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                                             የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ  

የወቅቱ ዓለምን ዕረፍት የነሳው የወረርሽኝ በሽታ  

አጠቃላይ መግለጫ 

* ከዶ/ር ሰፈፈ በላይ አይቸህ 

15/03/2020 

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታ አጭር ታሪክ 

" የኮሮና ወረርሽኝ " በሽታ ካለፈው ከዲጼምበር ወር 2019 ዓ.ም ጀምሮ በቻይና አገር ውስጥ 
በመከሰቱና አዲስ በሽታ ሆኖ በመገኘቱ በዓለም ላይ ከፍ ያለ ስጋትን በመፍጠር ላይ ይገኛል ። 
ይህ በሽታ የጀመረው በቻይና አገር በሁባይ ክፍለ ሐገር፣ ልዩ ስሟ ሁዋኢን  በተባለች ከተማ 
ነው ። ይህ በሽታ ውሎ ሳያድር ስርጭቱ በፍጥነት በመዛመት፣ ይህ ጽሑፍ እስከ ወጣበት ቀን 
ድረስ በዓለማችን ከ 90 በላይ አገሮችን የበከለ መሆኑ እየተገለጠ ይገኛል ። በሽታው አህጉርን 
ሳይለይ በሩቅ ምሥራቅ ፤ በመካከለኛው ምሥራቅ ፤ በአውሮፓ ፤ በአሜሪካዎች፣ በአፍሪካና 
በሌሎች አህጉራትም በመዛመት ላይ ይገኛል ። በአጠቃላይ ኮሮና የተባለውን የቫይረስ ቤተሰብ 
ሳይንቲስቶች ያወቁት ከ 70 ዓመት በፊት ሲሆን ፤ ቫይረሱ የሚያጠቃው አእዋፍን ፤ ደሮዎችን ፤ 
ግመሎችንና ሌሎች እንሰሳትን ብቻ ስለነበር ፤  "የእንሰሳት በሽታ" ተብሎ ይታውቅ ነበር ። በኋላ 
ግን  ከ1937 ዓ.ም ጀምሮ የሰውን የመተንፈሻ አካል በማጥቃት " የሰው በሽታም "እየሆነ መጣ፣ 
( ምንጭ ፦  ከዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ድረ-ገጽ ) ።  

ከእንሰሳት ወደ ሰው ከሰውም ወደ ሰው ተላላፊ በሽታ ሆነ ። ያልበሰለ ጥሬ ስጋ ምግብ ቫይረሱን 
በማስተላልፍ በከፍተኛ ደረጃ ተጠርጣሪ መሆኑ ይነገራል።  

የኮሮና ቫይረስ ማንነትና የወረርሽኙ መስፋፋት ሁኔታ 

ኮሮና ቫይረስ በዚህ በቤተስብ ስሙ ይጠራ እንጅ በውስጡ ልዩ ልዩ ዝርያዎችን የያዘና ከላይኛው 
መተንፈሻ አካል ጀምሮ ወደታች በመውረድ በሳንባ ላይ ከፍ ያለ በሽታን በማባባስ የሚጎዳና 
እስከ ሞት አደጋም የሚያድርስ ነው ። ቫይረሱ ስሙን ያገኘው ከአካሉ ቅርጽ ነው ፤ ይህም ማለት 
በላቲን  ቋንቋ " ኮሮና " ማለት " ሆሎ " ወይንም " ክራውን - ዘውድ " ማለት ሲሆን፣ የቫይረሱ 
ውጫዊ አካል የዘውድ ቅርጽ እንዳለው መስሎ ስለሚታይ ነው ።የኮሮና ቫይረስ እስከ አሁን 
ቢያስ ሶስት ታዋቂ ዝርያቶች አሉት ፦  

1ኛ .  የመካከለኛው ምሥራቅ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ሜርስ ( MERS-COV) 

2ኛ .  የከባድና የአጣዳፊ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ ሳርስ (SARS-COV)   

3ኛ . የዛሬው የአዲሱ ወረርሽኝ በሽታ መነሻ ናቸው ፤ኖብል  ኮሮና (nCOV)   

ይህ ቫይረስ የሚያጠቃው በዋናነት የመተንፈሻ አካልን (ጉሮሮን ፤ ሳንባን )  ነው ። በተነጻጻሪነት 
ሲወዳደር ፣ ይህ ቫይረስ መጠኑ ትልቅ፣ ጠባዩ በሞቃት የአየር ጠባይ በቀላሉ የሚጠቃ ፤ 
ተላላፊነቱ በሳልና በንጥሻ ጠብታዎችና እጅ ለእጅ የመጨባበጥ ሁኔታ ዋና መንገዶች ናቸው ። 
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ዛሬ " በዋላ " የኢሪንተርኔት የዜና አውታር በተገለጠው መሠርት በዓለም ላይ ያለበት የስርጭት 
ሁኔታ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን ይመስላል፦ 

አድራሻ የታመሙ ሰዎች የሞቱ ሰዎች የዳኑ ሰዎች በአጠቃላይ ገዳይነቱ በ% ሲሰላ 

በዓለም ውስጥ 126,358 4,638 68,284 2.72% (ይህ መጠን ከአገር ወደ አገር በጣም ይለያል) 

በእስራኤል ውስጥ 200 0 4 0% 
  

 አስተያየት፦ እስራኤል እያደረገች ካለው በሽታውን የመከላከል ጥረት አንጻር፣ ሁኔታው በዚህ 
                ደረጃ ላይ ይገኝ እንጅ ፣ይህን  አህዛዊ (የቁጥር) መረጃ በመመልከት ብቻ ሕዝቡ 
                     በመከላከሉ ጉዳይ ላይ ጥረቱ የላቀ መሆን እንዳለበት መዘነጋት የለበትም !! 
 

የኮሮና ቫይረስ በሽታ ዋና ምልክቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች 

በሽታው በአጠቃላይ እንደሌሎች የቫይረስ ሕመሞች ማለትም እንደ ኢንፍሊዊአንዛ / ሻፓአት 
ሊመስል ይችላል።  ነገር ግን የጉሮሮ መከርከር፣ደረቅ ሳልና ከፍተኛ የሰውነት ሙቅት ዋና 
ምልክቶቹ ናቸው። ይህን መሳይ የሕመም ስሜት ሲደርስብን፣ በአፋጣኝ ወደ ማጌን ዳቪድ  

101 ስልክ በመደወል አፋጣኝ መመሪያ መቀበል አለብን። 

በሽታውን ለመከላከል የሚደረጉ ቀዳሚ የጥንቃቄ እርምጃዎች 

 እጅን በሳሙና በመቀባት፣ ከ 15-20 ሴኮንድ ለሚሆን ጊዜ አሽቶ መታጠብ (ከምግብ 
በፊትና በኋላ፣ ከሥራ በኋላ፣እንግዳ ነገርን ከነካን፣ ከመጸዳጃ ቤት ስንወጣ፣ 
ማንኛውንም ሁሉም የተጠቀመበትን የሚጠረጠር ነገር ስንነካ ወይም ስንጠቀምበት፣ 
እጅን በንቃት መታጠብ ወይም በአልኮል በተነከሩ ማጽጃዎች ወይም በልዩ ልዩ 
ማጽጃ ፈሳሾች(ጀሎች) በመጠቀም መከላከል፣ 

 አፍና አፍንጫን፣ዓይንን ጨምሮ እንደተለመደው ከመነካካት መታገስ፣ 

 ጥርጣሬ ባለበት የስብሰባ ቦታ በአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ( ማስክ ) መጠቀም፣ 

 ስንስልና ስናንነጥስ በእጃችን ውስጣዊ መዳፍ ሳይሆን፣በክርናችን መገደብ ፣ወይም 
አፍና አፍንጫን መሸፈን፣ 

 እጅ ለእጅ የመጨባበጥንና የመሳሳምን  ልምድ ለጊዜው መገደብ፣ የሚሉት አስፈላጊ 
እርምጃዎች ናቸው። 

በሽታው በብዛት የሚያጠቃው ማንን ነው  ?  

በአጠቃላይ ወረርሽኙ በሽታ ሁሉንም የዕድሜ ክልል ያጠቃል ። ይሁን እንጅ እስከ አሁን 
ከተገኘው ኢፒዴሚዎሎጅያዊ መረጃ መሠረት፣ በሽታው በይበልጥ  የሚያጠቃው ስር የሰደድ 
በሽታ ያላቸውን ሰዎች ነው።  ለምሳሌ፣ የስኳር ብዛት በሽታ ፤ ከፍተኛ የደም ግፊት በሽታ ፤ 
የልብ በሽታ፣ የመተንፈሻ አክል በሽታና የተፈጥሮ መከላከያ ኋይላቸው ደካማ የሆኑትን 
እንደሆነ ታውቋል። ይህም ዕድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑትን  አረጋውያንንም ጨምሮ 
ነው ። ለጊዜው ከዘጠኝ ዓመት በታች ባሉ ሕጻናት ችግሩ አልታየም ። (የመረጃው ምንጭ ፦
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በቅርቡ በቻይና አገር ከ 87,000 በላይ በተበከሉ ሰዎች ላይ የተደረገ ሳይናሳዊ ጥናት ከቀረበው 
ሪፖርት)፣  

ስለዚህ  የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የእያንዳንዱ ግለሰብ የግል ኋላፊነቱን በጽኑ መወጣት 
አስፈላጊ መሆኑ አያጠያይቅም ።  በሽታውን ስለመከላከልና በሽታውን ላለማስተላለፍ ከፍ ያለ 
የነቃና እምነት ያለው ኃላፊነት ሊኖረን ይገባል ። ይህ ትግል  የአገርን ሉዋላዊነት ከወራሪ ጠላት 
እንደመጠበቅ የሚመስል ክቡር ትግል መሆኑን ሰፋ አድርጎ መገንዘብ ግድ ይለናል ። ከ 60 
ዓመት በላይ ያለውን ሕዝብና ሕጻናትን በልዩ ትኩረት ማገዝና መንከባከብም ያስፈልጋል ። 

የበሽታውን ስርጭት በመከላከሉ ጥረት ላይ እየተሰጠ ስላለው መመሪያ  

የወረርሽኙን መዛመት ለመገደብ ይቻል ዘንድ በግለሰብ ደረጃ ፤ በሕብረተሰብ ደረጃና በአገር 
አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ መርሆና እርምጃዎችን በጥምረት መሥራት ዋና ጉዳይ ነው ። ስለሆነም 
የችግሩን አሳሳቢነት በጥብቅ በመገንዘብ የእስራኤል የጤና ጥበቃ ሚ/ር ከከፍተኛ የጤና 
ባለሙያዎች ጋር በመመካከር መመሪያዎችን በማውጣትና በሽታውን በመከላከል ከፍተኛ ጥረት 
በማድረግ ላይ ይገኛል ። 

ክቡር የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኒያሚን  ናታንያሁ ፤ የጤና ጥበቃ ሚ/ር ሀራቭ ሊጽማንና 
የማጌን ዳቪድ አዶም ዋና ሥራ አስኪያጅ ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ ከፍተኛ ውሳኔዎች 
ተደርገዋል ። ይኸውም ፦ 

1ኛ / በሽታው ከተሰራጨባቸው አገሮች ወደ እስራኤል የሚገቡ ሁሉ ለ14  ቀናት በመገለል  
       ጥበቃ ውስጥ እንዲገቡ ፤ 
2ኛ /  የግል ንጽህና አጠባበቅ ላይ እጅግ ከፍ ያለ ትኩረትና አፈጻጸም እንዲደረግ ፤ 

3ኛ /  የእጅ መጨባበጥ  ልምድ ለጊዜው እንዲቆም የሚሉት አብይ ጉዳዮች ናቸው ፣በማለት 
መዓሪቭ  ጋዜጣ በ4.3. 2020 ባወጣው እትሙ ገልጧል። 

የበሽታውን መዛመት ለመቋቋም የወጣው ሙሉ መረጃ  

1 /  ከውጭ ሐገሮች ወደ እስራኤል የሚገባ ሁሉ ለ14 ቀናት ከቤቱ ተገልሎ  

       እንዲቀመጥ፤ 

2 /  ከእነዚህ አገሮች ወደ እስራኤል የሚገቡ ሌሎች እንግዶች መግባት ይችላሉ ፤ ነገር ግን ለ14 

     ቀናት ስለመገለላቸው ማረጋገጫ ከተገኘ ብቻ ነው ፤ 

3 /   በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በእስራኤል ውስጥ እንዳይካሄዱ ተወስኗል ፤ 

4 /  ከዓለም አቀፍ ጉባኤዎች የሚመለሱ እስራኤላዊያን ለ14 ቀናት በቤታቸው እንዲገለሉ ፤ 

5 /  የጤና ጥበቃ ሚ/ር ሠራተኞች ወደ ዉጭ አገር እንዳይወጡ ተከልክሏል ፤ 

6 /  ከ 10 ሰዎች በላይ የሚያስተናግዱ ጉባኤዎች እንዳይካሄዱ ተከልክሏል ፤ 

7 /  ባለፉት 14 ቀኖች ወደ እስራኤል የገቡ ሁሉ፣ 10 ሰዎች በሚሳተፉበት ድግስም ሆነ 

      ስብሰባ  ላይ እንዳይሳተፉ ተከልክሏል ፤ 
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8 /   ለእስራኤል የሠራተኛ ኮሚሽን ከጤና ጥበቃ ሚ/ር በተሰጠው ምክር መሠረት፣ 
      በአጠቃላይ ሠራተኞች ወደ ዉጭ አገራት እንዳይወጡ በማለት ተነግሯል ፤ 
9 /   ዕድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ ላሉና በተለይም ስር ሰደድ በሽታዎች ላሉባቸው ( የስኳር 
     ብዛት በሽታ ፤ የከፍተኛ የደም ግፊት ፤ የልብና የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችና የተፈጥሮ 
      የመከላከያ ኋይላቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች ለበሽታው ይበለጥ ተጋላጮች በመሆናቸው፣   
      ሕዝባዊ ስብሰባዎች ፤ ከውጭ አገር ከተመለሱ ሰዎችና የሕመም ስሜት ካላቸው ሰዎች 
      ጋር ግንኙነት እንዳያደርጉ ተመክሯል ፤ 
10 /   አገር ጎብኝዎች ማለት ከኢራን ፤ ከሱሪያ ፤ ከኢራቅ ፤ ከሊባኖስ ወ.ዘ.ተ ከ14 ቀናት በፊት 
       ለተመለሱ ወደ እስራኤል እንዳይገቡ ተደርጓል ፤ 
11 /   ጤና ጥበቃ ሚ/ር በጥብቅ የመከረው የግል ንጽህና አጠባበቅና አፈጻጸም ጉዳይ በእጥፍ 
        ድርብ ትኩረት እንዲደረግበት በማለት ነው ፤ 
 

ማሳሰቢያ፦  በአንድ ወቅት የተላለፈ መመሪያ የመጀመሪያም የመጨረሻም ሊሆን 
አይችልም። እንደወረርሽኙ የመዛመት ጠባይ፣እንዲሁም እንደ ማሕበራዊና 
ኤኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሁኔታ እየተጠናና እየተገመገመ፣ መመሪያዎች 
ስለሚወጡ፣ በየቀኑ የሚገለጠውን መረጃ ነቅቶ በመከታተል እራስን መጠበቅ 
ያስፈልጋል። 

  
ስለ በሽታው ክትባትና መድኋኒት ጉዳይ በተመለከተ  

እስከ አሁን ድረስ ለኮሮና ቫይረስ የሕክምና መድኋኒትም ሆነ የመከላከያ ክትባት ገና 
አልተገኘለትም ። ይህን ለማግኘት በሚደረገው ጥረት  እስራኤልን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ 
ከፍ ያለ ርብርብ  እየተደረገ ይገኛል ። 

ክትባትና መድኋኒትን ለመፍጠር ብዙ ጊዜና ሂደትን የሚጠይቅ በመሆኑ ፤ ለአሁኑ አጣዳፊ 
ፍላጎት በቀላሉ ይገኛል ብሎ መገመት ጥቂት ይከብዳል ። ስለዚህ እስከዚያ ድረስ ዋናው 
ተጨባጭ እርምጃ ከዚህ በላይ የተገለጡትን የመከላከያ ዘዴዎች በጽኑ ትኩረት መፈጸም ብቻ 
ነው ። 

"  ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ " የተባለውን የሕዝብ ጤና አጠባበቅ መርሆ ከዚህ 
ጋር መጥቀስ እጅግ ተገቢና ወቅታዊም ነው ። 

 

*  የዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ፦   ዶ/ር ሰፈፈ በላይ አይቸህ  

                               በጤና አጠባበቅና በኤፒደሚዎሎጅ መስክ ኤክስፕርት 

                                       በጤና ብሪኡት የጤና አጠባበቅ ድርጅት ፕሮፌሽናል ሥራ አስኪያጅ 
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