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ታሕሳስ 2021
ውላድኩም ጸረ HP ክትባት ንኽወስድ መዘኻኸሪ

ተለጠፍቲ ሰነድ(ዳት)
ናይ ትካል JGZ ደብዳቤ
ናይ ክትባት ካርድ(ታት)
ናይ ክታበት ምስክር ወረቐት

ዝኸበርኩም ወለዲ/ኣለይቲ ናይ ሰ. ፖርቲር፣
ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ኣቢሉ ይገብር ውላድኩም ጸረ HPV (ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ) ክታበት ንኽወስድ መጸዋዕታ
ልኢኽናልኩም ኔርና። እዚ ክታበት እዚ ኣካል ናይ’ቲ ብሃገራዊ መደብ ዝወሃብ ክታበት እዩ። ብመሰረት እቲ ንሕና ዘለና
ሓበሬታ ውላድኩም ነቲ ክትባት ክሳብ ሕጂ ኣይተወሰዶን ኣሎ። ስለዚ ድማ ንውላድኩም ነዚ ክትባት እዚ ንኽወስዶ
እንደገና ዕድል ንህቦ ኣለና።
ስለምንታይ እዩ ክትባት ኣድላዪ ዝኸውን?
ካብ ዓሰርተ ሰባት እቶም ሸሞንተ ኣብ ህይወቶም ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ብ HPV ቫይረስ ይልከፉ እዮም። ከም
ሳዕቤን ናይ’ዚ ድማ ብዕድመ ምስ ደፍኡ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብ ኣፎም፣ ጎሮሮኦም፣ መሸኒኦም
ኣብ መቐመጫኦምን ማህጸንን ዝኣመሰሉ ክፍሊ ኣካላቶም መንሽሮ ክሓሙ ይኽእሉ እዮም።
በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዮም ኣዋልድን ኣወዳትን ኽታበት ንኽወስዱ ጻውዒት ዝቐርበሎም። ውላድኩም ክልተ ሳዕ
ምስ ተኸተበ ካብቲ ብሰንኪ HPV ክመጽእ ዝኽእል ሕማም መንሽሮ ጽቡቕ ምክልኽእል እዩ ዝግበረሉ።
ሕቶታት ኣለኩም ድዩ?
ምናልባት ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ወይ እውን እቲ ክትባት ንውላድኩም ከጨንቖ ይኽእል እዩ፣ ስለዚ
ብዛዕባ’ዚ ዝምልከት ምስ ኣለይቲ ሕሙማት ወይ ናይ ቆልዑት ክንክን ጥዕና (jgz) ክትመያየጡ ትኽእሉ ኢኹም።
ትራኸብሉ ኣገባብ ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬታታት ኣብዛ ደብዳበ እዚኣ ኽትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ HPV
ከምኡ ድማ ብዛዕባ ናይ እቲ ክትባት ምዝገባ ብዝምልከት ተወሰኽቲ ሓበሬታት ምስ ትደልዩ ኣብ rvp.nl/hpv
ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።
ደቅኹም ኣበይን መዓስን እዮም ነቲ ክትባት ዝወስድዎ?
ኣብቲ ምስዛ ደብዳበ እዚኣ ዘሎ ናይ ዕድመ ወረቐት ውላድኩም ኣበይን መዓስን ናይ መጀመርታ ክታበት ክወስድ
ከም ዝኽእል ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ኻልኣይ ክትባት ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እዩ ዝወሃብ። እቲ ክትባት ብዘይ
ክፍሊት ብናጻ ኢዩ ዝውሰድ። ውላድኩም ነቲ ክትባት ክወስዶ ክመጽእ እንከሎ ነቲ ናይ ክትባት ካርድን ነቲ ናይ
ክትባት ምስክር ወረቐትን ሒዝኩም ክትመጹ ኣለኩም።
ውላድኩም ነቲ ቐዳማይ ጸረ HPV ክታበት ወሲድዎ ኣሎ ድዮ?
እምበኣር በዛ ደብዳበ እዚኣ ነቲ 2ይ ክትባት ክወስዶ ይኽእል እዩ። በኸምዚ ኣገባብ ድማ ውላድኩም ጽቡቕ ምክልኻል
ይግበረሉ ማለት እዩ። እቲ ዝወሰዶ 1ይ ክትባት ዘይተመዝገበ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣምበኣር ነቲ ዝተመልአ ናይ

ክትባት ምስክር ወረቐት ስካን ግበርዎ ወይ ድማ ስኣልዎ፣ ብድሕር’ዚ ብኢ-መይል ክትልእኹልና ወይ ናብቲ ኣብ ላዕሊ
እዛ ደብዳበ እዚኣ ዘሎ ምላሽ ትህበሉ ኣድራሻ ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም።
ምስ ክቡር ሰላምታ፣
[ክታም]
ያነ-ማሪ ሃመንት፣ ሓኪም
ናይ ሃገራዊ መደብ ክታበት (RIVM) ሓላፊት

