Human Papillomavirus/HPV vaccine – Amharic

ለብልት ኪንታሮት/HPV ክትባት
የብልት ኪንታሮች/HPV ምንድ ነው?
HPV የቆመው በሰው ፓፒሎማ ቫይረስ ለሚለው ነው።
ይህ የቫይረስ/HPV ብክለት ህክምና ሳያገኝ ከቆየ ወደ ነቀርሳነት ሊቀየር ይችላል።
የማህጸን ነቀርሳ በ HPV ቫይረስ የሚከሰት በጣም የተለመደ የበሽታ ዓይነት ነው።
እንዲሁም የቫይረስ/HPV በሽታ በፊንጢጣ፣ እምስ/ብልት፣ ጉሮሮና አፍ ላይ ነቀርሳ
ሊፈጥር ይችላል።
የብልት ኪንታሮት ቫይረስ/HPV ክትባት የማያሰጋና ውጤታማ ነው። ወጣቶች
ከማግባታቸው በፊት ወይም ጓደኛ ከመያዛቸው በፊት ክትባቱ ቢሰጥ በጥሩ ሁኔታ
ይሰራል።
እንዴት ሄቾፒቪን/HPV መከላከል
ይቻላል?

ለህጻናት:


ክትባት የሚቀርበው ከሄችፒቭ
ቫይረስ/ HPV ጋር በተዛመደ የነቀርሳ
በሽታን ለመከላከል እንዲረዳ ነው።



ይህ ለወንዶችም ሆነ ለልጃገረዶች
ደህንነቱ የተጠበቀ ክትባት ነው።
ይህ በክንድ ላይ በመርፌ ተደርጎ
በሶስት የተለያየ ጊዜ ይሰጣል።









አንድ ሰው ከሄችፒቭ ቫይረስ/ HPV
ጋር ንክክቲ ከማድረጉ በፊት ክትባቱን
ቢወስድ ጥሩ ይሰራል።
በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላሉ የሰባተኛ ተማሪዎች ክትባቱ ያለክፍያ በነጻ
ይቀርባል።
የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች ከት/ቤት ካርዱን ወደ ቤታቸው ይዘው ይመጣሉ።
ወላጆች ልጃቸው ክትባት እንዲወስድ ስለመፍቀዳቸው በካርዱ ላይ ይጠየቃሉ።
እነዚህ ካርዶች ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች ይቀርባሉ። ወላጆች ካርዱን
በእንግሊዝኛ አጠናቀው ለትምህርት ቤቱ መመለስ አለባቸው።

እባክዎ ገጹን ይገልብጡት …

ህጻኑ በትምህርት ቤት የሚሰጥን ክትባት ካመለጠው ምን ይደረጋል?
እድሜው 12 ወይም 13 ዓመት ለሆነው ህሳን ወላጅ ለአካባቢ የበሽታ መከላከያ ክትባት ሀላፊ በተለፎን ደውሎ ለክትባት
ቀጠሮ ማቀናጀት ይችላል።

ወይም ወላጆች ከአካባቢ ሀኪማቸው ጋር ለልጆች ክትባት ቀጠሮ ማቀናጀት ይችላሉ። (ክትባቱ የሚሰጠው በነጻ ሲሆን
ግን ሀኪሙ ላካሄደው መማክርት ሊያስከፍል ይችላል።)

ለሴቶች:


አብዛኛው የሄችፒቭ ቫይረስ/ HPV በራሱ ይጠፋል። ሰዎች ብዙጊዜ የሄችፒቭ ቫይረስ/ HPV እንዳለባቸው
አያውቁም።



አንዳንዴ የሄችፒቭ ቫይረስ/ HPV ብክለት ወደ ነቀርሳ ሊቀየር ይችላል።



ሄችፒቭ ቫይረስ/ HPV በጣም የታወቀ ቫይረስ ሲሆን ከጓደኛ ወይም ባል ጋር በሚደረግ ወሲባዊ ግንኙነት
የሚተላለፍ ነው።



እድሜያቸው ከ45 ዓመት በላይ ለሆኑት ሴቶች የመከላከያ ክትባት አይቀርብላቸውም።



ክትባቱን መውሰድ ለፈለጉ ሴቶች የአካባቢ ሀኪም ክትባቱን በጠቅላላ ወደ $450 ዶላር በማስከፈል ክትባቱን
መስጠት ይችላል። የሚሰጠው ክትባት ለርስዎ ትክክለኛ ስለመሆኑ ሀኪምዎን ያነጋግሩ።



የተከተቡ ሴቶችም የማህጸን ህዋስ ምርመራ ማካሄድ ይኖርባቸዋል።

በራስዎ ቋንቋ ስለ ነቀርሳ መረጃና እርዳታ ለማግኘት በስልክ 13 14 50 መደወል።
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