ዚካ ቫይረስ
ዚካ ቫይረስ ምንድነ ው? ዚካ በዚካ ቫይረስ ምክንያት የሚከሰት በሽታሲሆን በዋነ ኝነ ትምከሰውወደ ሰውየሚተላለፈውበቫይረሱ በተለከፈ የ አኢደስ ዝርያ ባለውየወባ ትንኝ
አማካኝነ ት ነ ው። ብዙውን ግዜ የተለመዱት የዚካ ህመምምልክቶች ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ የመገ ጣጠሚያ አካላት ህመምእና የ ዓይን መቅላት ናቸው። ህመሙብዙውን ጊዜ ለዘብተኛ ሲሆን
ከተወሰኑ ቀናት እስከ አንድሳምንት ባለውግዜ የ ሕመሙምልክቶች ይታያሉ። ሰዎች ብዙውን ግዜ በዚካ ቫይረስ ምክንያት ወደ ሆስፒታል መሄድን ግድየሚል ህመም
አያጋጥማቸውምእንዲሁምበዚካ ቫይረስ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ብዛትምበጣምጥቂት ነ ው።

የዚካ ቫይረስ የሚተላለፈውእንዴት ነ ው? ምንምእንኳ የዚካ ቫይረስ በግብረ ሥጋ ግንኙነ ት መተላለፍ የሚችል ቢሆንምበዋነ ኝነ ት የሚዛመተውግን በቫይረሱ በተለከፈ
የ አኢደስዝርያ ባለውየወባ ትንኝ አማካኝነ ት ነ ው። እነ ዚህ ትንኞች በቀኑ ክፍለ ጊዜ በጣምንቁ ሆነ ውየ ሚናከሱ ሲሆን፣ በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭሰዎች አቅራቢያ

በመኖር ሰዎችን መንከስ የሚመርጡትኝኞች ናቸው። ትንኞቹ በቫይረሱ የተለከፈ ሰውበሚነ ክሱበት ጊዜ ይለከፋሉ። እነ ዚህ የተለከፉ ትንኞች ቫይረሱን በቀላሉ ወደ ሌሎች
ሰዎች ያስተላልፋሉ። በመውለጃዋ አቅራቢያ በዚካ ቫይረስ የተጠቃች እናት ቫይረሱን በወሊድጊዜ አካባቢወደ ተወለደውሕፃ ን ልታስተላልፍ ትችላለች። በእርግዝና ጊዜ የዚካ
ቫይረስ ከእናት ወደ ፅንስ ሊተላለፍ ይችላል?

የዚካ ቫይረስ ምልክቶች ምን ምን ናቸው? በዚካ ቫይረስ ከሚያዙ 5 ሰዎች መካከል አንዱሕመምተኛ ይሆናል (ማለትምየ ዚካ በሽታተጠቂ ይሆናል)። በጣምየ ተለመዱየዚካ

ቫይረስ ምልክቶች ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ የመገ ጣጠሚያ አካላት ህመምእና የዓይን መቅላት ናቸው። ሌሎች የተለመዱምልክቶች የጡንቻ ህመምእና ራስ ምታት ናቸው። ህመሙብዙውን
ጊዜ ለዘብተኛ ሲሆን ከተወሰኑ ቀናት እስከ አንድሳምንት ለሚሆን ግዜ የ ሕመሙምልክቶች ይታያሉ። በሆስፒታል ተኝቶ መታከምን የሚጠይቅ ከባድሕመምብዙውን ሲከሰት
አይታይም። ሞት የሚከሰተውከስንት አንዴነ ው። የዚካ ቫይረስ ወዳለበት አካባቢተጉዘውከነ በር ወይምየህመምምልክቶቹን ካዩ ወደ ጤና ተቋምዎ ይሂዱ።ን ወይምሀኪምዎን
ያማክሩ። በቅርቡተጉዘውከነ በረ ለጤና አገ ልግሎት አቅራቢዎ ወይምለሀኪምዎ የሄዱበትን ቦታእና ጊዜ ይንገ ሩ።

ለዚካ ቫይረስ የሕክምና እርዳታየሚደረገ ውእንዴት ነ ው? የዚካ ቫይረስን ለመከላከል ወይምለማከምየሚያስል ምንምአይነ ት መድኒት ወይምክትባት የለም። የህመምምልክቶቹን
ማከም፡





ብዙ እረፍት ያድርጉ።
የሰውነ ትፈሳሽ መወገ ድን ለመከላከል ፈሳሾችን ይውሰዱ።
ህመምን እና ትኩሳትን ለማስታገ ስ እንደ አሴታሚኖፊን ወይምፓራሲታሞል ያሉ መድኃኒቶችን ይጠቀሙ
።
አስፕሪን እና ሌሎች ስቴሮይድያልሆኑ እንደ አይቡፕሮፈን እና ናፕሮክሰን ያሉ የትኩሳት መከላከያ መድኃኒቶችን (NSAIDs) በሽታውደንጊ (ቫይረስ ወለድ
ተላላፊ የ ትሮፒካል በሽታ) እንዳልሆነ እስኪረጋገ ጥ ድረስ የ ደምስረብትን ለመከላከል ሲባል ከመጠቀምመቆጠብ አለብዎት። ለሌላ በሽታ

መድኃኒት በመውሰድላይ ከሆኑ ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከመውሰድዎ በፊት ሐኪምዎን ያነ ጋግሩ።
የዚካ ቫይረስ ካለብኝ ምን ማድረግ አለብኝ? የዚካ ቫይረስ ካለብዎ ህመሙበጀመረዎ በአንድሳምንት ግዜ ውስጥ በትንኝ ከመነ ከስ ራስዎን ይጠብቁ። በቫይረሱ ከተለከፉ በመጀመሪያው
ሳምንት ዚካ ቫይረስ በደምውስጥ ሊገ ኝ እና ከተለከፈ ሰውወደ ሌላ ትንኝ በትንኝ ንክሻ አማካኝነ ት ሊተላለፍ ይችላል። እነ ዚህ የተለከፉ ትንኞች ቫይረሱን በቀላሉ ወደ ሌሎች
ሰዎች ያዛምታሉ።

ምን ማድረግ እችላለሁ? የሚከተሉትን አራት መመሪያዎች በመጠቀምራስዎን ይከላከሉ
ቆዳዎ በየቀኑ ጸረ ትንኝ ቅባት ይቀቡት በማንኛውምጊዜ ከቤት ውጪሲወጡዲት ያላቸውነ ፍሳት ማባረሪያዎችን ወይምበ EPA የተፈቀዱአባራሪዎችን በመመሪያውመሰረት
ይጠቀሙ
።

አለባበስ፦ ረጅም፣ ለቀቅ ያሉ እና ፈካ ያለ ቀለምያላቸውልብሶችን ይልበሱ። ልብሶችን እና ቁሳቁሶችን በፐርመትሪን ማከምወይምፐርመትሪን የታከሙቁሳቁሶችን ይግዙ።
ፍሳሽ የያዙ ቦታዎችን ማድረቅ፦ በቤትዎ ውስጥ እና ከቤትዎ ውጭበአንድቦታላይ የ ታቆረ ውኃን ያስወግዱ።
ሌሊት እና ንጋት፦ ትንኞቹ ንቁ የ ሚሆኑት ንጋት ላይና አመሻሽ ላይ ስለሆነ በነ ዚህ ግዜ ከቤት ውጭየሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎችዎን ይገ ድቡ።
ተጓዦች የሚከተሉትን ተግባራት በማድረግ ራሳቸውን ከበሽታውመጠበቅ ይችላሉ፡
 የአየር ማቀዝቀዣያላቸውን ወይምበመስኮቶች ወይምበሮች ላይ የመከላከያ መረብያለውሆቴልን ወይምየእንግዳ ማረፊያ ቤትን ይምረጡ።
 ከቤት ውጭከሆኑ ወይምያሉበት ክፍል በደንብያልተሸፈነ ከሆነ የወባ ትን ኝ መከላከያ （አጎ በር）በተሸፈነ በት አልጋ ላይ ይተኙ።
የወሲብተጓዳኞች ከወሲብበመታቀብወይምበግንኙነ ት ጊዜ ሁልጊዜ እና በትክክል ኮንዶምበመጠቀምአንዳቸውሌላኛውን ሊከላከሉ ይችላሉ።
እርጉዝ የሆኑ ወይምለመጸነ ስ እቅድያላቸውሴቶች ዚካ ቫይረስን በተመለከተ ከዶክተሮቻቸውጋር ከመነ ጋገ ር በተጨ
ማሪ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን የመከላከያ ዘዴዎች መጠቀም
አለባቸው። የዚካ ቫይረስን በተመለከተ ለነ ፍሰ ጡር ሴቶች እና ለመጸነ ስ እቅድላላቸውሴቶች የተዘጋጀ ተጨ
ማሪ መረጃ የሚያገ ኙበት ድረ
ገ ጽ:http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html

