
ጉንፋዕ ወይ 
ኢንፍልዌንዛ ኣብ 
ዝሕዘኩም እዋን፡ 
ጸረ-ነፍሳት ክትወስዱ 
ኣየድልየኩምን እዩ!ጸረ-ነፍሳት፡ ብባክተርያ ንዚስዕብ ረኽስታት ዚፍውስ ኣገዳሲ 

መድሃኒታት እዩ። እንተኾነ ግን ባክተርያ ምስቲ ዘጋጥሞ 
ኩነታት ብምቅይያር፡ ንሳዕቤናት መድሃኒት ብምጽዋር ዝሰረሉ 
መገድታት ከናዲ ይኽእል እዩ - እዚ ድማ ተጻዋርነት ጸረ-
ነፍሳት ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ምስዘጋጥም፡ ባክተርያ ነቲ 
ጸረ-ነፍሳት ስለዝለማመዶን እናሓየለ ስለዝኸይድን፡ ብፍጹም 
ውጽኢት ኣይህልዎን። ከም MRSA ዝኣመሰለ ኣብ ሆስፒታላት 
ረኽስታት ዘስዕብ ገለ ባክተርያታት፡ ንሓያሎ ጸረ-ነፍሳት 
ይጻወር እዩ።

እዚ ንኡስ-ጽሑፍ፡ ንኸም ጉንፋዕ፡ ሰዓልን ኢንፍልዌንዛን 
ዝኣመሰሉ ግኑናት ሕማማት፡ ጸረ-ነፍሳት ከይወሰድኩም እቲ 
ቅኑዕ ሕክምና ምግባር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓበሬታ 
ዚህብ እዩ።

ጸረ-ነፍሳት እንታይ እዩ?

ጸረ-ነፍሳት ከይወሰድኩም 
ጥዕናኹም ኣመሓይሹ

ነዚ ጽሑፍ ብእተፈላለየ ቋንቛታት/ቅርጽታት-ጽሑፍ 
እንተደሊኹም ብኽብረትኩም ተወከሱና።

መወከሲ ሓበሬታ
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ንጉንፋዕ ብኸመይ ክሕክሞ 
ይግብኣኒ?

ንመብዛሕቱ ጉንፋዕ፡ ሰዓል ወይ ምሕርሓር ጎሮሮ 
እትሕክምሉ ዝበለጸ መገዲ፡ ብዙሕ ማይ ምስታይን ዕረፍትን 
እዩ። ጉንፋዕ፡ ክሳዕ 2 ሳምንታት ኪወስድ ይኽእል፡ ኣብ 
መወዳእታ ድማ ሰዓል የስዕብን ዓኽታ ከምእትስዕሉ 
ይገብርን።�
�
ንኣብነት ከም ፓራሲታሞል ዝኣመሰለ ብዙሕ መድሃኒታት 
ድማ ኣብ ምፍዋሱ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ምኽሪ 
ንምርካብ ንፋርማሲስት ሕተቱ።

ሓኪምኩም፡ ጸረ-ነፍሳት ምስዘድልየኩም ጥራይ 
ክእዝዘልኩም ይግባእ - ንኣብነት፡ ረኽሲ ኩሊት ወይ ኑመንያ 
(ነድሪ ሳንቡእ) ምስዘጋጥመኩም ኪኸውን ኣለዎ። ብሰንኪ 
ከም ኣንቅጺ ዝኣመሰሉ ረኽስታት ንዝስዕብ ሞት ድማ ከድሕን 
ይኽእል እዩ። ኣብ ኣገዳሲ እዋን ጥራይ ምስእትጥቀሙ፡ 
ብሓቂ ድማ ዘድልየኩም ምስዝኸውን፡ ጸረ-ነፍስታት ብዝያዳ 
ይሰርሓልኩም።

ቆልዑ፡ ብፍላይ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋንን ምስ 
ካልኦት ቆልዑ ኣብ ዝሓብርሉ እዋንን፡ ሰዓልን ጉንፋዕን 
ክሕዞም ኣዝዩ ልሙድ እዩ። ምኽሪ ንምርካብ፡ ንፋርማሲስት 
ሕተቱ።�
�
እቲ ምልክታት ብተደጋጋሚ ምስዘጋጥምን ስክፍታ 
ዝፈጥረልኩም እንተኾይኑን፡ ኣብ ሓኪም ተራኣዩ። �
ጸረ-ነፍሳት ንኽትውሃቡ ግን ትጽቢት ኣይትግበሩ።

ጸረ-ነፍሳት፡ ብባክተርያ ንዚስዕብ ረኽስታት ንምሕካም ጽቡቕ 
እዩ። ጸረ-ነፍሳት፡ ብቫይረሳት ኣብ ዚስዕብ ረኽስታት ግን 
ኣይሰርሕን እዩ። ኩሉ ጉንፋዕ፡ መብዛሕቱ ሰዓልን ምሕርሓር 
ጎሮሮን ብቫይረሳት ዚስዕብ እዩ።

ኣብ ዘድሊ እዋን ጥራይ ንጸረ-ነፍሳት ተጠቐሙ። መብዛሕቱ 
ሰዓልን ጉንፋዕን፡ ብዘይ ጸረ-ነፍሳት ቀልጢፉ ይምሓየሽ እዩ። 
ኣብ እተኣዘዘልኩም እዋን፡ ንኹሉ እተኣዘዘልኩም መድሃኒት 
ወድእዎ - እንተዘይወዲእክሙዎ ግን ገለ ባክተርያታት 
ከይሞቱ ስለዝጸንሑ፡ ተጻዋርነት ከማዕብሉ ይኽእሉ እዮም። 

ስለዚ፡ ጸረ-ነፍሳት ብሓኪም 
ዝእዘዘለይ መዓስ እዩ?

ኩሉ ግዜ ሰዓልን ጉንፋዕን 
ስለዝሕዞም፡ ብዛዕባ ደቀይ’ኸ 
እንታይ ኽገብር ኣሎኒ?

ሰዓልን ጉንፋዕን ንኽንሕክም፡ 
ንምንታይ ጸረ-ነፍስታት ክንጥቀም 
ዘይግብኣና?

ተጻዋርነት ጸረ-ነፍሳት 
ምስዘጋጥመኒ እንታይ �
ኽገብር ይኽእል?

ከምዚ ዚስዕብ ምስዘጋጥም፡ ኣብ ሓኪምኩም 
ተራኣዩ፥ 
•  ንልዕሊ 3 ሳምንታት ዝጸንሐ ጉንፋዕ 

ምስዝህልወኩም 
• ምስትንፋስ ምስእትጽገሙ 
• ቃንዛ ኣፍ-ልቢ ምስዝህልወኩም 
•  ኣብ ኣፍ-ልብኹም ድሮ ዘጋጥመ ጸገም 

ምስዝህልወኩም

ንዝያዳ ሓበሬታ፡  �
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