሕቲ 3 ዕድሜኦም ይምልከት እዩ።
ናይ ጉሮሮ ረኽሲ ብሰንኪ ባክቴሪያ ክመጽእ ይኽእል ኢዩ ግን ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን።
ብጠንቂ ቫይረስን ባክተሪያን ዝመጸ ረኽሲ ጉሮሮ ከም ምልክት ረስኒ፣ ክትውሕጥ ከለኻ ቃንዛ፣ ብገለ ተሸፈነ ሓናትን ኣብ ሕማቕ
ሓፈሻዊ ኹነታ ዘሎ ሰውነት ይሕልወና።


ጉሮሮ ረረረረረ ረረረ ረረረረረረ 2 ረረ 3 ረረረረ ረረረረ ረረረረ ረረ
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እሑእታ ሰዓል
እሑእታ ሰዓል ባዕሉ ሓደገኛ ዘይኾነ ግን ዓይነት ናይ ምክልኻል ዘይምእዙዝ መልሰ ግብሪ ናይ ሰውነት እዩ። እሑእታ ሰዓል ዝመጾ
ኣብ መተንፈሲ መገዲ ዘሎ ናይ ንፋጥ ሽፋን ክርበሽ ከሎ እዩ። እሑእታ ሰዓል ሰውነት ንነብሱ ክከላኸል ክብል ነቲ መተንፈሲ ቱቦ
ዝርብሾ ዘሎ ነገር ዘልግሰሉ መገዲ እዩ።
ጉንፋዕ እቲ ዝበለጸ ምኽንያት ናይ እሑእታ ሰዓል ክኸውን እንከሎ ጠንቁ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቫይረስ ረኽሲ እዩ። ብጉንፋዕ
ምኽንያት ዝመጸ ሰዓል እሑእታ ደረቕ ወይ ምስ ንፋጥ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እሑእታ ሰዓል ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ይኽእል እዩ (2-4
ሶሙን) ድሕር እቲ ጉንፋዕ ምጥፍኡ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ናይ ንፋጥ ሽፋን ተነቃፊ ስለዝኾነን ንክጥዕይ ነዊሕ ግዜ
ሰለዝወስደሉ እዩ።
ኣንቲባዮቲክ ኣብ እሑእታ ሰዓል ውጽኢት ክህሉዎ ዘይልሙድ እዩ፣ ምኽንያቱ እዚ ረክሲ ዝበዝሕ ግዜ ብሰንኪ ቫይረስ ስለዝኾነ
ዝኽሰት። ብተወሳኺ እቲ ቆልዓ ዘውጽኦ ዓኽታ ብጫዊ ወይ ቀጠልያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ባክቴሪያ ወይ ናይ ቫይረስ ረኽሲ
ምዃኑ ሕብሪ ናይ ዓኽታ ከም ምልክት ክውሰድ ኣይካኣልን እዩ።




ረረረረ ረረረ ረረረረረ ረረረ-ረረረ ረረ ረረረረ ረረረ
ረረረረ ረረረ ረረረረረረረ ረረረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ
ረረረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ ረረረረረረ ረረ 2 ረረረ 4 ረረረ
ረረረረ ረረ ረረረረ ረረ ረረረ ረረረረ
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ዓይነት ሰዓል ወይ ጉንፋዕ
ሰዓል ወይ ጉንፋዕ፣ ሕማም ቫይረስን ናይ መስተንፈሲ ቱቦ (ሳምቡእ)ን እዩ። ናይዚ ሕማም ጠንቂ ዝተፈለለዩ ዓይነት ናይ
ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ እዮም። ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ወርሓት ክረምቲ ይደጋገም እዩ። ኣዚዩ ብዙሕ ሰብ ብኢንፍሉዌንዛ እንተ ተለኪሞሙ
ሽዑ ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ኢንፍሉዌንዛ (ኢፒደሚ)ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ።
ምልክት ሕማም ጉንፋዕ ዝበዝሕ ግዜ ብሃንደበት እዩ ዝመጽእ። ናይዚ ምልክት ድማ፣ ብርቱዕ ረስኒ፣ ቃንዛ ርእሲ ቃንዛ ጭዋዳን
ድኻምን ምስ ሰዓል፣ ናይ ጉሮሮን ናይ ምውሓጥ ቃንዛ ከማኡዉን እሑእታ።





ጉንፋዕ ኣብ ቆልዑት ሓደገኛ ኣይኮነን፣ ባዕሉ ኢዩ ዝጠፍእ
ጉንፋዕ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ምግባሩ ሙቐት ናይ ኣካል ምጉዳል ይጅምር፣ ድሕሪ 6-7 መዓልቲ ቆልዓ ይጥዕይ።
ድሕሪኡ ገለ መዓልትታት ቆልዓ ደኻም ክስምዖ ይኽእል እዩ።
ረረረረ ረረ ረረ ረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ ረረረረረ ረረ ረረረ ረረረረረ ረረረ ረረረረ ረረረረ
ረረረረ ረረረረረረ ረረረ ረረረረረ ረረ ረረ ረረ ረረረረረረረረ ረረረረ ረረረረ
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ሕማም እዝኒ (ነድሪ ናይ ውሽጢ እዝንኻ)
ሕማም ውሽጢ እዝኒ ሕዱር ሕማም ማለት ኣይኮነን፣ ብፍላይ ከምቲ ብዙሓት ዝግምትዎ ኣብ ቆልዑት እሞ ድማ ኣብቶም
ንጡፋት ዝኾኑ ቆልዑ።
ሕማም ውሽጢ እዝኒ ዝበዝሕ ግዜ ብጠንቂ ቫይረስ ዝመጽእ ኮይኑ ንሰንኪ ባክቴሪያውን እዉን ክኸዉን ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ
ነኣሽቱ ቆልዑት ከጋጥም ልሙድ እዩ፣ ንኣብነት ምስ ጉንፋዕ ብዝተታሓሓዘ።
ቆልዑት መብዛሕቱ ግዜ ቃንዛ ዝስምዖም ኣብ ግዜ ምሸት እዩ። ቃንዛ ዝስመዖም ኣብ ከበሮ እዝኖም ካብቲ ኣብ ማእኸል እዝኒ ዘሎ
ረኽሲ ዝመጽእ ጽቕጢ እዩ። እዚ ረኽሲ ኣብ ኮበሮ እዝኒ ነዃል ንኽፍጠር ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፈሳሲ ነገር ካብቲ
ውሽጢ እዝኒ ዘሎ ቱቦ ከወጽእ ይጅምር። ኣብ እዝኒ ቆልዑት ፈሳሲ ዘይወጽእ እንተኾይኑ ዝበዝሕ ግዜ ነዚ ሕማም ውሽጢ እዝኒ
ብኣንቲባዮቲካ ምሕካም ይምረጽ።
ከም ወለዲ ቆልዓ ቅልውልው እንተቢሉዎ ምጭናቅ ልሙድ እዩ። ግን ብጣዕሚ ኣገዳስን ክዝከር ዘለዎ እቲ ናይ ወለዲ ናይ ጭንቀት
ስምዒት ቆልዓ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ከም ግቡኡ ክሳብ ንጽብሒቱ ክትጽንሑ ትኽእሉ ኢኹም ቅድሚ ናብ ሓኪም ተርእዩዎ።
ናይ እዝኒ ቃንዛ ንምዝሓል ነቲ ቆልዓ መዝሓሊ ቃንዛ ካብ ድኳን ገዚእኹም ክትህቡዎ ትኽእሉ (ንኣብነት ፓራሴታሞል፣ ንቆልዑት
ትሕቲ 2 ዓመት ግን ምስ ሓኪም ተመኻኺርኩም ኢኹም ትህቡዎ)
ተጸበይሞ ረኣይ
ቅድሚ ሕጂ ሕማም ዉሽጣዊ ክፋል እዝኒ ዝሓዞም ቆልዑት ዳርጋ ኩሎም ብፔንሲሊን ይሕከሙ ኔሮም። ብዙሕ መጽናዕቲ
ከምዘሪኦ ኣብ ልዕሊ 2 ዓመት ዝኾኑ ጥዑያት ቆልዑ ናይ ሕማም ግዜ ንምሕጻር ኣንቲባዮቲካ ክንድቲ ውጽኢት የብሉን። መብዛሕቱ
ሕማም ማእከል እዝኒ ኣብ ሓጺር ግዜ ባዕሉ ይጠፍእ። ስለዚ ቅድሚ ኣንቲባዮቲካ ምሃብ ምጽናሕን ምርኣይን ይሓይሽ።
11



ረኽሲ ናይ ማእኸል እዝኒ መበገሲኡ መብዛሕታኡ ካብ ቫይረስ እዩ ግን ከኣ ካብ ባክተሪያ ክኸውን እዉን ይኽእል
እዩ።



ረኽሲ ናይ ማእኸል እዝኒ ኣብ ነኣሽቱ ቆልዑት ብጣዕሚ ልሙድ እዩ፣ ንኣብነት ምስ ጉንፋዕ ብዘተሓሓዘ።



ረኽሲ ረረ ረረረረ ረረረ ረረረረረረ ረረ ረረረ ረረረ ረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ
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ዓይኒ ክመግለ ከሎ (ነድሪ ዓይኒ)
ቆልዑት ምስ ጉንፋዕ ዝተተሓሓዘ ረክሲ ዓይኒ ክህልዎም ዘይልሙድ ኣይኾነን ። ናይ ንብዓት ቱቦ ኣብ ሞንጎ ዓይንን መንደቕ
ኣፍንጫን ይራኽብ እዩ፣ እዚ ድማ ንባክተሪያን ቫይረስና ንክጎዓዓዙ መገዲ ይኸፍተሎም፣ ናብ ”ጉንፋዕ ናይ ዓይኒ” ክሰጋገር ከኣ
ይኽእል ማለት እዩ።
ቀሊል ናይ ዓይኒ ረኽሲ ብሰንኪ ባክተሪያ ወይ ቫይረስ ክኽሰት ይኽእል እዩ። ናይ ቆልዓ ኮበሮ ዓይኒ ሕብሩ ብጫ ብዝኾነ ካብ ዓይኒ
ዝወጸ ክጣበቕን ዓዕይንቲ ድማ ቀይሕ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እዚ ዓይነት ናይ ዓይኒ ረኽሲ ብዙሕ ጊዜ ብባዕሉ ይጠፍእ፣ ናይ
ምምሕልላፍ ዓቅሙ ብጣዕሚ ዉሑድ ኢዩ። ውጻኢታዊ ዝኾነ መድሃኒት የብሉን። ቆልዓ ናብ መዉዓሊ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል
ኢዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ኹነታ ጥዕና ቆልዓ ጽልዋ ኣይህልዎን ኢዩ።
ብርቱዕ ረኽሲ ዓይኒ (ዘይዝውቱር) ብጠንቂ ቫይረስ ወይ ባክተሪያ ክኸውን ይክእል እዩ። ዓይኒ ቆልዓ መግሊ ክህልዎን ቐይሕ
ይኸውንን ክሓብጥን ይኽእል። ቆልዓ ኣብ ዓይኑ ናይ ድርቀት ስምዒት፣ ሸቕታን ናይ ምቅጻል ስሚዒት ይስምዖ፣ ምስግዜ ድማ
ጸገም ብርሃንን ማይ ዝመልኣ ዓይኒ የጋጥሞ። ጽልዋ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነት ጥዕናኡ ክህልው ይኽእል።
ቀሊል ረኽሲ ዓይኒ
 ናይዚ ረኽሲ ናይ ምምሕልላፍ ዓቅሙ ዉሑድ
እዩ
 መዋእለ ሕጻናት ክኸይድ ይኽእል ኢዩ
 ኣንቲባዮቲካ ዋላ ሓንቲ ውጻኢት የብሉን

ከቢድ ረኽሲ ዓይኒ
 እዚ ረኽሲ ተመሓላላፋይ እዩ
 ቆሎዓ ናብ መዋእለ ሕጻናት ክኸይድ የብሉን
 ብዶክተር ክረአይ ኣለዎ ምኽንያቱ እዚ ረኽሲ
ሕክምና ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ።
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ረስኒ
ቆልዑት ብቀሊሉ ረስኒ ይሕዞም እዩ። ቆልዓ ረስኒ ሒዙዎ ማለት ግን ኣዚዩ ሐሚሙ ማለት ኣይኮነን። ረስኒ ባዕሉ ሕማም ኣይኮነን
እንታይ ደኣ ሰውነትና ንቫይረስን ባክተሪያን ክከላኸል ከሎ ዝፈጥሮ ሙቐት እዩ፣ ቫይረስን ባክተሪያን ኣብ ብርቱዕ ሙቐት
ክዕምብቡ ኣይክእሉን። ምስ ዓበይቲ ክተነጻጽሮ ቆልዑት መብዛሕቱ ጊዜ ረስኒ ይህልዎም እዚ ድማ ብሰንኪ ረኽሲ።
ረስኒ ምስ መብዛሕቱ ዝመሓላላፉ ሕማማት ዘሎ ተርእዮ እዩ። ሓደ ቆልዓ ረስኒ ኣለዎ ዝበሃል ካብ 380 ንላዕሊ እንተኾይኑ እዩ።
ብመቐመጫ ቆልዓ ሙቐት ንምልካዕ ንጉሆ እንተጌርናዮ ካብ 36,5-37,5°C ናይ ምሸት ድማ ክሳብ 37,9°C ክኸውን ጉቡእ እዩ።

ብኣፍ ወይ ብናይ እዝኒ ሙቐት መለክዒ ናይ 0,5°C ዝተሓተ የርእይ እዩ። ዕድሜኦም ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ናይ እዝኒ
ሙቐት መለክዒ ምጥቃም ይከኣል እዩ። ናይ ቆርበት መለክዒ ሙቐት (ኣብ ግንባር ዝጥቃዕ) ትኽክል ናይ ሙቐት ዓቐን ኣይህብን
እዩ። ምእንታ እቲ ዝበለጸ ዓቐን ናይ ሙቐት ኣካል ንምርካብ ደሊኻ ቆልዓ ድሕሪ 30 ደቒቓ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣዕረፈ ክዕቀን
ኣለዎ። ቆልዓ ከይሐመመ ኣብ ግዜ ጸወታ ኮነ ክበክይ እንከሎ ሙቐቱ ክሳብ 38°C ክበጽሕ ይኽእል እዩ።



ረስኒ = ሙቐት ልዕሊ 380



ቆልዑት ብቐሊሉ ረስኒ ይህልዎም እዩ - መብዛሕቱ ግዜ ሓደገኛ ኣይኾነን



ረስኒ ምልክት ናይ ንጥፉ ናይ ምክልካል ጸረ ነፍሳት ክኸዉን ይኽእል
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ኣብ ላዕሊ ተጽሓፈ ዘሎ ምዕራፍ ምስ ምምሕድዳር ጥዕና ብዘውጽኦ ’Smitsomme sygdomme hos børn og unge,
2013’ መምርሒ መሰረት እዩ

ፍፍፍፍ ፍፍፍ ፍፍ ፍፍ ፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ፍፍፍፍ?
ንኹሉ ረኽሲ ምክልኻል ኣይከኣልን እዩ
ትርጉም ናይ ”ጥዑይ” ን ”ሕሙምን ” ኣብ ሞንጎ ቆልዑት ጽሩይን ቀጥታዉን ኣይኮነን። ገለ ገለ ቆልዑት ብሰንኪ ረኽሲ ብጣዕሚ
ይሓሙን ጽቡቕ ኣይስምዖን እዩ። ገሊኦም ድማ ረኽሲ እንከለዎም ጽልዋ ኣይረኣይሎም እዩ። ቆልዑት ካብ ዘለዎም ረኽሲ ኣብ
ክንደይ ዝኣክል ግዜ ቀልጢፎም ክሓዉዩ ይኽእሉ ካብ ቆልና ናብ ቆልዓ ክፈላለዩ ይኽእሉ። ካብ ቆልዓ ንቆልዓ ካብ ረስኒ ንረስኒ ናይ
ውልቂ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ።
ሕጉስን ብሩህን ቆልዓ ጽቡቅ ሸውሃት ዘለዎ ብኩሉ መለኽዒ ጥዑይ ይበሃል። ነገር ግን ናይቲ ቆልዓ ንሙሉእ መዓልቲ ጥዕንዑ
ምክትታል ብጣዕሚ ኣገዳሳይ እዩ። ቆልዓ ንነዊሕ ግዜ ሓሚሙ እንተኔሩ ንሓደ ተወሳኺ መዓልቲ ኣብ ገዛ እንተጸንሐ ጽቡቕ እዩ
ምኽንያቱም ብሰንኪ ረኽሲ ዓቕሙ ትሒቱ ክኸውን ስለዝኽእል እሞ ከም ብሓዲሽ ብቐሊሉ ሕማም ክጥቃዕ ስለዝኽእልን





ረረረ ረረረ ረረረ ረረረ ረረ ረረረረ ረረረ ረረረረረ ረረረረረረረረ ረረ ረረረ ረረረረ ረረረረ ረረረ
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ብተወሳኺ ክተንብቡ
ዝያዳ ንክትፈልጡ ንእትደልዩ ዝጠቅም ኣገደስቲ መርበባት
1.
2.
3.
4.

www.antibiotikaellerej.dk
www.sundhed.dk
www.bedrehygiejne.dk
www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern

ውላድካ ብኣንቲባዮቲካ ክሕከም ዝኽእል ረኽሲ ኣለዎ ኢልካ ትጠራጥር እንተኾንካ ምስ ሓኪምካ ተዘራረብ ወይ ድማ ናብ 1813
ደውል። ብተወሳኺ ሓኪምካ ድማ ክሳብ ረኽሲ ዝሓውይ ከመይ ጌርካ ናይ ውላድካ ቃንዛ ክምተጉድለሉ ከም እትኽእል ምኽሪ
ይህበካ።

ሕትመት፣ እዛ መጽሓፍ ዝተሓትመት ምስ መጽናዕቲ ዝወሓደ ኣጠቓቕማ ኣንቲባዮቲካ ንቆሎዑትን ብዝተሓሓዘ ፕሮጀክት እዩ።
ሓገዝ ካብ ትቬርስፑልየን፣ ሪግዮን ሆዘስታዘን ከምኡዉን ካብ ሚኒስተር ጥዕናን ኣርግቶትን ።
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ዘማዕበሉዎ፣ ናይ ኣንቲባዮቲካ መጽናዕትን መርመራን ምምሕዳርን መተግበሪን ኣሃዱ፣ ክፍሊ ናይሚክሮቢዮሎጊ ክሊኒክ፣
ሄርሌውን ጌንቶፍተ ሆስፒታል ምስ ናይ ኤዳል (Egedal) ነርስታትን ፣ ሆርስሆልምን (Hørsholm) ጌንቶፍተ (Gentofte) ኮሙነ
ብምትሕግጋዝን ካብ ናይ ትካል ስዊድሽ ኣንቲባዮቲካ STRAMA ኣብ ዞባ ሃላንድ ዝርከብ ዝተረኸበ ምትብባዕ እዩ.።
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