ትክትክ (Whooping Cough) (Bordetella Pertussis)
ትክትክ ምንዴን ነው ?
ትክትክ በበሽታ አምጭ ተዋስያን (በባክቴሪያ) አማካኝነት የሚመጣ ጉንፋን መሰሌና ቀስ በቀስ ወዯ ሳሌ የሚቀየር ከባዴ በሽታ ነው። ከብዙ
ቀናት በኋሊ ወዯ ጠንካራ ሳሌ ሉያመራ የሚችሌና በታማሚው ሊይ የመተንፈስ ችግር፣ የፊት መቅሊትና የመታፈን ስሜት በተጨማሪም
የማስታወክ ስሜት ምሌክቶች ሉታዩ ይችሊለ።
አንዲንዴ ጊዜ ሰዎች ካሳሊቸው በኋሊ ሲተነፍሱ የትንፋሽ እጥረት ወይም የመታፈን ዴምጽ ሉያሰሙ ይችሊለ። ይህንን ዴምጽ ህፃናት ግን
ብዙውን ጊዜ አያሰሙም። ትክትክ በማንኛውም እዴሜ ያሇን ሰው ሉያጠቃ ይችሊሌ። ነገር ግን እዴሜያቸው ከ 3 አመት በታች ባለ ህፃናት
በተሇይም ዯግሞ ካሳሊቸው በኃሊ በዯንብ መተንፈስ በማይችለት እዴሜያቸው ከ3 ወር ባሌበሇጡት ሊይ የበሇጠ ይጠነክራሌ።
ምን ያክሌ ጊዜ ይቆያሌ?
የዚህ በሽታ ህመም እስከ 3 ወራት ዴረስ ሉቆይ ይችሊሌ (የ 100 ቀን ሳሌ በመባሌም ይታወቃሌ)። የተከተቡ ወይም በከፊሌ የተከተቡ
ሰዎችም በትክትክ በሽታ ሉያዙ ወይም ሉያማቸው ይችሊሌ ነገርግን ህመሙ ቀሇሌ ያሇ ይሆንሊቸዋሌ።

እንዳት እንያዛሇን?
ትክትክ ከሰው ወዯሰው በቀሊለ ከሚተሊሇፉ በሽታዎች መካከሌ አንደ ነው። በሽታው በምናስሌበት ጊዜ
የሚዛመትና ከታመመ ሰው በሽታው ከተሊሇፈ ከ6 - 20 ቀናት ባለት ጊዚያት (ብዙ ጊዜ ከ9 - 10 ቀናት)
ምሌክቶችን ሉያሳይ ይችሊሌ።
ትክትክ የምንያዘው የታምመ ሰው በሚያስሌበት ወይም በሚያስነጥስበት ጊዜ ከሳምባው በሚወጡና ከአየር
ጋር ተጣብቀው በሚቆዩ ተዋስያን ሲሆን እነዚህ ተዋስያን አየር ወዯ ውስጥ በምንተነፍስበት ግዜ ወዯ እኛ
ሲገቡ ነው። በተሇይ በሽተኛው አጠገባችን ከሆን በቀሊለ ሌንያዝ እንችሊሇን። በበሽታው የተያዘ ሰው
ምሌክቱ ሇመጀመሪያ ጊዜ ከታየበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 3 ሳምንት ዴረስ በካይ ነው።

እንዳት ይታከማሌ?
ሌጅዎ በትክትክ የታመመ/መች ከመሰሌዎት የቤተሰብ ሃኪምዎ (ድክተርዎ) ጋ ይሂደ። ሀኪሙ ምርመራ
ካዯረገ በኋሊ እንዲስፈሊጊነቱ ህክምና ሉያዯርግ ወይም መዴሃኒት (Antibiotics) ሉያዝዝ ይችሊሌ ። ይህ
መዴሃኒት (Antibiotics) የብከሊ ጊዜን ሉያሳጥር ይችሊሌ።
ከታመሙ ከላልች በተሇይም እዴሜያቸው ከአንዴ አመት በታች ከሆኑ ህፃናትና ከዯረሱ ነፍሰጡሮች ይራቁ።
ከታመሙና መዴሃኒቱን ከጀመሩ በኋሊ ከስራ ከስብሰባና ከትምህርት ቤት ወይም ከመዋሇ ህፃናት ቢያንስ ሇ፭
ቀን መራቅ አሇብዎት።
መዴሃኒቱ ካሌተወሰዯ ግን የታመመው ሰው ምሌክቱን ካሳየ በኋሊ ሇ 21 ቀናት ከሰው መራቅ አሇበት።
የዚህ በሽታ ሳሌ ብዙ ጊዜ ሇህፃናት በጣም አስጨናቂ ነው ነገርግን የአሌጋ ሊይ እረፍት ፣ በዛ ያሇ ፈሳሽ እና አነስተኛና ሇስሊሳ ምግብ መውሰዴ
ህመሙ እንዱቀንስ ሇማዴረግ ሉረደ ይችሊለ። ከታመሙ በተሇይ ዯግሞ ህመሙ ከበረታ ወይም ከቆየብዎ ህኪም ጋ ይሂደና ይታከሙ።
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ስርጭቱን አንዳት መግታት ይቻሊሌ?
በወቅቱ ክትባት መውሰዴ በአካባቢያችን በሽታውን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ካለት አማራጮች መካከሌ ተመራጩ ነው።
በሀገር አቀፍ የህፃናት ክትባት ፕሮግራም (National Childhood Immunisation Schedule) አምስት ነጻ የትክትክ (Whooping
Cough) ክትባት በአቅራቢያዎ በሚገኝ ሀኪም ይሰጣሌ። ይህንን እባክዎ ከቤተሰብ ሀኪምዎ ጋ ይመካከሩ።
የተከተቡ ህፃናትም በትክትክ ሉያዙና ሉታመሙ ይችሊለ ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ህመሙ አይበረታባቸውም።

በበሽታው የተያዙ ሰዎች በሽታውን አንዲያዛምቱ አንዳት ይታከማለ?
አንዲንዳ ከትክትክ ታማሚ ጋር የተገናኙ ሰዎች በሃኪም መዴሃኒት (አንቲባዮቲክ) ይሰጣቸዋሌ። የዚህም አሊማ በሽታው ከ1 ዓመት በታች
ወዯሆኑ ህፃናት እንዲይሰራጭ ሇማዴረግ ነው። ምክንያቱን ከ1 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት በፀና ሉታመሙ ስሇሚችለ።
በመዋሇ ህፃናት ወይም በቤት ውስጥ ከ1 ዓመት እዴሜ በታች የሆኑ ተጋሊጭ ህፃናት ካለና በቅርቡ
ከመካከሊቸው ወይም ከነሱ ጋር የተገናኘና የትክትክ ህክምናን የወሰዯ ሰው ካሇ የቤተሰቡ ወይም የመዋሇ
ሕፃናቱ አባሊት መዴሃኒት (ኣንቲባዮቲክ) መውሰዴ ሉያስፈሌጋቸው ይችሊሌ። በሆስፒታሌ ድክተር ወይም
በጠቅሊሊ ሀኪም ከተመከረ በህዝብና በአካባቢ ጤና (Community and Public Health) ሉመቻችና
ህክምናው ሉሰጥ ይችሊሌ። በስሌክ ቁጥር 364 1777 ይዯውለ።
በቤት ውስጥ ሇመውሇዴ የተቃረበች ነፍሰጡር ካሇችና በቤተሰቡ ውስጥ በቅርቡ በትክትክ የታመመ ወይም
ህክምናውን የወሰዯ ሰው ካሇ በሽታው አዱስ ወዯሚወሇዯው ህፃን እንዲይተሊሇፍ የቤተሰቡ አባሊት በሙለ
መዴሃኒት (ኣንቲባዮቲክ) መውሰዴ አሇባቸው።
ጥያቄ ካሇዎት ወይም በበሽታው የታመመ ቤተሰብ አሇ ብሇው የሚያምኑ ከሆነ ወይም በበሽታው ተጋሇጫሇሁ ብሇው ካሰቡ የቤተሰብ
ሀኪምዎን ያነጋግሩ።

በፓርትነርሽፕ ካንተርበሪ (Partnership Health Canterbury) የተዘጋጀ ፣ ሚያዚያ 2012.
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