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Foreldreinformasjon: Hvorfor er det viktig å vaksinere? 
Språk: Tigrinja
Opprettet: 11/2018  Oppdatert: 

ክታበት ንምንታይ ኣዝዩ ኣድላዪ ይኸውን?  
ዝኾነ ክታበት ክንሓምም እንተይገበረ ስርዓተ ተኸላኽሎና ክነቓቓሕ ይገብር እዩ። ብዙሓት 
ሓደገኛታትን ተመሓላለፍቲን ሕማማት በዚ ቀሊልን ውፅኢታዊን ዝኾነ ሜላ ንምክልኻል ይኽኣል።  

ካብታ ዝተወለድናሉ ግዘ ጀሚሩ፣ ብዘላቒነት ናብ ዝተፈላላዩ ብዙሓት ቫይረሳት፣ ባክተርያታትን 
ካልኦት ማክሮባትን ዝተቓላዕና ኢና። መብዛሕቱኦም ጐዳእቲ ኣይኮኑን፣ ብዙሓት ጠቐምቲ እንትኾኑ 
ዝተወሰኑ ግና ሕማም ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም። 

ስርዓተ ተኸላኽሎ ሰብናትና ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ይሕግዝ። ናብ ተመሓላላፊ 
ሕማም እንትንቃላዕ፣ ስርዓተ ተኸላኽሎ ተኸታተልቲ ምላሻት ብምልዕዓል ነቶም ማይክሮብስ 
የምክንን ጐዳኢ ፅልዋኦም ይድርትን። ናብ ሕማም ምቅላዕ ብ ኣብዝሓ ናይ ምሉእ ዕድመ ምክልኻል 
(ተኸላኽሎ) ስለ ዝህብ በቲ ሕማም ዳግማይ ክንትሓዝ ኣይንኽእልን። ስርዓተ ተኸላኽሎና ነቲ 
ማይክሮብ “ይዝክሮ” እዩ። 

ቀሊልን ውፅኢታዊን ምክልኻል  
ዝኾነ ሕማም እንትህሉወና ኣብ ምሉእ ዕድሜና ዝዘልቕ ተኸላኽሎ ነማዕብል።  እንተኾነ፣ ገሊኦም 
ሕማማት ናብ ከቢድ ምትሕልላኽን ሓደሓደ ግዘ ድማ ናብ ሞት ከምርሑ ይኽእሉ እዮም። ዕላማ 
ክታበት ድማ ነዚ ተኸላኽሎኣዊነት ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ሕማም እንተኣጋጠመና ንክንረኽቦ እዩ። 

እንትንክተብ፣ “ውንታ/ምዝካር” ስርዓተ ተኸላኽሎና ይበራበር። ኣብ ግዘ ክታበት፣ ዝደኸመ 
ማይክሮብ፣ ምቃል ወይ ዝኾነ ንዕኡ ዝመስል ናብ ሰብነትና ይውሰኽ እዩ። ብድሕሪኡ ንሕና 
እንተይሓመምና ስርዓተ ተኸላኽሎና ይበራበር ማለት እዩ። ገሊኦም ዝሕዙና ሓደገኛ ሕማማት 
ብቐሊልን ውፅ ኢታዊን ሜላ ንምክልኻል ይክኣል እዩ። ንገሊኦም ሕማማት፣ ክታበት ንምሉእ ዕድመ 
ክከላኸል ይኽእል፣ ንካልኦት ድማ ፅልዋኦም ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ስለ ዝጠፍእ ኣሐየልቲ ዓቐናት 
የድልዩ እዮም። 

ዕሸላት ክታበታት ኣፀቢቖም ይፃወሩ 
ስርዓተ ተኸላኽሎና ኣቐዲሙ ኣብ ማህፀን እንተለና ነቶም ምስ ተወለድና ዘጋጥሙና ዝተፈላለዩ 
ማይክሮባት ንክቃለስ እዩ ዝዳለው። ክታበታት ናይ ሓደ ቈልዓ ንእሽተይ ክፋል ዓቕሚ ተኸላኽሎ 
ጥራሕ እናተጠቐሙ ነቲ ተኸላኽሎ ኣብ ዝደጋገሙ ሕማማት ከም ቁሪ ዝበሉ ካብ ዝጥቀመሉ 
ብዝነኣሰ ብርኪ ናብ ስራሕ የእትዉ። ዕሸላት እንበኣር ክታበታት ኣፀቢቖም ይፃወሩ እዮም፤ 
ዝተፈላለዩ ክታበታት ምስ ምርካብ ሓዊሱ። 

ሓበራዊ ተኸላኽሎ 
ዝበዝሕ ክፋል ህዝቢ ኣንፃር ሓደ ሕማም እንትኽተብ፣ እቲ ሕማም ዝዝርግሐሉ ውሱናት ሰባት 
ይህሉዎ እዮም። እዚ ድማ ነቶም ዘይተከተቡ ውሑዳት ይከላኸል እዩ። 

ብሓገዝ ክታበት፣ ንገሊኦም ሕማማት ካብ ዓለም መሊእካ ንምጥፋእ ይክኣል እዩ። ክሳብ ሐዚ፣ እዚ 
ኣብ በዲዶ (smallpox) ተረጋጊፁ እዩ። 

መደብ ተኸላኽሎኣዊነት ቁልዕነት 
ኣብ ኖርወይ ኩሉ ክታበት ወለንታኣዊ እዩ።  

ንቈልዑን ንኣባፅሕን ክወሃቡ ዝምከሩ ክታበታት ድማ ኣንፃር ዓሰርተ ክልተ ዝተፈላለዩ ሕማማት፣ 
ሮታቫይረስ፣ ዲፍተርያ፣ ቴታነስ፣ ሰዓል ተኽተኽታ፣ ኣልምሲ፣ ሕማማት ምስ ሃሞፊላስ ኢንፍሉዌንዛ 
ዓይነት ቢ (ሂብ)፣ ሄፓቲተስን ቫይረስ ፓፒሎማ (ኤችፒቪ) መንሽሮ ኣፍ ደገ ማህፀንን ካልኦት ብ 
ኤችፒቪ ዝመፅኡ ካንሰራት ይከላኸሉ። ገሊኦም ቈልዑ እውን ክታበት ኣንፃር ሳንባ መንቀርሳ ይወሃቡ 
እዮም። ኩሎም እዞም ሕማማት ህይወት ናብ ሓደጋ ዘብፅሑ ወይ ናብ ከቢድ ፀገም ከብፅሑ 
ዝኽእሉ እዮም። 
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መብዛሕትኡ ግዘ ክታበት ዝጅመር ቈልዓ ሽዱሽተ ሰሙን እንትገብር እዩ። እዞም ኣናእሽቱ ቈልዑ 
ኣንፃር ዝተፈላለዩ ሕማማት እንተዘይተኸቲቦም ስለ ዝፅለዉ፣ ክታበት ዝረኽብሉ ግዘ ክዝንግዕ 
ኣይግበኦን። ቈልዓ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ ዕድመ እንትበፅሕ ኣሐየልቲ ዓቐናት መድሓኒት 
ይወሃብ። 

ክታበታት ከመይ ኢሎም ይወሃቡ? 
ክታበት ሮታቫይረስ ብኣፍ ይወሃብ (ዝስተይ ክታበት)። ካልኦት ክታበታት ድማ ብመርፍ ይወሃቡ። 
ኣብዞም ክታበታት ሜርኩሪ ከም ዓቃቢ ኮይኑ ኣብ መደብ ተኸለኽሎኣዊነት ቁልዕነት ኣብ ረብሓ 
ኣይውዕልን። 

ዝተሓዋወሱ ክታበታት 
መደብ ተኸላኽሎኣዊነት ቁልዕነት ኖርወይ ኣብ 1952 እንትጅመር ምትሕውዋስ ክታበታት ክወሃብ 
ተጀሚሩ እዩ። እዞም ኣንፃር ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝወሃቡ ክታበታት ድማ ብሓደ መርፍእ 
እንትወሃቡ ቈልዓ ውሑድ ይውጋእ።    ምትሕውዋስ ክታበታት እቶም ክታበታት በብውልቀ 
እንትወሃቡ ካብ ዝህሉዎም ዝውሕድ ጐናዊ ፅልዋ የርእዩ። 

እንትንክተብ ኣብ ሰብነትና እንታይ የጋጥም? 
ኣብ ግዘ ክታበት ሰብነት ምስ ዝደኸሙ ማይክሮባት (ባክተርያ ወይ ቫይረስ)፣ ምቃል ማይክሮባት ወይ 
ዝኾነ ንዐኦም ነቶም ማይክሮባት ዝመስል ናብ ሰብነት ይኣቱው። ኣብቶም ክታበታት ዝርከብ ንጡፍ 
ነገር ምስ ስርዓተ ተኸላኽሎ ሰብነት እንትራኸብ፣ ነቶም “ኣማናዊ” ዝኾኑ ማይክሮባት 
ዝፈልዩ/ዘለልዩ ዋህዮታት ተኸላኽሎን ፀረ-ታህዋስያን ይፍጠሩ። ዝተኸተበ ሰብ ምስቶም 
ማይክሮባት እንትራኸብ፣ ስርዓተ ተኸላኽሎ ድማ ሕማም ክከላኽል ዝኽእል ቅልጡፍን ብሉፅን 
ምላሽ ተኸላኽሎ ይህብ። እዚ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ዝተወሃበ ንጡፍ ተኸላኽሎ እዩ። 

ፅቡቕ ክታበት እኹልን ንነዉሕ ግዘ ዝፀንሕን ካብ ሕማማት ዝከላኸልን እዩ። ብዝሒ ዘድልዩ 
ዓቐናት ካብ ክታበት ናብ ክታበት ይፈላለይ እዩ። ንገሊኦም ክታበታት፣ ኣብ ህይወት ዘላቒ ምክልኻል 
ንምርከብ ኣሐያሊ ዓቐን ዘድልየሉ ኩነታት ይርከብ እዩ። እዚም ድማ ከም ቴታነስ፣ ዲፍተርያ፣ 
ኣልምሲን ፐርቲሰስን ዝበሉ ይርከቡ። ኣሐየልቲ ዓቐናት ኣብ ክታበታት ጉዕዞ እውን ከድልዩ ይኽእሉ 
እዮም። 

እንታይነት ተኸላኽሎ! 
ሰብነት ብማይኮባት (ቫይረስ፣ ባክተርያ፣ ፅግዕተኛ ወይ ዕሳው) እንትጥቃዕ፣ ነቶም ኣድለይቲ ዋህዮታት 
ተኸላኽሎ የለዓዕል፡፤ ካብ ሕማም ድሕሪ ምሕዋይ፣ ገሊኦም ዋህዮታት ተኸላኽሎ ነቶም ሰብነት 
ዝሕመሙ ማይክሮባት “ክዝክሩ” ይኽእሉ። እዚ ስነ-ተኸላኽሎኣዊ ውንታ ይበሃል። ካሊእ ግዘ ሰብነት 
ምስቶም ማይክሮባት እንትራኸብ፣ እቲ ስርዓተ ተኸላኽሎ ይፈልዮም/ይፈልጦም እዩ። ናይ ሰብነት ናይ 
ምምካት ሕማማት ዝቐልጠፈን ኣዝዩ ዝሓየለን ስለ ዝኸውን ነቲ ሰብ ካብ ሕማም ይከላኽለ። እዚ 
ብተፈጥሮ እንረኽቦ ንጡፍ ተኸላኽሎ እዩ። 

 


