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Informasjon om HPV-vaksine til barn og foreldre 
Språk: Tigrinja
Opprettet: 11/2018  Oppdatert: 

ክታበት ኣንፃር HPV (ቫይረስ ፓፒሎማ ሰባት) 
ክታበት HPV ካብ 2009/2010 ጀሚሩ ኣብ 7ይ ክፍሊ ንዝበፅሓ ኣዋልድ ክወሃብ ተጀሚሩ እዩ። ካብ 
ቀውዒ 2018 ጅሚሩ ድማ እቲ ክታበት ንኣወዳት እውን ክወሃብ እዩ። ኣወዳትን ኣዋልድን ብማዕረ 
ዕድል ብ HPV (ቫይረስ ፓፒሎማ ሰባት) ካብ ዝመፅእ መንሽሮ ዓርሶም ክከላኸሉ እዮም። 

ቈልዑ ክታበት እንትወሃቡ፣ ሓሳቦም ክፍተሽ ይግበኦ። 

ክታበት ከመይ ገይሩ ይወሃብ? 
ክታበት ኣብ ምናብ ኢድክን ክውጋእ እዩ። እንተነኣሰ ኣብ መንጎኦም ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣፈላላይ 
ዝህሉዎም ክልተ ዓቐናት ይወሃቡ።  ሓኪም ቤት ትምህርቲኽን ኩነታት ጥዒናኽንን ንካልኦት 
ክታበታት መልሲ ግብሪ እንተኣርኢኽንን ቅድሚ ክታበት ክሓትት እዩ። ዝኾነ ናይ ኣካል ዘይምቅብባል፣ 
እትጥቀማኦም መድሓኒታት ወይ ካልኦት ፀገማት ጥዒና እንተሃልዩክን ንሓኪም ሓብራ። 

ቁሪ እኳ እንተሓመምክን ወይ ብዝተወሰነ እኳ ፅቡቕ እንተዘየተሰምዐክን ነዚ ክታበት ክትክተባ 
ትኽእላ ኢኽን። እንተሓሚምክን ወይ ልዕሊ 38 ዲግሪ ዝኾነ ረስኒ እንተሃልዩክን፣ ክታበት ናብ ካሊእ 
መዓልቲ ክመሓላለፍ ምግባር ልሙድ እዩ። 

እንተደሊኽን ድሕሪ ክታበት ምንቅስቓስ ስፖርት ክተካይዳ ትኽእላ ኢኽን። 

ኣብ ክልቲኡ ፆታ ኣንፃር መንሽሮ ይከላኸል እዩ 
HPV ዝተፈላለየ ዘርኢ ዘለዎን ኣዝዩ ዝደጋገምን ዓይነት ቫይረስ እዩ። እቲ ቫይረስ ብፆታ ርክብ 
ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ እዩ፤ ብዙሓት ሰባት ኣብ ምሉእ ዕድሚኦም ብሓደ ወይ ብልዕሊኡ HPV ክትሃዙ 
ይኽእሉ እዮም። መናእሰይ ኣካላት እቶም ብኣብዝሓት ዝተሓዙ እዮም። 

ብዙሓት ዝተተሓዙ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምልክት ኣየርእዩን። መብዛሕቱኦም HPV ሕማማት ኣብ 
ውሽጢ ውሑዳት ኣዋርሕ ይጠፍኡ እዮም። ሓድሓደ ግዘ እቲ ሕማም ክቕፅልን ናብ ቁስሊታት 
ቅድመ-መንሽሮነት (pre-cancerous) ናብ መንሽሮን ከምርሕ ይኽእል እዩ። 

መንሽሮ ኣፍ ደገ ማህፀን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ዝደጋገም ብHPV ዝመፅእ ዓይነት መንሽሮ 
እዩ። HPV፥ ኣብ ክልቲኡ ፆታ ናብ መንሽሮ ባጡቕ (rectum)፣ ኣፍን ጐረሮን እውን ከምርሕ ይኽእል 
እዩ። HPV ናብ መንሽሮ ምጥሪን ግዳማዊ ብልዕቲን ኣብ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ኣብ ሽልሖ 
ተባዕትዮ ከብፅሕ እውን ይኽእል እዩ። ክታበት HPV ኣብ ምክልኻል ኩሎም እዞም መንሽሮታት 
ክሕግዝ ይኽእል እዩ። 

ዝያዳ ብዛዕባ መንሽሮ ኣፍ ደገ ማህፀንን ካልኦት ብHPV ዝመፅኡ መንሽሮታትን 

ኣብ ኖርወይ፣ በብዓመቱ ከባቢ 350 ኣንስትዮ መንሽሮ ኣፍ ደገ ማህፀን ከርእያን ካብ 60-100 ዝኾነ 
ኣንስትዮ ይሞታን። 

በብዓመቱ ልዕሊ 3,000 ኣንስትዮ ንሓያል ቁስሊ ቅድመ-መንሽሮ መጥባሕቲ ይገብራ። እተን 
መጥባሕቲ ዘካየዳ ጥኑሳት ኣንስትዮ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ምንፃል ወይ ኣብ ዘይመዓልቱ ናብ ምውላድ 
ክቃልዓ ይኽእላ እየን። 

በብዓመቱ ኣብ መንጎ 200 ን 300 ን ኣንስትዮን ተባዕትዮን ምስ HPV ዝዛመድ መንሽሮ ካብ ኣፍ ደገ 
ማህፀን ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ኣካል የርእዩ። ኣብ ክልቲኡ ፆታ ካብ ዝርኣዩ ድማ ኣብ ኣፍ፣ ጐረሮን 
ባጡቕን ከምኡ እውን ኣብ ምጥሪን ኣብ ግዳማዊ ብልዕቲታትን ይርከቡዎ። እዞም ጉዳያት መንሽሮ 
ኣብ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ማዕረ ዝርግሐ ኣለዎም። መንሽሮ ኣፍን ጐረሮን ኣብ ተባዕትዮ ኣዝዮም 
ዝደጋገሙ እንትኾኑ፣ ብዝሖም ድማ ይውስኽ ኣሎ እዩ። 
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ክታበት HPV ከመይ ኢሉ ይሰርሕ? 
ክታበት HPV ዝከላኸል መድሓኒት እዩ። በቲ ሕማም እንተይተተሓዙ እንተተዋሂቡ ዝበለፀ መከላኸሊ 
ይኸውን። ቈልዑ፣ ኣብ ወሲፍ እንተይነጠፉ፣ ኣብ 7ይ ክፍሊ እንትበፅሑ ከም ክፋል መደብ 
ተኸላኽሎኣዊነት ቁልዕነት ኮይኑ ይወሃቦም። 

እቲ ክታበት ላዕሊ ላዕሎም ነቲ ቫይረስ ዝመስሉ ፕሮቲናት ይሕዝ። እቲ ከታበት ህይወት ዘለዎም 
ቫይረሳት ስለ ዘይሕዝ ሕማም HPV ኣየስዕብን። 

እቲ ክታበት ኣብ ኣወዳትን ኣዋልድን ብማዕረ ፅቡቕ ዝኾነ ተኸላኽሎኣዊ ምላሽ ይህብ። እዚ ክታበት 
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወሲብ እንተይነጠፋ እንተተኸቲበን ልዕሊ 90 ሚእታዊት ከም ዝከላኸል ቁስሊታት 
ቅድመ-መንሽሮ ጠመተ ሂቦም ዝተኻየዱ መፅናዕቲታት ይሕብሩ። 

ክታበት HPV ድሕሪ ክታበት እውን ካብ 10-12 ዓመታት ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን እውን መፅናዕቲታት 
ይሕብሩ፤ ክሳብ ሐዚ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዘ ኣይሰርሕን ዝብል መርትዖ ኣይተረኸብን። ኣብ 
ዝተኸተቡ ሰባት ዝግበር ክትትል ድማ ምክልኻል ንምርግጋፅ ዳሕራይ ኣብ ህይወቶም ኣሐያሊ ዓቐን 
መድሓኒ ዘድልዮምን ዘየድልዮምን ምዃኑ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። 

ጐናዊ ፅልዋታት 
ከም ኩሎም መድሓኒታት፣ ክታበታት እውን ጐናዊ ፅልዋታት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣዝዩ 
ዝደጋገም ጎናዊ ፅልዋ ክታበት HPV ድማ ግዚያዊ እዮም። 

• ኣብ ኢድ ኣብ ከባቢ እቲ ዝተኸተበ ቦታ ምስሓይ፣ ምቕያሕን ምሕባጥን። እዚ ኣዝዩ 
ዝደጋገም እዩ (ካብ 10 ሰባት ልዕሊ 1 ኣብ ዝኾኑ ዝተረኣየ)። 

• ሕማም ርእሲ፣ ምስልቻው/ምህካይ ወይ ሕማም ጭዋዳ። እዚ ኣዝዩ ዝደጋገም እዩ (ካብ 10 
ሰባት ልዕሊ 1 ኣብ ዝኾኑ ዝተረኣየ)። 

• ረስኒ፣ ቃንዛ መገጣጠሚ፣ ስሓ፣ ዕንፍሩር፣ ስግድግድ፣ ተምላስ/ውፅኣት ወይ ቃንዛ ከብዲ 
ዝደጋገሙ እዮም (ኣብ 100 ሰባት ካብ 1-10 ዝተረኣየ)። 

ምፍዛዝ፣ ስምዒት ምስሓት ውነ ወይ ምስሓት ውነ ብኣብዝሓ ብዘይምምቻው ወይ ምጭናቕ 
ይስዕቡ፤ ብምኽንያት እቲ ምውጋእ መርፍእ እንበር በቲ ክታበት ኣይመፅኡን። 

ሓያል ናይ ኣካል ዘይምቅብባል መልሲ ግብሪታት ብበዝሒ ዘይረኣዩ እኳ እንተኾነ ቀልጢፎም ድሕሪ 
ክታበት ይልዓሉ እዮም። ድሕሪ ክታበት፣ ሓኪም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣስታት 20 ደቓይቕ ክትፅበዩ 
ክሓተኩምን ከምዚኦም ንዝበሉ ኩነታት ንክኣልይ ክሰናዳእን እዩ። 

ክታበት HPV ሰንኪ ዘላቒ ወይ ሓያል ሕማም ከም ዝኾነ ወይ ነቲ ሓደጋ ከም ዘጋድድ ዝረጋግፅ 
መርትዖ ኣይተረኸበን። ድሕሪ ክታበት ዝረኣዩ ምልክታት ብምኽንያት እቲ ክታበት ዝመፅኡ እኳ 
እንተዘይኮኑ ምልክት ሕክምና ዘድልዮ ሕማም ግና ይኾኑ እዮም። እንተኣተሓሳሲብኩም፣ ዶክተር 
ኣማኽሩ። ሰብ ሞያ ክንክን ጥዒና ዝኾነ ዝተጠርጠረ ጐናዊ ፅልዋታት ናብ ዝምልከቶም ብፀብፃብ 
ከፍልጡ ይግደዱ እዮም። 

ምፍላጡ ዘድልይ  

• ክታበት HPV ኣብ መደባት ሃገራዊ ቁልዕነት ተኸላኽሎኣዊነት ክምእኸል ከም ዝግበኦ ትካል 
ጥዒና ዓለም (WHO) ሓሳብ የቕርብ እዩ። 82 ሃገራት ነቲ ክታበት ኣብ መደበን ኣማእኺለናኦ 
እየን፤ እተን 12 ድማ ንኣወአት ይህባ እየን። 

• ኣብ መደብ ኖርወያዊያን ኣብ ረብሓ ዝውዕል ክታበት ድማ ሰርቫሪክስ ይበሃል። ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ ወኪል መድሓኒት ኖርወያዊያን ድማ ብዛዕባ እቲ ክታበት ዝያዳ ሓበሬታ ይርከብ 
እዩ።  

• ሰርቫሪክስ (Cervarix) እንትበሃልኣብ መደባት 29 ሃገራት ኣብ ረብሓ ውዒሉን ልዕሊ 64 
ሚልዮን ዓቐናት እቲ ክታበት ድማ ተዋሂቡ እዩ። 
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• ኣብዚ መደብ ካብ ዝተወሃቡ ክታበታት ኣብ ዝኾነ ሜርኩሪ ከም ዓቃቢ ኮይኑ ኣብ ረብሓ 
ኣይወዓለን፣ ክታበት HPV ሓዊሱ። 

• ኮንዶማት ሕማም HPV ምሉእ ብምሉእ ኣይከላኸሉን፤ ምኽንያቱ እቲ ቫይረስ ኣብ ከባቢ 
ብልዕቲታት ኣብ ቈርበት ይርከብ እዩ። ኮንዶማት ብወሲብ ዝመሓላለፉ ካልኦት ሕማማት 
ይከላኸሉ እዮም። 

• ገሊኦም ዓይነታት HPV ናብ ጡብ ኣድጊ ብልዕቲታት የስዕቡ እዮም። ሰርቫሪክስ ነዚ 
ኣይከላኸልን። 

• ክታበት HPV ንኩሎም እቶም መንሽሮ ዘስዕቡ ዓይነታት HPV ኣይከላኸልን። ኣንስትዮ ካብ 25 
ዓመት ጀሚረን ኣብ መደብ ምምማይ ኣፍ ደገ ማህፀን ኣብ ሕድሕድ ሳልሳይ ዓመት ክሳተፋ 
ይግበአን 

• ንካልኦት ምስ HPV ዝዛመዱ መንሽሮታት ዝመምዩ መደባት የለዉን። 

ክታበት HPV ኣብ SYSVAK መዝገብ ሃገራዊ ተኸላኽሎኣዊ ይስነድ እዩ። ንወለዲ / ሓብሐብቲ፥ 
ኩነታት ተኸላኽሎኣዊነት ዓርስኹምን ትሕቲ 16 ዓመት ናይ ዝኾኑ ደቅኹምን ኣብ ኣገልግሎት 
ክታበት ኣብ www.helsenorge.no ክትርእዩ ትኽእሉ። ወረቐት ምስክር ክታበት እውን ብቋንቋ 
ኖርወያዊያንን ብቋንቋ እንግሊዝኛን ክትሕትሙ ትኽእሉ ኢኹም። 


