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ፈንጣጣ
ፈንጣጣ ምን ያክል Aስጊ ነው?
የፈንጣጣ መለያ ትኩሳትና የተለየ ዓይነት ሽፍታ
ሲሆን በAንድ ወቅት የሰውን ልጅ ከሚያሰጉት
በሽታዎች ዋናው ነበር።
ፈንጣጣ በቫይረስ
የሚከሰት በሽታ ሲሆን፣
በሽታው የያዛቸው
ሰዎች Eሰከ Aንድ
የፈንጣጣ ክትባት

ሶስተኛው ይሞቱ ነበር።

ሆኖም የወርልድ ሄልዝ Oርጋናይዜሽን ባደረገው
ታላቅ ዘመቻ Aማካኝነት ከ1980 ዓ.ም. በፊት
ፈንጣጣ ለሕዝብ Aስጊ Eንዳይሆን ተወግዷል።
በዓለም ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ሰዉ ላይ የተገኘው
በ1970ዓ.ም. ማለቂያ ላይ ነው። ከሰዎች በስተቀር
Eንስሶች ላይ ፈንጣጣ ስለማይገኝና በEንስሶች
ስለማይተላለፍ በሽታውን የመያዙ Aስጊነት ወደ ዜሮ
ተቀንሷል።
ይህም ሆኖ ፈንጣጣን ሙሉ በሙሉ Aልፈነዋል
ለማለት ያዳግታል። በሽታው ከጠፋ በኋላ ለናሙና
ያክል የፈንጣጣ ቫይረስ ቤተ ሙከራ ውስጥ
ተቀምጦ ስለነበር Aሁን ቫይረሱ ለጦር መሣሪያነት
Eንዲውል ተደርጎ ይሆናል ተብሎ ይታመናል።
ቫይረሱን Aውቆ በመልቀቅ የፈንጣጣ በሽታን
ማራባት Eውነት ሊከሰት የሚችል ነገር ነው ተብሎ
ይገመታል። Aመጸኞች ፈንጣጣን ተጠቅመው ሽብር
የፈጥራሉ ተብሎ የሚታሰበው በጣም በትንሹ ነው።
ሆኖም ይህ ዓይነት ጥቃት ቢፈጠር በጣም Aሳሳቢ
ሁኔታ ሊያስከትል ይችላል።

Amharic

የፈንጣጣ ምልክቶች ምንድን ናቸው?
ፈንጣጣ ሲጀምር የሚታዩት ምልክቶች ኃይለኛ
ትኩሳት፣ የጭንቅላትና የሰውነት ሕመምና Aልፎ
Aልፎም ማስታወክ ናቸው። ከሁለት Eስከ Aራት
ቀናት በኋላ ሽፍታ መታየት ይጀምራል። ሽፍታው
ይባዛና ጉብ ጉብ ብለው ደርቀው ወደሚቀረፉ
Eብጠቶች ይቀየራል። ከሶስት ሳምንት በኋላ
ቅርፊቶቹ ይወድቁና ጎድጓዳ ጠባሳዎች የተዋሉ።
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ለበሽታው ከተጋለጡ በኋላ ፈንጣጣ
Eስከሚይዝ ድረስ ስንት ጊዜ ይፈጃል?
ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ የሚቻለውስ መቼ
ነው?
Aንድ ሰው ለበሽታው ከተጋለጠ በኋላ የፈንጣጣ
ምልክቶች Eስከሚታዩ ድረስ ከ12 Eስክ 14 ቀኖች
ይፈጃል። Aንዳንድ ጊዜ ግን በሰባት ቀን ጊዜ ውስጥ
ወይም ከ17 ቀን በኋላ ሊታይ የችላል። Aንዴ
ምልክቶቹ ከታዩ በኋላ በሽታኛው በጣም ሰለሚታመም
መንገድ ለመሄድ ወይም Eለታዊ Eንቅስቃሴዎቹን
ለማድረግ ይሳነዋል። ሽፍታው Eስከሚታይ ድረስ ግን
በሽተኛው ለሌች ሰዎች በሽታውን Aያጋባም።

ፈንጣጣ ምን ያህል ተላላፊ ነው?
ፈንጣጣ ተላላፊ ቢሆንም የጉንፋንን ወይም
የኩፍኝን ያህል ተላላፊ Aይደለም። በAጠቃላይ
በሽታውን ከAንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ለማስተላለፍ
ለረጅም ጊዜ ፊት ለፊት መገናኘት Aለበት ለምሳሌ በቤት ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። ከሰውነት
የሚወጡ ፈሳሾችን በመንካት ወይም በAንሶላና
በልብስ በመሳሰሉ Eቃዎች ሊተላለፍ ይችላል።
የተለመደ ባይሆንም ሕንጻዎች ውስጥ ወይም ሌላ
ተመሳሳይ የተከለለ ቦታ ውስጥ በሚገኝ Aየር
ሊተላለፍ ይችላል።

ፈንጣጣ ሕክምና Aለው?
በAሁኑ ጊዜ ለፈንጣጣ የተረጋገጠ ሕክምና የለም።
ሆኖም በሽታውን በክትባት መከላከል ይቻላል።

ክትባቱ ለፈንጣጣ ቫይረስ ከተጋለጡም በኋላ
ከበሽታው ሊከላከል ይችላል። ፍጹም መከላከያ
የሚሰጥ ምንም ዓይነት ክትባት ባይኖርም፣
ለፈንጣጣ ከተጋለጡ Eስከ ሶስት ቀን ድረስ ባለው
ጊዜ ውስጥ ክትባት መውሰድ ለበሽታው ከመጋልጥዎ
በፊት ክትባቱን Eንደወሰዱት ያህል ይካላከላል።
Eስከ ሰባት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ክትባቱን
መውሰድ ለፈንጣጣ ከመጋለጥ ከሚመጣው የሕመም
ጉዳት ይቀንሳል። .

ፈንጣጣ – ገጽ 2
ሆኖም ክትባቱ በAንዳንድ ሰው ላይ መጥፎ ዓይነት
Aንዳንዴም Eስከ ሞት የሚያደርስ ጉዳት ሊያደርስ
ስለሚችል ጥቅሙና ጉዳቱ Eየታየ መደረግ
ይኖርበታል። Eስከዛሬ Eንደተገመተው ክትባቱን
ከሚወስዱ ከ15 ሚሊዮን ሰዎች ቢያንስ Aንድ ሰው
ይሞታል፣ 15 ደግሞ በጠና ይታመማሉ። Aንድ
ሰዉ በሽታውን Eንደ ጦር መሣሪያ ካልተጠቀመው
በስተቀር ፈንጣጣ ጭራሽ ሊይዝ Aይችልም።

