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ብሩሴሎሲስ
ብሩሴሎሲስ ምንድን ነው?
ብሩሴሎሲስ ብዙ የተለያዩ Eንስሶችን ለምሳሌ በግ፣
ፍየል፣ ከብት፣ Aጋዘን፣ ትልቅ Aጋዘን፣ Aሳማ Eና
ውሾችን የሚያጠቃ በረቂቃን ነፍሳት ምክንያት
የሚምጣ በሽታ ነው።
ብሩሴሎሲስ ሰውንም
ሊያጠቃ ይሚችል በሽታ
ሲሆን ክጉንፋን በሽታ ጋር
ተመሳሳይ
ምልክቶች Aሉት።
የብሩሴሎሲስ ረቂቃን
ብሩሴሎሲስ ያለባቸው ሰዎች
ነፍሳት
ትኩሳት፣ ላብ፣ ራስ ምታት፣
የጀርባ ሕመምና የሰውነት ድክመት ሊይዛቸው
ይችላል። በሽታው ከጠና የመሃከለኛ የነርቭ
ሲስተምንና የልብ ገበርን ሊጎዱ ይችላሉ።
Aንደኛው የበሽታው ዓይነት ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ
Eንደ ተደጋጋሚ ትኩሳት፣ የመጋጠሚያ ሕመምና
ድካምን የመሳስሉ ምልክቶች ሊያስከትል ይችላል።
ምልክቶቹ ለበሽታው ከተጋለጡ ከAምስት Eስከ
ስልሳ ቀን በኋላ ሊታዩ ይችላሉ።

የሚሠሩ ሰዎች ለዚህ ሊጋለጡ ይችላሉ - ለምሳሌ
ቤተ ሙከራ ውስጥ ወይም ቄራ ውስጥ የሚሠሩ
ሰዎች። የተበከሉ ቁስሎች ለEንስሳት ሐኪሞች፣
ለቄራ ሠራተኖች ወይም ለAዳኞች ችግር
ሊያስከትሉ ይችላሉ። Aዳኞች ሳያውቁት የAደን
Aውሬ በሚያጸዱብት ጊዜ በብሩሴሎሲስ ረቂቃን
ነፍሳት ተበክሎ ሲበሉት ሊይዛቸው ይችላል።
ረቂቃን ነፍሳቱን Aውቆ Aየር ውስጥ መልቀቅ
ወይም ምግብ ውስጥ መክተትም ሰውን ሊያሳምም
ይችላል።

ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል?
ብሩሴሎሲስ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል
ሆኖም Eምብዛም Aይደለም። Aልፎ Aልፎ
የሚያጠቡ Eናቶች ጥቃቅን ነፍሳቱን ወደ
ልጆቻቸው ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ረቂቃን ነፍሳቱ
በግብረ ሥጋ ግንኙንትም ሊተላለፉ ይችላሉ።

ብሩሴሎሲስ ሕክምና Aለው?

የብሩሴሎሲስ ሰው ላይ መገኘት ይልተለመደ ሲሆን
በAሜሪካን Aገር ውስጥ በዓመት ከመቶ Eስከ ሁለት
መቶ ብቻ የታወቁ በሽተኞች ይገኛሉ። ብሩሴሎሲስ
በጠና ሊያሳምም ቢችልም ሞት ማስከተሉ
Eምብዛም Aይደለም።

ብሩሴሎሲስ በAንቲባዮቲክ ሊታከም ይችላል ሆኖም ረጅም ጊዜ ሊፈጅና ሕክምናው ከባድ ሊሆን
ይችላል። Eንደ በሽታው ክብደትና ሕክምናው
Eንደተጀመረበት ጊዜ ለመዳን ከትንሽ ሳምንታት
Eስከ ትንሽ ወራት ሊፈጅ ይችላል።.

ሰው ብሩሴሎሲስ የሚይዘው Eንዴት ነው?

ብሩሴሎሲስን መከላከል ይቻላል?

Amharic

ሰዎች የብሩሴሎሲስ ረቂቃን ነፍሳት ሊይዛቸው
የሚችለው በሚከተሉት መንገዶች ነው
• ረቂቃን ነፍሳቱ የበከሉትን ነገር በመብላት
ወይም በመጠጣት
• ረቂቃን ነፍሳቱን በመተንፈስ
• ቁስል ኖሮ በረቂቃን ነፍሳቱ ሲበከል
Aብዛኛውን ጊዜ ሰዎቸ በሽታው የሚይዛቸው መንገድ
ፓስተራይዝ ያልተደረገ የተበከለ ወተት ሲጠጡ
ወይም Aይብ ሲበሉ ነው። ረቂቃን ነፍሳቱን
በመተንፈስም በሽታው ሊይዝ ይችላል። በዚህ
መንገድ ብዙ ጊዜ ባይዝም የተወሰኑ ዓይነት ሥራ
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ብሩሴሎሲስ ክትባት የለውም። ሆኖም Aስጊነቱን
ለመቀነስ መንገድ ሲሄዱ ፓስተራይዝ ያልተደረገ
ወተት፣ Aይብ ወይም Aይስ ክሪም Aይጠጡ ወይም
Aይመገቡ። Aዳኞች የEንስሶችን የውስጥ የሰውነት
Aካል ሲነኩ የላስቲክ የEጅ ጓንቲ ማድረግ
Aለባቸው።

ብሩሴሎሲስ የሽብር የጦር መሣሪያ ሊሆን
ይችላል የሚባለው ለምንድን ነው?
ብሪሴሎሲስ ሰውን Aሳምሞ ከEለታዊ Eንቅስቃሴ
ለረጅም ጊዜ ሊያግድ ይችላል። ሰዎችን ለበሽታው
በሚያጋልጥ መንገድ ረቂቃን ነፍሳቱን መልቀቅ
ቀላል ነው። ለሞት ማድረሱ Eምብዛም ቢሆን ብዙ

ብሩሴሎሲስ - ገጽ 2
ስዎችን ሊያሳምም ይችላል። ብሩሴሎሲን ለይቶ
Aውቆ መከታተል ለሕዝብ ጤና ክፍል ከባድ ነው።

ብሩሴሎሲስ የያዘኝ ከመሰለኝ ምን ማድረግ
Aለብኝ?
ብሩሴሎሲስ Aለብኝ ብለው የሚያምኑ ሰዎች
ዶክተር ጋር መሄድ Aለባቸው። ከብሩሴሎሲስ
ወይም ከማንኛውም ዓይነት ሌላ ከባድ በሽታ
መራባት ጋር የተያያዘ ያልተለመደ ተግባር
ከጠረጠሩ በAካባቢዎ ለሚገኘው የሕግ Aስከባሪ
ድርጅት ያስታውቁ።

