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ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ንነፍሰ ጾራት
ኢንፍሉዌንዛ ልክዕ ከም ኣብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነፍሰ ጾራት’ውን ልሙድ እኳ
እንተ ዀነ፡ ነፍሰ ጾራት ግና ብኸቢድ ሕማም ክሓማ ዘለወን ሓደጋ ዓቢ እዩ። እቲ ሓደጋ
ድማ ምስ ዕቤት ናይቲ ጥንሲ እናዓበየ ይኸይድ። እንተድኣ እታ ኣደ ብኸቢድ ሓሚማ ነቲ
ድቂ ውን ሓደገኛ እዩ። ንነፍሰ ጾራት ዝወሃብ ክታበት፡ ንኣደን ቆልዓን ይከላኸል።
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ምኽሪ ንነፍሰ ጾራት
ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ክፍለ ግዜ ዚርከባ ነፍሰ ጾራት (Gravide i 2. og 3. trimester)፡ ቅድሚ ወቕቲ ኢንፍሉዌንዛ
ምጅማሩ ክኽተባ ንምሕጸን።
ነፍሰ ጾራት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ግዜ ዘለዋ ኰይነን እሞ ኣብቶም ኣብ ክሊ ሓደጋ ዝርከቡ ጉጅለታት ከኣ ኰይነን፡ ክታበት ክወስዳ
ንምሕጸን።
እዚ ምሕጽንታ’ዚ ኣብ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ወቕቲ ጥራሕ ዘገልግል እዩ። (ቀውዕን ክረምትን)
ምክልኻል ንኣደ
እዚ ናይ ኢንፍሉወንዛ ክታበት ንነፍሰ ጾራት ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ካልኦት ጥዑያት በጽሕታት ብማዕረ ከም ዝከላኸለለን
መጽናዕትታት ይሕብር።
ምክልኻል ንቆልዓ
ናጽላታት ካብቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ቘልዑን ዓበይትን ንላዕሊ ከቢድ ሓደጋ ሕማም ኢንፍሉወንዛ ይሕዞም። እታ ጥንስቲ ኣደ ኣብ
እዋን ጥንሳ ክታበት ምስ ትወስድ እቲ ናጽላ ኣብተን ድሕሪ ሕርሲ ዘለዋ ናይ መጀመርታ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ምክልኻል ኣጥርዩ ኣሎ።
ኣብ እዋን ጥንሲ ዝውሰድ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ምንጻል ጥንሲ፡ ቅድሚ ግዜኡ ናይ ምውላድ ወይ ምጕዳእ ጥንሲ ሓደጋ
ኣየስዕብን እዩ።
ብዛዕባ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ
እቲ ንነፍሰ ጾራት ደቂ ኣንስትዮ ዚወሃብ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ብሓደ ዓቐን እዩ ዚወሃብ፣ ገለ ኽፋል ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ፡ ጨውን
ማይ ጥራይ ዝሓዘ እዩ። እቲ ክታበት ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ኣይምጽእን እዩ።
እዚ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበት ካብ ኮሮና ቫይረስ ወይ ካብ ካልኦት ቫይረስን ባክተርያን ከም ኢንፍሉዌንዛ ዝኣመሰለ ምልክታት
ሕማም ከስዕቡ ዚኽእል ኣይከላኸልን እዩ።
ጎድናዊ ሳዕቤናት
እቶም ንቡራት ጎድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ፡ሕበጥን ምቕያሕን ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ፡ ከምኡ’ውን ረስኒ፡ ቀጨውጨው ምባልን
ቃንዛ ጭዋዳታትን እዮም። ከበድቲ ጎድናዊ ሳዕቤናትን ቁጥዓ ሰብነትን (ኣለርጂ) ድሕሪ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ኣዝዮም ሳሕቲ
እዮም ዘጋጥሙ ።
ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ኣበይ ክወስዶ ይኽእል፧
ምስ መሕረሲት፡ ሓኪምን ወይ ከኣ ኣብ ናይ ምምሕዳርካ መርበብ ሓበሬታ ተወከስ።
ዝያዳ ሓበሬታ
ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ኣሎ፡ www.fhi.no/en/id/influensa/seasonalinfluenza/
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