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

ንሓደ ሓደ ቈልዑ ንኽኽተብዎም
ዝወሃብ ምኽሪ ክታበታት
ኵሎም ቈልዑ ኣብ ሽወደን ኣንጻር ትሽዓተ ብርቱዓት
ሕማማት ክኽተቡ መሰል ኣለዎም ( ናይ ሓበሬታ መንሹር
ብዛዕባ ናይ ሽወደን መደብ ክታበት ንቈልዑ ርአ)።
ከምኡ’ውን ኵለን ኣዋልድ ክታበት ኣንጻር ሁማንት
ፓፒሎም ቪሩስ (ሆፐቨ፣ መንሽሮ ክሳድ ማህጸን)
ክኽተባ ዕድል ይወሃበን ( ናይ ሓበሬታ መንሹር ብዛዕባ
ክታበት ኣንጻር ሆፐቨ ንኣዋልድ ርኣዪ)። ገለ ቈልዑ
ብተወሳኺ ኣንጻር ወይቦ ዓይነት በ፣ ሕማም ዓባይ ሰዓል፣
ኢንፍሉወንሳን ረክሲ ስተረፕተኮኩስን ብናጻ ክኽተቡ
ዕድል ይወሃቦም።

ሕማም ዓባይ ሰዓል (ቲቢ)

ወይቦ በ

እዚ ክታበት እንታይ ዓይነት ምክልኻል ይህብ?

ወይቦ በ ቫይረስ ዝጠንቁ ናይ ጸላም ከብዲ ረኽሲ ኾይኑ ብደምን
ብኻልኦት ናይ ኣካል ፈሰስትን ይመሓላለፍ። እዚ ሕማም ኣብ ገሊኦም ሰባት
ጨሪሹ ዘይረአ ክኸውን ከሎ ካልኦት ሰባት ግን ንሓያሎ ኣዋርሕ ክሓሙ
ይኽእሉ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ክሓውዩ ኸለዉ ኣብ ውሑዳት ሰባት ግን
እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላት ብምጽናሕ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጠንቂ ናይ መጕዳእቲ
ጸላም ከብዲ ወይ መንሽሮ ጸላም ከብዲ ክኸውን ይኽእል። ሰብ ኣብ እዋን
ቁልዕነቱ በዚ ረኽሲ እንተ ተታሒዙ፡ እቲ ሓደጋ ዝዛየደ ይኸውን።

መን’ዮም ክኽተቡ ዝግብኦም?
ናይ ለበዳ ሓደጋ ብዝያዳ ዝተቓልዑ ቈልዑ ነዚ ክታበት ክኽተብዎ ለበዋ
ይወሃብ። እዚ ብቐዳምነት ነቶም ካብ ኣባላት ስድርኦም ሕማም ወይቦ በ
ዘለዎም ወይ ወለዶም ካብ ኣብ ሽወደን ንላዕሊ ወይቦ በ ዝውቱር ዝኾነሉ
ሃገር እንተ መጺኦም ይምልከት። እቶም ዝበዝሑ ምምሕዳር ዞባታት
ክታበት ጸረ ወይቦ በ ንቈልዑ ክህቡ መሪጾም እዮም።

እዚ ክታበት እንታይ ዓይነት ምክልኻል ይህብ?

ሕማም ዓባይ ሰዓል ባክተርያ ዝጠንቁ ረኽሲ ኾይኑ ሰብ ክስዕል ከሎ
ብመንገዲ ንፋስ (ኣየር) ይዝርጋሕ። መብዛሕትኡ ግዜ ንሳናቡእ እዩ
ዘጥቅዕ። ግን ንኻልኦት ክፋል ሰብነትና እውን ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም።
እዚ ሕማም መብዛሕትኡ ግዜ፡ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ምስዓል፣ ምንካይ
ክብደትን ረስንን ሃልይዎ ቀስ ኢሉ ይምዕብል። ኴይኑ ግን እዚ ሕማም
ዳሕራይ ንኽለዓል ኣብ ሰብነትና ንብዙሕ ዓመታት የዕሪፉ ክጸንሕ ይኽእል
እዩ። ድጉል ሕማም ዓባይ ሰዓል ተላጋቢ ኣይኮነን።

መን’ዮም ክኽተቡ ዝግብኦም?
ሕማም ዓባይ ሰዓል ካብ ኣብ ሽወደን ንላዕሊ ንቡር ካብ ዝኾነሉ ሃገራት
ዝመጹ ወለዲ ዘለውዎም ቈልዑ፡ ክኽተቡ ይምከሩ።

እዚ ክታበት ኣብ ቈልዑ ጸረ ብርቱዓት ዓይነታት ሕማም ዓባይ ሰዓል ጽቡቕ
ምክልኻል ይህብ። ምስ ዕድመ ናይ ምክልካል ውጽኢቱ ይንኪ።

መዓስ’ዩ እዚ ክታበት ዝወሃብ?
እዚ ክታበት ከም ልሙድ ካብ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ጀሚሩ ከም
ንጽል ዓቐን ፈውሲ (ክታበት) ይወሃብ። እቲ ናይ ምልጋብ ሓደጋ ዓቢ
እንተ ኾይኑ ግን ኣቐዲሙ ክወሃብ ይኽእል እዩ።

ድሕሪ’ዚ ክታበት እንታይ የጋጥም?
እዚ ክታበት ቀሊል ረኽሲ ቈርበት የስዕብ። ድሕሪ ካብ ክልተ ክሳብ
ኣርባዕተ ሳምንታት ድማ ኣብቲ ናይ መኽተብቲ ቦታ ንእሽተይ ምንጓድ
ይፈጥር። እቲ መንጎድቲ ድማ ይዓብን ይቐይሕን፣ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ
ምጕሊ ከውጽእ ዝኽእል ቍስሊ ይገብር። እቲ ቍስሊ ድሕሪ ገለ ሳምንታት
ባዕሉ ስለ ዝሓዊ ከም ልሙድ ዝኾነ ነገር ከይገበርካ ክግደፍ ኣለዎ። እቲ
ቍስሊ ክፉት ክሳብ ዝኾነ ኣብ መሓንበሲ ምሕንባስ ክውገድ ይግባእ። ሓደ

እዚ ክታበት ኣዚዩ ውጽኢታዊ እዩ። ዳርጋ ኵሎም ዝኽተቡ ቈልዑ ድማ
ሓደ ጽቡቕ ምክልኻል የማዕብሉ። እዚ መከላኸሊ ንምሉእ ሂወት ከገልግል
ይኽእል እዩ።

ሓደ ቈልዑ ብጀካ ድሕሪ ሓደ ወይ ውሑዳት ኣዋርሕ ዝጠፍእ መንጎድቲ

መዓስ’ዩ እዚ ክታበት ዝወሃብ?

ናይ እዞም ዝስዕቡ ጐናዊ ሳዕቤናት ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ፦

እዚ ክታበት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ይወሃብ፣ ምስ
ካልኦት ክታበታት ኣብ ናይ ህጻንነት ዕድመ (ኣብ ናይ 3, 5ን 12ን ወርሒ
ዕድመ) ወይ ኣብ ብመሰረት ናይ ውልቂ ዝተገብረ መደብ።

ሳሕቲ (ካብ 1000 ዝተኸተቡ ኣብ ካብ 1 ዝውሕድ ዝርአ)፦ ንክሓዊ
ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ካብ ንቡር ንላዕሊ ዓቢ ቍስሊ፣ ረስኒ፣ ሕማም ርእሲ፣
መልሰ-ንጥፈት ቍጥዐ።

ኣየኖት ጐናዊ ሳዕቤናት ከጓንፉ ይኽእሉ?

ኢንፍሉወንሳ

እቶም ኣዚዮም ዝበዝሑ ቈልዑ ካብዚ ጸረ ወይቦ በ ዝወሃብ ክታበት
ጨሪሹ ወይ ጥራይ ፈኵስ ጐናዊ ሳዕቤናት የስዕበሎም። እቶም ኬጓንፉ
ዝኽእሉ ጐናዊ ሳዕቤናት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት
ይሓውዩ። ናይ እዞም ዝስዕቡ ጐናዊ ሳዕቤናት ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ፦
ልሙዳት (ካብ 100 ዝተኸተቡ ካብ ኣብ 1 ዝበዝሑ ዝረኣዩ) ምቕያሕ፣
ሕበጥን ቁስሊ ናይ ክታበት ቦታን።
ሳሕቲ ( ካብ 1000 ዝተኸትቡ ካብ ኣብ 1 ንታሕቲ) ረስኒ፣ ሳሓ፣ ሕማም
ርእሲ፣ ተምላስ፣ ውጽኣት፣ ዕንፍሩር፣ መልሰ-ንጥፈት ቍጥዐ።

ጨሪሾም ቍስሊ ኣይገብረሎምን እዩ።

ኣየኖት ጐናዊ ሳዕቤናት ከጓንፉ ይኽእሉ?

ኢንፍሉወንሳ ብቫይረስ ዝመጽእ ሓደ ረኽሲ ኣብ ጐረሮ እዩ። እዚ
ሕማም ሓደ ዝሓመመ ሰብ ክስዕልን ክህንጥስን ከሎ ብንፋስ ይዝርጋሕ።
እንፍሉወንሳ ነፍስ ወከፍ ክረምቲ ይመላለስን ካብቲ ብዝሒ ህዝቢ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተን ዓሰርተ ሓሙሽተን ሚእታዊት
ይሓሙ። ኢንፍሉወንሳ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕሉ ይሓዊ። ረኽሲ ሳንቡእ ግን
ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ብብርቱዕ ብስተረፕተኮኩስ ክሓሙ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ኵሎም ዝተኸትቡን
ዘይተኸትቡን ቈልዑ፡ ዕድሚኦም ብዘየገድስ ተወሳኺ ክታበት ምግባር
ከድልዮም ይኽእል እዩ። እዚ ኣዚዩ ትሑት ስርዓተ ብይነት ወይ ንኸቢድ
ሕማም ንምቅላዕ ተወሳኺ ተኽእሎ ዝፈጥር ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ቈልዑ
ይምልከት።

እቲ ምክልኻል ንኽንደይ ግዜ ይጸንሕ?

እዚ ክታበት እንታይ ዓይነት ምክልኻል ይህብ?
እዚ ክታበት ጸረ ካብቶም ኣብዚ ብሰንኪ እቶም ኣብዚ ከከም ፈውሲ
ኽታበት እቱዋት ዝኾኑ ዓይነታት ስተረፕተኮኩስ ዝመጹ ብርቱዓት ረኽስታት
ስተረፕተኮኩስ ጽቡቕ ምክልካል ይህብ እዩ።

መዓስ’ዩ እዚ ክታበት ዝወሃብ?

ኣብ ጕጅለታት ሓደጋ እቱዋት ዝኾኑ ቈልዑ ብመሰረት ሓደ ውልቃዊ
መደብ ይኽተቡ።

ኣየኖት ጐናዊ ሳዕቤናት ከጓንፉ ይኽእሉ?

ልሙዳት (ካብቶም ዝተኸትቡ 100 ካብ ኣብ 1 ዝበዝሑ ዝረአዩ)፦ ቅይሒ፣
ሕበጥን ቍስልን ኣብቲ ናይ ክታበት ቦታ፣ ረስኒ።
ሳሕቲ (ካብቶም 1 000 ዝተኸትቡ ካብ 1 ንታሕቲ)፦ ንጥፈ-መልሲ
ቍጥዐ።

ፕነሞኮኩስ

ስተረፕተኮኩስ ከም ነድሪ እዝኒን ሶርኖን ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ረኽስታት
ከምጽኡ ዝኽእሉ ባክተርያ እዮም። ግን እዚ’ቶም ጠንቂ ናይ ኣዝዮም
ብርቱዓትን ንሂወት ዘስግኡን ከም ነድሪ ሳንቡእ፣ ምራዘ-ደምን ኣንቅጺን
ዝኣመሰሉ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ተወሰኽቲ ሕማማት፡ ንኣብነት
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ሓንጎል መጕዳእቲ ናይ ምህላው ተኽእሎ እውን
ኣሎ።

መን’ዮም ክኽተቡ ዝግብኦም?
ሓፈሻዊ ክታበት ንህጻናት ጸረ ስተረፕተኮኩስ 1 ጥሪ 2009 ተኣታትዩ።
እምበኣርከስ ኵሎም ህጻናት ኣብ ውሽጢ እታ

ናይ መጀመርታ ዕምሮም

ንእቶም ዝበዝሑ ቈልዑ፡ ክታበት ጸረ ስተረፕተኮኩስ ዋላ ሓደ ወይ ፈኵስ
ጐናዊ ሳዕቤናት ጥራይ ይገብረሎም። ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጐናዊ ሳዕቤናት
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልታት ይሓውዩ። ናይ እዞም
ዝስዕቡ ጐናዊ ሳዕቤናት ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ፦
ልሙዳት (ካብቶም ዝተኸትቡ 100 ካብ ኣብ 1 ዝበዝሑ ዝረአዩ)፦ ቅይሒ፣
ሕበጥን ቍስልን ኣብቲ ናይ ክታበት ቦታ፣ ረስኒ፣ ውጽኣት፣ ተምላስ።
ሳሕቲ ( ካብ 1000 ዝተኸተቡ ካብ 1 ዝወሓደ)፦ መልሰ-ንጥፈት ኣመና
ተኣፋፍነት፣ ሰሓ፣ ረስናዊ ምንፍርፋር፣ ሰሓ ቘርበት፣ ፍሕሻወ፣ ማስኖት።

ኣስተውዕል!
ቅድሚ እቲ ክታበት፦ ውላድካ ሕሙም እንተ ኾይኑ፣ መለዓዓሊ ሕማም
ወይ ቍጥዐ እንተ ሃልይዎ፣ ወይ ቅድሚ ሕጂ ክኽተብ ከሎ ብዝኾነ
መንገዲ እቲ ክታበት ተጻቢእዎ እንተ ነይሩ፡ ሓብር።
ድሕሪ እቲ ክታበት፦ እቲ ቈልዓ ድሕሪ እቲ ክታበት ዝሓመመ እንተ
መሲሉ (ሕማቕ እንተ ተሰሚዕዎ)፡ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፣
ምስ ክንክን ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ምስ
ሆስፒታል ናይ ግድን ርክብ ግበር። ሰራሕተኛታት ሕክምና ምስ ክታበት
ዝተተሓሓዙ ኵሉም ዘጋጥሙ መልሰ-ንጥፈታት ክሕብሩ እዮም።
ብሰንኪ እቲ ክታበት ዝመጹ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘየገድስ።
ብመንገዲ ናይ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ካርድ ወይ ጥራዝ ወይ
ብኻልእ መንገዲ ጌርካ ናይ ውላድካ ክታበታት ብትኽኽል ኣጻሪ።

ብነጻ ክታበት ክወሃቡ ይዕደሙ።
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