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ስለ ቂጥኝ

ቂጥኝ ምንድን ነው?
ቂጥኝ በባክቴሪያ ኢንፌክሽ ይከሰታል። በሽታው በተለያዩ ደረጃዎች ሊከሰት ይችላል፣ ሆኖም ካልታከመ ከባድ ሕመም 
ሊያስከትል ይችላል። 

ቂጥኝ እንዴት ይተላለፋል?
ቂጥኝ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ጊዜ የሚተላለፈው በሰውነት ብልት በኩል ፣ በአፍ ወይም በፊንጢጣ ነው። ከእናት ወደ ልጅ 
የሚመጣ የኢንፌክሽን መተላለፍ በእርግዝና ወቅት የሚከሰት እና በልጁ ላይ ወደ የሞተ ልጅ መወለድ ወይም ከባድ የወሊድ 
በሽታ ሊያመጣ ይችላል። በበሽታው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የኢንፌክሽኑ የመተላለፍ አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። እናትየው 
በእርግዝናዋ ወቅት የመጀመሪያዎቹ አራት ወራት ውስጥ ህክምና ካገኘች ህፃኑ በበሽታው የመያዝ እድሉ ትንሽ ነው። 

የቂጥኝ በሽታን መመርመር ለምን አስፈላጊ ነው?
በሽታው የመከሰቱ አጋጣሚ ከፍተኛ ካለበት ሀገር የመጡ ከሆነ የቂጥኝ በሽታ መመርመር አስፈላጊ ነው። በተለይ ለነፍሰ 
ጡር ሴቶች በጣም አስፈላጊ ነው፣ ሰለዚህም ሁሉም እርጉዝ ሴቶች በመደበኛነት ምርመራ ይደረግላቸዋል። እንዲሁም 
ለሎሎች እዳያስተላልፉ በበሽታው መያዞን  ማወቅ አስፈላጊ ነው። ለኢንፌክሽን እንደተጋለጡ እርግጠኛ ካልሆኑ ምርመራ 
እንዲደረግልዎት መጠየቅ ይችላሉ። ምርመራው የሚደረገው በፈቃደኝነት ነው። መርመራውም ነፃ ነው።

የቂጥኝ ምልክቶች ምንድ ናቸው?
የቂጥኝ በሽታ ምልክቶች ሳያሳይ በሰውነት ውስጥ ሊኖር ይችላል፣ እናም በሽታው በደም ምርመራ እስኪገኝ ድረስ እስከ 3 ወራት 
ድረስ ሊፈጅ ይችላል። 

በሂደቱ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው ባክቴሪያው ወደ ሰውነት ውስጥ በሚገባበት ቦታ ለምሳሌ ብልት አካላት፣ ፊንጢጣ፣ ጣቶች 
ወይም አፍ ላይ ህመም የሌለበት ቁስል ይታያል። ቁስሉ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በራሱ ይድናል። ህክምና ካልተደረገላቸው 
በስተመጨረሻ በኢንፌክሽኑ ከተያዙት መካከል ግማሽ ያህሉ(በጥቂት ሳምንታት፣ ወራት ፡ እስከ 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ) ሌሎች 
ምልክቶች ይታዩባቸዋል።  በጣም የተለመዱት ምልክቶች ድካም፣ ሽፍታ፣ እብጠት እና የፀጉር መርገፍ ናቸው። ሽፍታው 
በተለምዶ በላይኛው አካል ላይ እና በእጅ መዳፍ እና በእግር ተረከዝ ላይ ይታያል። 

ቂጥኝ በተጨማሪም የማዕከላዊውን የነርቭ ሲስተም ላይ ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል እናም የማየት እና የመስማት ችሎታን 
ሊጎዳ ይችላል። ህክምና ካልተደረገለት ከብዙ አመታት በኋላ ቂጥኝ የልብ እና የደም ስሮች እና የአዕምሮ ህመም ሊያስከትል 
ይችላል።

በቂጥኝ ከመያዝ እንዴት መጠበቅ ይቻላል?
የቂጥኝ በሽታን ለመከላከል በጣም አስፈላጊው መከላከያ በሴት ብልት እና በፊንጢጣ ግንኙነት እና በአፍ በሚፈጸም የግብረ 
ሥጋ ግንኙነት ወቅት ኮንዶም መጠቀም ነው።

የቂጥኝ ምርመራው አዎንታዊ ከሆነ ምን ዓይነት ክትትል ያገኛሉ?
ምርመራው አወንታዊ ከሆነ ለክትትልና ህክምና ወደ ልዩ ባለሙያተኛ ይመራሉ ከዛም የአንቲባዮቲክ ሕክምና ሊደረግሎ 
ይችላል። ሕክምናው ውጤታማ ሲሆን ጤናማ እና ከበሽታ ነጻ እንዲሆኑ ያደርጋል። ሆኖም ግን በኋላ እንደገና በበሽታው 
ሊያዙ ይችላሉ።

ምርመራ፣ ህክምና እና ክትትል ነጻ ነው። ክትትሉ ሕክምናው ከተጠናቀቀ ከ 3፣ 6 እና 12 ወራት በኋላ የደም 
ምርመራን ያካትታል።

የምርመራ ውጤቱ በኖርዌይ ውስጥ የመኖርያ ማመልከቻ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ አይኖረውም። 


