
ክታበት ጸረ ሕማም ነውሞኮክ (ነድሪ-ሳምቡእ)  

 

ነውሞኮከር ሓደ ባክተርያ ኮይኑ ነድሪ ሳምቡእ (ኒሞንያ) ረኽሲ እዝኒ፡ ረኽሲ ሶርኖ ኣፍንጫ ዓይነት 
ሕማማት ዘምጽእ እዩ። ከምኡ’ውን ከበድ ሕማማት ከም ምምራዝ ደም (ሰፕሲስ) ወይ ረኽሲ ሽፋን 
ሓንጎል (ኣንቅጺ) ዘስዕብ ኮይኑ ዓቢ ናይ ሞት ሓደጋ ዘለዎ እዩ። ክታበት ነውሞኮክ ጽቡቕ ዓቕሚ 
ምክልኻል ዝህብ ክታበት እዩ።   

 
እዞም ዝስዕቡ ንክታበት ነውሞኮክ ክኽተብዎ ይምከር:  

• ኵሎም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት  

•  እዚ ዝስዕብ ጸገማት ዘለዎም ሰባት 

o ስርዓተ ምክልኻል ሰብነት ዘዳኽም ሕማም ዘለዎም  

o ስርዓተ ምክልኻል ሰብነት ዘዳኽም መድሃኒታት ዝጥቀሙ  

o ነባሪ ሕማማት ዘለዎም ወይ ካልእ ጸገማት ብሕማም ነውሞኮክ ንምጥቃዕ ዓቢ ሓደጋ ዝህቡ 

o ብሞያኦም ኣቢሎም ሰራሕተኛታት ላባራቶርን፡ ለሓምቲ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝወጽእ ትኪ ናይ 
መልሓሚ በዚ ሕማም ንክጥቅዑ ዓቢ ሓደጋ ኣለዎም።  

 
ስለምንታይ ምኽታብ የድሊ፧  

እቶም ዝበዝሑ ብሕማም ነውሞኮክ ዝሓሙ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም እዮም ዝሕከሙ። ብዙሓት 
ካብዚኦም ድማ ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ይዕቆቡን፡ እቶም ዝሞቱ ድማ ከባቢ 20% ኣቢሉ ይበጽሕ።  

 
ነውሞኮክ ባክተርያ ኣብ ኣፍንጫን ጎሮሮን ብፍላይ ኣብ ጥዑያት ቆልዑ ይርከብ። እቲ ምትሕልላፍ ድማ 
በመንገዲ ነጠብጣብ (ማለት ምስዓል፡ ምህንጣስን መሰልቶም) ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ። መብዛሕትኦም 
ሰባት ኣይሓሙን እዮም፡ ገሊኦም ሰባት ግን በዚ ሕማም እዚ እንተ ተለኺፎም፡ ኸቢድ ሕማም ነውሞኮክ 
ንምሕማም ዓቢ ሓደጋ ኣሎ። እቲ ውጽኢታዊ ዝኾነ ምክልኻል ድማ ክታበት ምኽታብ እዩ።  

 
ክልተ ዝተፈላለየ ክታበት ነውሞኮክ ኣለዉ። እዚ ክታበት ኣብ ኵነታት ሓደጋ እቲ ሰብ ተራእዩ ንበይኑ ወይ 
ተሓዋዊሱ ክውሃብ ይኽእል እዩ። ክልቲኡ እዚ ክታበታት እዚ ካብ ኣዝዩ ከበድቲ ዓይነት ሕማማት ነውሞኮክን 
ካብቲ ብባክተርያ ዝመጽእ ነድሪ ሳምቡእ (ኒሞንያ) ጽቡቕ ዓቕሚ ምክልኻል ይፈጥር እዩ።  

 
ሓደ ሰብ ኣብ ክንደይ ግዜ ክኽተብ ኣለዎ፧  

እቲ ክታበት ጽቡቕ ውጽኢት’ኳ እንተ ሃለዎ ድሕሪ ግዜ ግን ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ይንኪ እዩ። ብሓፈሽኡ ክርአ 
ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ሓድሽ ክታበት ነውሞኮክ ክትክተብ ነማኽር። ንገሊኦም ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለው 
ጕጅለታት ግና ቀቀልጢፎም ክኽተቡ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ዘለካ ሕማምካ ብምምርኳስ 
ብሓኪምካ ዝውሰን እዩ።   

 
እቲ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤን ኣለዎ’ዶ፧  

ክታበት ነውሞኮክ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ ቃንዛ፡ ምቕያሕ፡ ሕበጥን ከምኡ ውን ረስኒ ክገበር ይኽእል እዩ። 
ቁጥዓ ሰብነት (ኣላርጂክ) ወይ ካልእ ከበድቲ ጎድናዊ ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም ዝርኣዩ ።   

 
ክታበት ነውሞኮክ ኣበይ ክኽተቦ ይኽእል፧  

ነዚ ክታበት ነውሞኮክ ዘድልየካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝግምግምን ዝኸትበካን ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ድማ ካልእ 
ሓኪም እዩ።  ትሕቲ ክልተ ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብመንገዲ እቲ ናይ ቆልዑ ፕሮግራም ክታበት ናይ 
ነውሞኮክ ክታበት ይኽተቡ እዮም። ኣብ ፍሉይ ስግኣተ ሓደጋ ዘለዉ ጉጅለታት እቲ ክታበት ብመንገዲ ሰማያዊ 



መእዘዚ መድሃኒት (ብሎ ረሰፕት) ክውሃቦም ይኽእል እዩ። ካልኦት ግና ወጻኢታት ናይቲ ክታበት(ታት) ን እቲ 
ኣብ እንዳ ሓኪም ዝወሰድዎ ቆጸራ ግዜን ባዕሎም ክኸፍልዎ ኣለዎም። እቶም ብሰንኪ ሞያዊ ስርሖም ነቲ 
ሕማም ዝተቃልዑ ሰባት ግና ብመንገዲ ወሃቢ ስርሖም ንኽክተቡ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎም።  

 
ካልእ ዓይነት ክታበት ንኣብነት ናይ ኢንፍሉዌንዛ ምስ ክታበት ነውሞኮክ ብሓንሳብ ክወስዶ እኽእል’ዶ፧   

ክታበታት ነውሞኮክን ኢንፍልዌንዛን ኣብ ሓደ እዋን ክወሃብ ይክኣል እዩ ግና ኣብ ዝተፈላለየ ቅልጽም ክኽተብ 
ጽቡቕ እዩ። ነውሞኮክ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ክውሃብ ኣለዎ።   

 
ኣነ ኣየኖት ክታበታት ተኸቲበ ኣለኹ፧  

ክታበታት ኣብቲ ሃገራዊ መመዝገቢ ክታበታት (SYSVAK) ተመዝጊቦም ኣለው። እንተድኣ ኣየኖት ክታበታት 
ተኸቲብካ ኣሎኻ ወይ መኣስ ተኸቲብካዮ ክትፈልጥ ደሊኻ፡ እቲ ሓበሬታታት ኣብዚ፡ 
https://helsenorge.no/vaksiner/minevaksiner ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።  

 
ዝያዳ ሓበሬታ የድልየካ ድዩ፧  

ከቢድ ሕማም ነውሞኮክ ከስዕበልካ ዝኽእል ሕማም እንተ ኣልዩካ ምስ ሓኪምካ ተዘራረብ።  

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፎልክሄልሰኢንስቱት’ውን፡ www.fhi.no/pneumokokkvaksine ርኣ። 

 
 
 

http://www.fhi.no/pneumokokkvaksine

