Ժանտախտ
Ժանտախտը շատ լուրջ հիվանդություն է: Այն առաջանում է բակտերիայից, որը երբեմն գոյություն ունի առնետների,
սկյուռների կամ այլ կրծողների և նրանց լվերի մեջ: Կան ժանտախտի տարբեր ձևեր. ավշային ժանտախտ, թոքային
ժանտախտ և արյան ժանտախտ:

Ավշային ժանտախտ (անենատարածված ձևը):
Ինչպե՞ս կարող եմ դրանով
վարակվել:

Դուք կարող եք ձեռք բերել ավշային ժանտախտ, եթե.
• Որևէ վարակված կրծող կամ լու կծի Ձեզ:
• Բակտերիան թափանցի բաց վերքի կամ կտրվածքի մեջ:

Արդյո՞ք այն վտանգավոր է:

Այո: Եթե Դուք անմիջապես բժշկական օգնություն չստանաք, կարող է մահանաք:

Արդյո՞ք այն վարակիչ է:

Ոչ: Ավշային ժանտախտը Ձեզ չի կարող փոխանցվել մեկ այլ անձից:

Որո՞նք են
ախտանշանները:

Առաջին ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 2-6 օրվա ընթացքում.
• ջերմություն
• գլխացավ
• դող
• թուլություն
• այտուցված և զգայուն գեղձեր պարանոցի, թևատակերի կամ աճուկների շրջանում
Հետագայում Դուք կարող եք ձեռք բերել ժանտախտի մեկ այլ տեսակ, որը կոչվում է

արյան ժանտախտ:

Թոքային ժանտախտ:
Ինչպե՞ս կարող եմ դրանով
վարակվել:

Դուք կարող եք ձեռք բերել թոքային ժանտախտ, եթե.
• Դուք մոտ եք գտնվում որևէ վարակված մարդու կամ կենդանու կամ
• Դուք շնչեք մշուշի կաթիլներ կամ գոլորշի, որ արձակած կլինեն ահաբեկչական
հարձակման ժամանակ:

Արդյո՞ք այն վտանգավոր է:

Այո: Եթե Դուք անմիջապես բժշկական օգնություն չստանաք, կարող եք մահանալ:
Եթե որևէ մեկը մոտ է գտնվել Ձեզ, ապա նա ևս պետք է բուժվի:

Արդյո՞ք այն վարակիչ է:

Այո: Դուք կարող եք վարակվել թոքային ժանտախտով որևէ անհատից, որն արդեն
հիվանդ է:

Որո՞նք են
ախտանշանները:

Առաջին ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 1-3 օրվա ընթացքում.
• Ջերմություն
• գլխացավ և
• թուլություն:
Մի քանի օր հետո Ձեզ մոտ կսկսվի թոքերի բորբոքում և Դուք կունենաք.
• շնչարգելություն,
• ցավ՝ կրծքավանդակի շրջանում և հազ (երբեմն արյունախառը կամ ջրալի լորձով):
Հետագայում Դուք կարող եք ձեռք բերել ժանտախտի մեկ այլ տեսակ, որը կոչվում է

արյան ժանտախտ:

Ինչպե՞ս ես կարող եմ վարակվել արյան
ժանտախտով:

Ի՞նչ անել, եթե կարծում եմ որ վարակված եմ
ժանտախտով:

Դուք կարող եք այն ձեռք բերել, եթե որևէ վարակված
կրծող կամ լու Ձեզ կծի: Կամ այն կարող է հանդես գալ
որպես ավշային կամ թոքային ժանտախտի բարդություն:

Հեռաձայնեցեք Ձեր բժշկին կամ
հիվանդանոց անմիջապե'ս: Դուք պետք
է անհապաղ բժշկական օգնություն
ստանաք, այլապես կարող եք մահանալ:

Ախտանշանները նման են ավշային ժանտախտին, բայց
Դուք նաև կունենաք.
• որովայնային ցավեր,
• շոկ և
• մաշկի տակ տեղ-տեղ արյուն, որ նմանվում են
կապտուկների:

Հավելյալ տեղեկությունների համար...
Հեռաձայնեցեք CDC-ին (Centers for Disease Control)
անգլերեն լեզվով տեղեկություն ստանալու համար.
800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)
Կամ այցելեցեք ինտերնետ հետևյալ հասցեներով.
www.bt.cdc.gov
www.dhs.ca.gov/epo
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