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poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B
Språk: Tigrinja
Opprettet: 11/2018
Oppdatert:

መከላኸሊ ክታበት ኣንፃር ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ፐርቲሰስ፣ ኣልምሲ፣
ሂብ-ሕማም (Hib-infection) ወይቦ ቢን (hepatitis B)
ቈልዑ ዕድሚኦም 3፣ 5 ን 12 ኣዋርሕ እንትበፅሕ ክታበት ኣንፃር ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ኣልምሲ፣ ኢብሕማምን ሄፓቲተስ ቢን ኣብ ክሊኒክ ጥዒና ህዝቢ ይወሃቦም እዩ።
ክታበት ኣንፃር ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ኣልምሲ፣ ኢብ-ሕማምን ሄፓቲተስ ቢን በዓል ሽዱሽተ ባእታታት
ክታበት እዩ (ሽዱሽተ ክታበታት ብሓደ ግዘ ስለ ዝወሃብ ቈልዑ ኣብ ሰለፎም ሓደ ግዘ ጥራሕ
ይውግኡ)።
•
•
•
•
•

ክታበታት ዲፍተርያን ቲታነስን ባክተርያ ካብ ዝፈጥሮም መርዚታት ዝዳለዉ እኳ እንትኾኑ
ግና ብዘይ መርዛዊ ሳዕቤኖም እዩ።
ክታበት ፐርቲሰስ ዝተፃረየ ክፋላት ናይ ፐርቲሰስ ባክተርያ ይሕዝ እዩ።
ክታበት ኣልምሲ ኣብ ሰባት ሕማም ከስዕብ ዝኽእል በዓል ሰለስተ ዘርኢ ዝሞተ ቫይረስ
ኣልምሲ ይሕዝ።
ክታበት ሂብ ክፋል ልባስ ባክተርያ (ብዝሓ ሽኮር) ናይ ባክተርያ ሽኮር ምስ ፕሮቲን
ዝተተሓሓዘ ዘለዎ እዩ።
ክታበት ሄፒታተስ ቢ ፕሮቲን ቫይረስ ሄፒታተስ ቢ ይሕዝ።

ካብቶም ባእታታት ክታበት ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ኣይርከብን።
ብመሰረት እቲ መደብ (ኣብ 3፣ 5 ን 12 ኣዋርሕን)፣ ሰለስተ ዓቐናት ክታበት ምስ ተወሃቡ፣ ቈልዑ ኣንፃር
ሂብ-ሕማምን ሄፓቲተስ ቢን ዘላቒ ምክልኻል ይረኽቡ። ንካልኦት ሕማማት፣ ኣሐየልቲ ዓቐናት
ዕድሚኦም ናብ ትምህርቲ ንዝኣኸሉ ቈልዑ እዮም ዝወሃቡ።

ብዛዕባ እዚ ክታበት ዝከላኸሎም ሽዱሽተ ሕማማት
ዲፍተርያ ዝበሃል ሕማም ዲፍተርያ ብዝበሃል ባክተርያ ዝመፅእ ሕማም ናይ ኣፍንጫን ጐረሮን
እዩ። እቲ ባክተርያ ልቢ፣ ኩሊትን ቲሽዩ መትኒን ከጥቅዑ ዝኽእሉ መርዚታት ይፈጥር። እቲ ሕማም
ቀታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኖርወይ ኣብ እዋንን ድሕሪን ካልኣይ ኲናት ዓለም ለበዳ (ወይ
ወራር) ዲፍተርያ ነይሩ እዩ። ድሕሪ 1952፣ ማለት ክታበት ምስ ተኣታተወ፣ ኣብ ካሊእ ዓዲ (ዓዲ ወፃኢ)
ናይ ዝሓመሙ ኣዝዮም ውሑዳት ጉዳያት እቲ ሕማም ጥራሕ ተራእዮም። ዲፍተርያ ኣብ ክፋላት
ኣውሮጳን ካልኦት ክፍሊታት ዓለምን እናተረኣየ ቀፂሉ እዩ።
ቲታነስ ኣብ ሓመድ ክርከብ ብዝኽእል ባክተርያ ይመፅእ። እዚ ባክተርያ ምስ ቁስሊታት እንትራከብ
እቲ ሕማም ከጋጥም ይኽእል። እዚ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣይመሓላለፍን። እዚ ባክተርያ ስርዓተ
መትኒ ዘጥቅዕን ጭዋዳ ኣድሪቑ ዘሳቕይ ምሽምቓቓት ዘስዕቡ መርዚታት ይፈጥር። ቀታላይነት እዚ
ሕማም ልዑል እዩ። ኣብ ሃገራት ኖርድ/ሰሜን ምስተን ዋዒ ዘለዎ ኩነታት ኣየር እንትነፃፀር ብውሑድ
ይረኣይ።
ሰዓል ትኽትኽታ (ፐርቲሰስ) ነዊሕ ግዘ (6-12 ሰሙናት) ዝፀንሕ ሓያልን ዘየቋርፅን ሰዓል ዘለዎ
ሕማም ኣካላት ምስትንፋስ እዩ። ሰዓል ተኽተኽታ ኣብ ግዘ ዘየቋርፅ ሰዓል ብሰንኪ ሕፅረት ኦክስጅን
ጉድኣት ኣእምሮ ከምፅእ ይኽእል እዩ፤ ሓድሓደ ግዘ ድማ ናብ ሞት የብፅሕ እዩ። ብፍላይ ንኣናእሽቱ
ህፃናት፣ ብፍላይ ድማ ዕሸላት ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዕብይ ዝበሉ ቈልዑን ዓበይቲን፣ እቲ
ሕማም ንነዊሕ ግዘ ክፀንሕን ከፀግምን ዝኽእል እኳ እንተኾነ፣ ብኣብዝሓ ግዘ ግና ህይወት ዝጐድእ
ኣይኮነን። እዚ ሕማም ኣዝዩ ተመሓላላፋይ እዩ – ክታበት ክንህብ ቅድሚ ምጅማርና ኣስታት 100
ሚእታዊት እቲ ህዝቢ በቲ ሕማም ተታሒዙ እዩ።

1

ኣልምሲ ዝበሃል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዘ ቁሪ-ዝመስል ምልክታት፣ ቃንዛ
ሰብነት ወይ ውፅኣት ዘርእይ እዩ። ነድሪ ረቂቕ ሽፋን ኣእምሮ (ኣንቅፂ) ከስዕብ ከምኡ እውን ናብ
ዘላቒ ልምሰት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ሞት እውን ይረኣይ እዩ። ኣብ ኖርወይ ክታበት ብ 1957 ቅድሚ
ምምፃኡ፣ ዓመታዊ ለበዳ ኣልምሲ ይረኣይን ብዙሓት ኣማኢት ቈልዑን ኣባፅሕን ብዘላቒነት ለሚሶም
እዮም። ክሳብ 10 ሚእታዊት ሞይቶም። ክታበት ካብ ዝተኣታተው ጀሚሩ፣ እቲ ሕማም ኣብ ኖርወይን
ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ እዩ። ኣብ 2002 ኣውሮጳ ካብ ኣልምሲ
ናፃ ከም ዝኾነት እኳ እንትእወጀ እቲ ሕማም ግና ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤሽያን ሐዚ
እውን ይርከብ እዩ። ዘይተኸተቡ ሰባት እንትጐዓዙ ክሓሙን ብግዲኦም ድማ ንዘይተኸተቡ ካልኦት
ሰባት ከሕምሙ ይኽእሉ እዮም።
ሂብ ሕማም ካብ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ (ሂብ) ባክተርያን ዝስዕብ ኮይኑ ክታበት እንተይተረኸበ ኣብ
ኖርወይ ናይ ኣዝዩ ዝደጋገም ሰንኪ ነድሪ ረቂቕ ሽፋን ኣእምሮ (ኣንቅፂ) ኣብ ትሕቲ ሓሙሽተ
ዓመቶም ቈልዑ እዩ ነይሩ። ሂብ ካልኦት ከም ኒሞንያ፣ ሪሕን ድብኦትን ዝበሉ ሓያላት ሕማማት
ከስዕብ እውን ይኽእል እዩ። ኣብ 1952 ክታበት ምስ ተረኸበ፣ ኣብ ኖርወይ ሕማም ሂብ ዳርጋ ዘይርከብ
ኮይኑ እዩ።
ሄፒታተስ ቢ ነድሪ ፀላም ከብዲ ኮይኑ ብቫይረስ ሄፒታተስ ቢ ዝመፅእ እዩ። እቲ ቫይረስ ኣብ ደምን
ፈሳሲታት ሰብነትን ይርከብ። ኣብ ዘይተተንከፈ ቈርበት ሰንጢቑ ኣይሓልፍን እዩ። ሕማም መርፍእ
ኣብ ዝተወጋኣሉ ቦታ ደም ብዘሎዎ ስሪንጋ፣ ናይ ደም ምቕዳሕ ወይ ድማ ርክብ ግብረ ስጋ ዝኣመሰሉ
ብሙከስ ሜምብሬን ወይ ድማ ዝተኸፈተ ቆርበት ኣቢሉ ይመፅእ፡፡ ካብ ሕሙማት ኣዴታት ዝውለዱ
ቈልዑ ኣብ ሓደጋ እቲ ሕማም ዝተቓልዑ እዮም።
ካብቶም ዝሓመሙ ዕሸላት፣ እቶም ል ዕሊ 90 ሚ እታዊት ዝኾኑ ንነዊሕ ዝፀንሕ ሕማም ክህሉዎም
ይኽእል፤ ተኸላኻሊ ክንክን እንተዘይረኺቦም ድማ ተሸከምቲ ቫይረስ ሄፒታተስ ቢ ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም። ሕዱር ተሸካሚ ናይ ምዃን ሓደጋ ኣብ እዋን ቁልዕነት ዝንክይ እንትኸውን ነቶም ምስ ዓበዩ
ዝሕዞም ድማ ትሕቲ 5 ሚእታዊት እዩ። ኣብ ህይወት፣ ታሕተዋይ ምልክት ዘለዎም ሰባት ብምኽንያት
ኣብ ስርዓተ ተኸላኽሎ ዝህሉዎም ጉድኣትሕዱራት ተሸከምቲ ክኾኑ ኣብ ዘኽእሎም ዝለዓለ ሓደጋ
ይርከቡ እዮም።
ኩነታት ሕዱራት ተሸከምቲ ናብ ሕማም ፀላም ከብዲ ወይ መንሽሮ ፀላም ከብዲ ክበፅሕ ይኽእል
እዩ። ሕዱራት ተሸከምቲ እውን ቀንዲ ፍልፍል ሕማም ሄፒታተስ ቢ ስለ ዝኾኑ ብዝተኸኣላ መጠን
በዝሒ ሓደሽቲ ተሸከምቲ ምድራት እውን ኣድላዪ እዩ።
ተሸከምቲ ካብ ዝኾና ኣዴታት ዝተወለዱ ቈልዑ፣ ምስ ተወለዱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝተፈለየ
መደብ ተኸላኽሎኣዊነት ክስዕቡ እዮም። ተሸከምቲ ከም ዝኾና ዝፈልጣ ኣዴታት ንኣዋለድቲ ወይ
ነርሲ ጥዒና ህዝቢ ሓበሬታ ክህባ ይግበአን።

ዝደጋገሙ ጐናዊ ፅልዋታት
ድሕሪ ክታበታት ኣብ ትሕቲ 1 ካብ 10 ቆልዑ ዝተወግአ ቦታ ምቕያሕ፣ ምሕባጥ፣ ቃንዛ፣ ምንካይ
ሸውሃት ወይ ስምዒት ዘይምጥዓይን ክርኣይን ንዝተወሰኑ መዓልቲታት ክፀንሕን ይኽእል። እዞም
ምልክታት በቲ ክታበት ወይ ብካልኦት ምኽንያታት ዝመፅኡ ምዃኖም ኩሉ ግዘ ግልፂ ኣይኮነን።
ኣብ ከባቢ እቲ ዝተወግአ ቦታ ምቕያሕ፣ ምሕባጥን ቃንዛን እውን ካብ 10 ቈልዑ ካብ 1 ኣብ
ዝውሕዱ ክረኣይን ንዝተወሰኑ መዓልቲታት ክፀንሕን ይኽእል እዩ። ዓበይቲ ዘቐንዝዉ መልሲ
ግብሪታት ብበዝሒ ኣይረኣይን።
ድሕሪ ክታበት ኣብ ዝህልዉ ውሱናት መዓልቲታት ካብ 10 ቈልዑ ልዕሊ 1 ኣብ ዝኾኑ ውሱን ረስኒ
ክፀሉእ ይኽእል እዩ። ካብ 100 ቈልዑ ትሕቲ 1 ኣብ ዝኾኑ ልዕሊ 39.5˚ሴ ዝበፅሕ ረስኒ ይህሉው። ኣብ
ከምዚ ዝበለ ኩነታት፣ ናብ ሕክምና ጠመተ ሃቡ ምኽንያቱ እቲ ረስኒ ሕክምና ብዝደልዩ ካልኦት
ምኽንያታት ዝመፅአ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እቲ ክታበት ሄክስዮን ተባሂሉ ይፅዋዕ።
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