ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ንወለዲ
DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL TIGRINSKA AV FAKTABLADET DET SVENSKA VACCINATIONSPROGRAMMET FÖR BARN.

ናይ ሽወደን መደብ ክታበት ንቈልዑ
ኵሎም ቈልዑ ኣብ ሽወደን ኣንጻር ትሽዓተ ከበድቲ
ሕማማት ብናጻ ናይ ምኽታብ መሰል ኣለዎም። ኵለን
ኣዋልድ ኣንጻር መንሽሮ ክሳድ ማህጸን (HPV,ሆፐቨ
ሰብኣዊ ፓፒሎም ቫይረስ) ክታበት ንኽኽተባ ዕድል
ይበሃበን። እዚ ክታበት ኣብ ማእከል ክንክን ቈልዑን ኣብ
ቤት ትምህርቲ ብመንገዲ ጥዕና ተመሃሮ ይወሃብ።

ዕድመ

ክፍሊ ክታበት ጸረ

ዓቐን

3 ወርሒ

ዲፍተሪያ፣ ተታኑስ፣ ትኽትኽታ፣ ፖልዮ፣ ሀሞፊልስ
ኢንፍሉወንሳ ዓይነት በ (Hib)፣ ፕነሞኮኩስ ንዩመውኑ

ዓቐን 1

5 ወርሒ

ዲፍተሪያ፣ ተታኑስ፣ ትኽትኽታ፣ ፖልዮ፣ ሀሞፊልስ
ኢንፍሉወንሳ ዓይነት በ (Hib)፣ ፕነሞኮኩስ ንዩመውኑ

ዓቐን 2

12 ወርሒ

ዲፍተሪያ፣ ተታኑስ፣ ትኽትኽታ፣ ፖልዮ፣ ሀሞፊልስ
ኢንፍሉወንሳ ዓይነት በ (Hib)፣ ፕነሞኮኩስ ንዩመውኑ

ዓቐን 3

18 ወርሒ

ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን (ሩበላ)

ዓቐን 1

5 ዓመት

ዲፍተርያ፣ ተታኑስ፣ ትኽትኽታ፣ ፖልዮ

ዓቐን 4

1–2 ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን (ሩበላ)

ዓቐን 2

5–6 መንሽሮ ክሳድ ማህጸን (ሆፐቨ) (ንኣዋልድ)

ዓቐን 1-2

8–9 ዲፍተርያ፣ ተታኑስ፣ ትኽትኽታ

ዓቐን 5

ማእከል ክንክን ቈልዑ
ጥዕና ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ

ክታበት እንታይ ማለት እዩ?

ክታበት ማለት፡ ነቲ ጠንቂ ሓደ ሕማም ዝኾነ ኣርካሲ ብኸፊል ወይ ነቲ
ኣርካሲ ብምልኡ ብዝተዳኸመ መልክዑ ንኣካላት ምሃብ እዩ። እዚ ንሓደ
ሰብ ንኸሕምሞ እኹል ኣይኮነን። ሓደ መከላኸሊ ንኽሃንጽ ግን እኹል
እዩ። ብድሕሪኡ ሓደ ሰብ በቲ ረኽሲ እንተ ተቓሊዑ፡ ናይ ኣካላት ስርዓተ
ብይነት ድልዊ እዩ። ነቲ ናይ ኣርካሲ ድማ ቅድሚ ሕማም ምጅማሩ
ከምዘይጓዳእ ይገብሮ።

ክታበት ብኸመይ ይትግበር?

ኵሉ ክታበት ብወለንታ እዩ። ውላድካ ክኽተብ እንተ ኾይኑ ትውስን ንስኻ
ወላዲ ኢኻ።
ኣብ’ዚ መደብ ክታበት ዘለዉ ክታበታት ንሕጻናት ኣብ ሰለፎም ንዕብይ
ዝበሉ ኣብ ኢዶም ብስሪንጋ ይወሃብ። ሓበሬታ ናይ ንቈልዑ ብመንገዲ እዚ
ናይ ሽወደን መደብ ክታበት ዝወሃብ ክታበታት፡ ናብ’ቲ ሃገራዊ መዝገብ
ክታበት ጸብጻብ ይወሃብ እዩ። ብሓገዝ ናይ’ዚ መዝገብ ክንደይ ሰባት ከም
ዝተኸተቡን እዞም ክታበታት ነቶም ሕማማት ከም ዝጎድሉ ይገብሩ ከም
ዘለዉ ወይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘለዉ ብቐሊሉ ክርአ ይከኣል።

ኣብ ውሽጢ’ዚ ናይ ሽወደን መደብ ክታበት ንቈልዑ፡
ኣንጻር ኣየኖት ሕማማት እዩ ሰብ ዝኽተብ?
ዲፍተርያ ኣብ ቈልዑ ዕብሰት ከስዕበሎም ዝኽእል ሓደ ኣዚዩ ተላጋቢን
ብርቱዕ ረኽሲ ጐረሮን እዩ። ባክተርያ ናይ ዲፍተርያ፡ ንኣብነት ኣብ ልቢ፣
ኵሊትን ስርዒት መትኒን ንህይወት ዜስግእ ጕድኣት ክውርድ ዝኽእል
ሓደ መርዚ ይነዝዕ።
ቴታኑስ ኣብ መሬት ብዝርከብን ኣብ ቀልቀል እንስሳታት ክርከብ
ብዝኽእልን ሓደ ባክተርያ ይስዕብ። እዚ ባክተርያ ቍስሊ ከርክስን
ናይ ጭዋዳታት ምጭባጥን ምስትንፋሳዊ ልምሰትን ከስዕብ ዝኽእል ሓደ
ብርቱዕ መርዚ የፍሪ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሰብ ይመውት። እዚ ሕማም ኣብ
መንጎ ሰባት ኣይመሓላለፍን እዩ።
ትኽትኽታ ሓደ ኣዚዩ ተላጋቢ ምስትንፋሳዊ ረኽሲ ኴይኑ፡ ኣሸጋሪ ሰዓል
ብምግባር ንሓያሎ ኣዋርሕ ክጸንሕ ይኽእል። ናብ ነድሪ ሳምቡእ እውን
ከምርሕ ይኽእል። እዚ ሕማም ንዕሸላት ኣዚዩ ኣድካምን ንህይወቶም
ኣስጋእን እውን እዩ።
ፖልዮ ሓደ ናይ ቫይረስ ሕማም ኴይኑ ብመንገዲ ዝተበከለ ማይ
ይመሓላለፍ። ክሳብ 1950 ዓ.ም ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ፖልዮ ንብዙሓት
መልመስቲ ወይ ነባሪ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎም እዩ። ግን ብሓገዝ ዝሓሸ
ስነ-ጥዕናን (ጽሬት) ሓፈሻዊ ክታበትን እቲ ሕማም ካብ ሽወደንን ካልኦት
ዝበዝሓ ሃገራትን ጠፊኡ።
ሀሞፊልስ ኢንፍሉወንሳ ዓይነት በ (HIB)፡ ልዕል-ዅሉ ኣብ ቈልዑ ትሕቲ
ሓሙሽተ ዓመት ብቑልጡፍ ብርቱዓት ረኽስታት ከምጽእ ዝኽእል ሓደ
ባክተርያ እዩ። HIB ሕማም ኣንቅጺ ወይ ምራዘ ደም እንተ ኣስዒቡ
ናይ ሙማት ዘሎ ተኽእሎ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሚእታዊት እዩ።
እቶም ዝድሕኑ፡ ክሓዊ ዘይክእል ነባሪ ስንክልና ከም ጽምመት ወይ ሕማም
ምንፍርፋር ከማዕብሉ ይኽእሉ።
ፕነሞኮኩስ ንዩመውኑ፡ ጠንቂ ናይ ከም ነድሪ እዝኒን ነድሪ ሶርኖን
ዝኣመሰለ ቅልል ዝበለ ረኽስታት ክኾኑ ዝኽእሉ ባክተርያ እዮም። ግን
ስተረፕንተኮኩስ ጠንቂ ከም ነድሪ ሳንቡእ፣ ምራዘ-ደምን ኣንቅጺን
ዝኣመሰሉ ኣጸቢቖም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሕማማት እውን እዩ። እዚ
ክታበት፡ ኣንጻር ካብ’ቲ ኣብዚ ክታበት ዝኣቱ ብጠንቂ ስተረንተኮኩስ
ዝስዕብ ብርቱዕ ሕማም ጽቡቕ ምክልኻል ይህብ።
ንፍዮ ሓደ ኣዚዩ ተላባዕን ብዙሕ ግዜ ብርቱዕ ረስኒ፣ እሑእታን ዕንፍሩርን
ዝገብር ኣሸጋሪ ናይ ቫይረስ ሕማም እዩ። እዚ ከም ነድሪ ሓንጎል፣ ነድሪ
እዝኒን ነድሪ ሳንቡእን ዝኣመሰሉ ተደረብቲ ሕማማት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ብሰንኪ ንፍዮ ዝሞቱ ሰባት እውን የጋጥም እዩ። ኣንጻር እዚ ሕማም
ዝኮነ መድሃኒት የለን።
ጽግዕ፡ ብቐዳምነት ንምራቓዊ ጽኪን ንማእከላይ መትናዊ ስርዓትን ዘጥቅዕ
ሓደ ኣዚዩ ተላባዒ ናይ ቫይረስ ሕማም እዩ። ልሙዳት ሓልኪ፡ ኣንቅጺን
ነድሪ ሓንጎልን ኮይኖም፡ እዚኦም ነባር ጸገም ምስማዕ ወይ ምጽማም
ከስዕቡ ይኽእሉ። ዓቕመ ኣዳም ድሕሪ ምብጽሖም ዝሓሙ ደቂ ተባዕትዮ፡
ብነድሪ ፍረ-ነፍሲ ክጥቅዑ ይኽእሉ። እዚ ሳሕቲ መኻናት ክገብሮም
ይኽእል እዩ።

ክታበት ጸር ንፍዮ፣ ጽግዕን ሩበላን
ልሙድ ( እንተወሓደ ኣብ 1 ካብ 100 ናይቶም ዝተኸተቡ ዝርአ) ቅይሒ፣
ሕበጥን ቍስልን ኣብ ናይ ክታበት ቦታ። ሓደ ሓደ ቈልዑ ነቶም ሕማማት
ዝመሳሰል ፈኵስ ዓይነት መልሰ-ንጥፈት ይሓሙ/ይወጾም። እቲ ልሙድ፡
ረስኒን ዕንፍሩርን ድሕሪ 1-2 ሰሙን ናይቲ ክታበት እዩ። እዞም ቈልዑ
ኣይልብዱን እዮም። እቲ ጸገም ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ
መዓልታት ይጠፍእ። ድሕሪ እቲ ካልኣይ ክታበት፡ እዚ መልሰ-ንጥፈት
ዝጎደለ ልሙድ እዩ።

ካልኦት ክታበት

ናይ ክታበት ኣውንታውን ኣሉታውን ጐድንታት

እዚ ክታበት እንታይ ዓይነት ምክልኻል ይህብ?

እቶም ዝበዝሑ ዝተኸተቡ ቈልዑ፡ ሓደ ጽቡቕ መከላኸሊ ኣንጻር ብርቱዕ
ሕማም ይረኽቡ። ሓደ ሓደ ቈልዑ ምሉእ ምክልኻል ኣይረኽቡን እዮም።
ከምኡ ክንሱ ግን መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ሽወደን ክቱባት ስለ ዝኾኑ
ብኡ ምኽንያት ድማ እቶም ሕማማት ኣብዚ ሕብረተሰብ ስለ ዘይዝርግሑ፡

ዝኾነ መድሃኒት ካብ ሓደጋ ነጻ ኣይኮነን። እዚ ክንሱ በዓል መዚ ህዝባዊ
ጥዕና (Folkhälsomyndigheten)፡ በቲ ሕማማት ዝመጽእ ሓደጋታት
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ይግምግም።

ናብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ትገሸሉ ክትሓስበሉ ዘለካ
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ክንክን ጥዕና ቈልዑ ወይ ሓደ ክሊኒክ ክታበት ተዘራረብ።

እቶም ቈልዑ እኹል መከላኸሊ ኣለዎም።

ኣየኖት ጐናዊ ሳዕቤናት ከጓንፉ ይኽእሉ?

ኣስተውዕል!

መዓልታት ይሓውዩ።

ድሕሪ እቲ ክታበት፦ እቲ ቈልዓ ድሕሪ እቲ ክታበት ዝሓመመ እንተ
መሲሉ (ሕማቕ እንተ ተሰሚዕዎ)፡ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፣
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ዝተተሓሓዙ ኵሉም ዘጋጥሙ መልሰ-ንጥፈታት ክሕብሩ እዮም።
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እቶም ኣዚዮም ዝበዝሑ ቈልዑ ካብ እዞም ክታበታት ዋላ ሓደ ጐናዊ
ሳዕቤን ወይ ቀሊል ጐናዊ ሳዕቤን ጥራይ እዩ ዘስዕበሎም። እቶም ምናልባት
ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጐናዊ ሳዕቤናት መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ቁሩብ

ክታበት ኣንጻር ዲፍተርያ፣ ቴታኑስ፣ ትኽትኽታ፣ ፖልዮ፣
ሀሞፊልያ፣ ፕነሞኮኩስ ሆፐቨን
ልሙድ ( እንተወሓደ ኣብ 1 ካብ 100 ናይቶም ዝተኸተቡ ዝርአ)
ምቕያሕ፣ ሕበጥን ቍስሊ ኣብ ናይ መኽተብቲ ቦታን፣ ፈኵስ ረስኒ፣
ውጽኣት፣ ተምላስ።

ቅድሚ እቲ ክታበት፦ ውላድካ ሕሙም እንተ ኾይኑ፣ መለዓዓሊ ሕማም
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መንገዲ እቲ ክታበት ተጻቢእዎ እንተ ነይሩ፡ ሓብር።

ብመንገዲ ናይ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ካርድ ወይ ጥራዝ ወይ
ብኻልእ መንገዲ ጌርካ ናይ ውላድካ ክታበታት ብትኽኽል ኣጻሪ።

ህጻን፦ ሳሕቲ (ካብ 1 ካብቶም 1000 ዝተኸተቡ ዝውሕድ) ወይ ኣዝዩ
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ቘርበት።
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