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ብህይወት ዝተዳኸመ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋዕ) 
Live Attenuated Influenza (Flu) Vaccine 

እቲ ብህይወት ዝተዳኸመ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ እንታይ እዩ? 

እቲ ብህይወት ዝተዳኸመ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ (LAIV) ካብ 
ዝደኸሙ ቫይረሳት ኢንፍሉዌንዛ ዝተሰርሐ እዩ። ካብ ቫይረሳት 
ኢንፍሉዌንዛ ንዝመጽእ ረኽሲ ዝከላኸል ኮይኑ፣ ኣብ ክንዲ ብመርፍእ 
ከም ብኣፍንጫ ዝንሳዕ ገይርካ ይወሃብ። እቲ ክታበት ካብ ካልኦት ሰዓል 

ወይ ሕማም መዓንጣ ዘስዕቡ ቫይረሳት (ተምላስን ውጽኣትን) 

ኣይከላኸልን እዩ። ብዘይካ LAIV ብተወሳኺ ኣብ B.C ዝርከቡ 
ዘይንጡፋት ክታበታት ኢንፍሉዌንዛ እውን ኣለዉ። እቶም ዘይንጡፋት 
ክታበታት ካብ ዝተቐተሉ ቫይረሳት ኢንፍሉዌንዛ ወይ ገለ ክፋል ናይቶም 
ቫይረሳት ዝተሰርሑ ኮይኖም ብመርፍእ ዝወሃቡ እዮም። ንዝበለጸ 

ሓበሬታ፣ ኣብ HealthLinkBC ፋይል #12d ክታበት ዘይንጡፍ 

ኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋዕ)  ዝብል ርአ። ኩሎም እቶም ክታበታት ብጥዕና 
ካናዳ ዝጸደቑ እዮም። 

ኣብ B.C.፣ መብዛሕትኡ ግዜ ክታበታት ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ወርሒ 
ጥቅምቲ ይርከቡ። ንዝበለጸ መከላኸሊኻ፣ ብዝተኻእለ መጠን 
ቀልጢፍካ ክታበት ውሰድ። እቶም ክታበታት መዓስ ከም ዝርከቡ 
ንምፍላጥ ምስ ወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ  ወይ ናይ ጉንፋዕ 
ክሊኒክ.  

መን እዩ ክታበት ክረክብ ዘለዎ? 

ኣብ ወቕቲ ኢንፍሉዌንዛ 2022-23፣ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ንዕሸላትን 

ዕድሚኦም 6 ወርሕን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ህጻናትን ብዘይ ክፍሊት 

ይርከብ። እቶም ትሕቲ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም ድማ ብመርፍእ ዝወሃብ 
ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ክወስዱ ከድልዮም እዩ። ብፍላይ ነቶም 
ብሰንኪ ኢንፍሉዌንዛ ከቢድ ሕማም ንኽሕመሙ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም 

ሰባት LAIV ወይ ካልእ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ይምከር።  እዚ ነዞም 
ዝስዕቡ የጠቓልል፦ 

 ኩሎም ካብ 2 ዓመት ክሳብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት 

 ካብ 5 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ምስ ዝተወሰኑ 
ሕክምናዊ ኩነታት ዘለዎም፣ እዚኦም ሓዊስካ፦ 
o ስሩዕ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልዮም ጸገማት ልቢ ወይ ሳንባ፣ 

ከም ቀሊል ክሳብ ማእከላይ ኣዝማ፣ ሕዱር ዕንቅፋት ሕማም 
ሳንባ ወይ ሲስቲክ ፋይብሮሲስ ዝኣመሰሉ 

o ሕማም ኩሊት፣ ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ ከም ሄፓታይተስ 
ሕማም ሽኮር፣ መንሽሮ ወይ ዋሕዲ ደም 

o ምትንፋስ ጸገም፣ ምውሓጥ ወይ ምግቢ ወይ ፈሳሲ ናይ 
ምሕኽ ሓደጋ ዘስዕቡ ኩነታት ጥዕና ከም ከቢድ ጉድኣት 
ሓንጎል፣ ጉድኣት ዓንዲ ሑቐ፣ ዘውድቕ ሕማም ወይ ናይ ናይ 
ጭዋዳታት መትኒ ጸገማት ዘለዎም ሰባት 

o እቶም ኣዝዮም ስብሒ ዘለዎም 
  ደቂ እቲ ዓዲ ህጻናት  

ካብ 5 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፣ ናይቶም ብሰንኪ 
ኢንፍሉዌንዛ ከቢድ ሕማም ንኸሕምሙ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ሰባት 
ኣብ ገዛ ዝራኸቡ ሰባት እውን ነቲ ክታበት ክወስዱ ይግባእ። ዝርዝር 

ናይቶም ንኸቢድ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ሰባት ኣብ 

HealthLinkBC ፋይል #12d ክታበት ዘይንጡፍ ኢንፍሉዌንዛ 

(ጉንፋዕ) ይርከብ።   

መርፍእ ንምውጋእ ብርቱዕ ፍርሒ ዘለዎም ካብ 18-59 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ዓበይቲ ሰባት እውን ነቲ ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ 

ክወስዱ ፍቓደኛታት እንተዘይኮይኖም LAIV ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። 
ይኹን እምበር፣ እቲ ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ካብቲ ህያው 
ክታበት ዝሓሸ መከላኸሊ ኣንጻር ረኽሲ ኢንፍሉዌንዛ ስለ ዝህብ 
ንዓበይቲ ዝምከር እዩ።  

እቲ ክታበት ብኸመይ ይወሃብ? 

LAIV ከም ውሽጢ ኣፍንጫ ዝንሳዕ ፈሳሲ ናብ ክልቲኡ ኣፍንጫ 

ይወሃብ። ዕድሚኦም 9 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ህጻናት 1 ዓቐን 

ክታበት የድልዮም። ካብ 2 ክሳብ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ወቕታዊ 

ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ተቐቢሎም ዘይፈልጡ 2 ዓቐን የድልዮም። እቲ 
ካልኣይ ዓቐን ክታበት ደረጃ መከላኸሊኦም ንምዕባይ ኣገዳሲ ስለዝኾነ 

ድሕሪ 4 ሰሙን ድሕሪ ቀዳማይ ዓቐን ክወሃብ ኣለዎ። 

እቲ ክታበት ምውሳድ እንታይ ረብሓታት ኣለዉዎ? 

እቲ ክታበት ካብ ኢንፍሉዌንዛ ዝበሃል ከቢድን ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሞት 
ዘስዕብን ረኽሲ ንምክልኻል ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ክታበት ምስ 
እትወስድ፣ ዝርግሐ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ብምንካይ ንኻልኦት እውን 
ክትከላኸል ክትሕግዝ ትኽእል። 

ድሕሪ እቲ ክታበት ክመጽእ ዝኽእል ግብረ መልሲ እንታይ እዩ? 

LAIV ዝደኸሙ ቫይረሳት ኢንፍሉዌንዛ ዝሓዘ ኮይኑ ቅልል ዝበለ 
ምልክታት ኢንፍሉዌንዛ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚኦም ግን ካብቶም 
ብሰንኪ ረኽሲ ኢንፍሉዌንዛ ዝመጽእ እንትወዳደሩ ኣዝዮም ቀለልቲ 
እዮም። ምልክታቱ ምፍሳስ ንፍጢ ወይ ምዕጻው ኣፍንጫ፣ ሰዓል፣ ቃንዛ 
ጎሮሮን ረስንን ከጠቓልል ይኽእል።  

ካልኦት ምልክታት እዞም ዝስዕቡ ከጠቓልሉ ይኽእሉ።- 

 ሕማም ርእሲ 
 ምንካ ሸውሃት ምግቢ 
 ድኻም 
 ቃንዛ ጭዋዳታት 
 ቁሪ ቑሪ ምባል 
 ተምላስ 
 ቃንዛ ከብዲ 
 ቁጥዐ 

ኣሰታሚኖፈን (ንኣብነት ታይለኖል®) ወይ ኢብዩፕሮፈን (ንኣብነት 
ኣድቪል®) ንረስኒ ወይ ቃንዛ ኽስምዓካ ኸሎ ክወሃብ ይኽእል እዩ። 

ASA (ንኣብነት ኣስፓሪን®) ጠንቂ ሕማም ረይ ሲንድሮም ክኸውን 

ስለ ዝኽእል ትሕቲ 18 ዓመት ንዝዕድሚኡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክወሃብ 
የብሉን። 

 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf


ንተወሳኺ ኣርእስታት ፋይል HealthLinkBC፣ ኣብ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ወይ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ 
ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ተወከስ። ንዘይህጹጽ ናይ ጥዕና ሓበሬታን ምኽርን ኣብ B.C. ንምርካብ፣ ኣብ www.HealthLinkBC.ca ተወከሱ ወይ ብ 8-1-1 (ነጻ 

ቴሌፎን) ደውል። ንምስማዕ ዝተሰኣኖን ናይ ምስማዕ-ጸገም ዘለዎምን ሓገዝ ንምርካብ ብ 7-1-1 ደውል። ኣገልግሎት ትርጉም ብልዕሊ 130 ቋንቋታት ብዝሓተትካዮ 
ክርከብ ይኽእል እዩ። 

ብዛዕባ ረይ ሲንድሮም ዝበለጸ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ 

HealthLinkBC File #84 Reye Syndrome. ርአ። 

ዝኾነ ይኹን ኽታበት ድሕሪ ምውሳድካ ን15 ደቓይቕ ኣብቲ ክሊኒክ 
ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝረአ ተኽእሎ ኣሎ፣ ካብ 

ሚልዮን ትሕቲ 1፣ ኣናፊላክሲስ ዝበሃል መፍርሒ-ህይወት ኣለርጂክ 
ግብረ-መልሲ ኣሎ። እዚ ድማ ቆፎ ኣፍልቢ፣ ጸገም ምስትንፋስ ወይ 
ምሕባጥ ጎሮሮ፣ መልሓስ ወይ ከንፈር ከጠቓልል ይኽእል እዩ። እዚ 

ግብረ-መልሲ እንተተፈጢሩ፣ ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ክሕክሞ ይኽእል 
እዩ። ህጹጽ ሕክምና ኤፒነፍሪን (ኣድሪናሊን) ምምሕዳርን ብኣምቡላንስ 
ናብቲ ዝቐረበ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ምትሕልላፍን የጠቓልል። ካብቲ 

ክሊኒክ ምስ ወጻእካ ምልክታት እንተተራእዮምካ፣ ናብ 9-1-1 ወይ 
ናብቲ ናይ ከባቢኻ ህጹጽ ቁጽሪ ደውል። 

ኩሉ ግዜ ከቢድ ወይ ዘይተጸበኻዮ ግብረ-መልሲ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ 
ዘጋጥመካ ንወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ ጸብጻብ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ።  

ጓይላን-ባሪ ሲንድሮም (GBS) ሳሕቲ ዝረአ ሕማም ኮይኑ ድኻምን 
ምልማስን ጭዋዳታት ኣካላትና ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብበዝሒ ድሕሪ 

ረኽሲታት እዩ ዝኽሰት። ኣብ ሳሕቲ ኣጋጣሚታት፣ GBS ድሕሪ ገለ 

ክታበታት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። GBS ምስ ክታበት 

ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ኣስታት 1 ካብ ሚልዮን ተቐበልቲ ዝተኣሳሰር ክኸውን 
ይኽእል። 

መን እዩ እቲ ብህይወት ዝተዳኸመ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ክወስድ 
ዘይብሉ? 

ትሕቲ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፣ ከምኡ’ውን ጥኑሳት ዝኾና፣ ወይ 
ክጠንሳ ዝሓስባ ሰባት፣ ነቲ ክታበት ክወስዱ የብሎምን። 

ውላድካ እዞም ዝስዕቡ እንተኾይኑ፣ ምስ ወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ 
ተዘራረብ፦ 

 ብሕማም ወይ ብሕክምና ዝተዳኸመ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ 
እንተሃልዩዎ 

 ከቢድ ኣዝማ ወይ ንጡፍ ምሕንፋጽ እንተሃልዩዎ 

 ቅድሚ ሕጂ ንዝተወሰደ መጠን ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ንህይወት-
ዘስግእ ምላሽ እንተ ነይርዎ፣ ወይ ዝኾነ ክፋል ናይቲ ክታበት 

(ኣለርጂ እንቋቑሖ ዘለዎም ሰባት ብዘይ ስግኣት ክኽተቡ ይኽእሉ 

እዮም) 

 ዝኾነ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ካብ ዝወሰደሉ ኣብ ውሽጢ 8 ሰሙን 

ካልእ ጠንቂ ከይተለለየ ጓይላን-ባሪ ሲንድሮም (GBS) እንተ 
ኣማዕቢሉ 

 ብሰንኪ ሕክምናዊ ኩነታት ኣስፕሪን® ወይ ASA ንነዊሕ እዋን 
ምውሳድ ዘድልዮ እንተኾይኑ 

 ንመንሽሮ ንምፍዋስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ መፈተሺ ኢንሂቢተር 
ይቕበል እንተሃልዩ። እዚ ድማ መዓስ ክታበት ክወስዱ 
ከምዘለዎም ክጸልዎ ይኽእል እዩ። 

ምስ ዝኾነ ይኹን ኣዝዩ ድኹም ስርዓተ ምክልኻል ዘለዎ ሰብ ርክብ 
ዝገብሩ ሰባት፣ ከም ሓደ ሕሙም ምትካል ምስባር ዓጽሚ፣ ካብ 

ዝተኸተቡ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን፣ ነቲ ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ 

ክወስዱ ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ርክብ ክውገድ እንተኽኢሉ፣ LAIV 
ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። 

ብሰንኪ ሰዓል ወይ ካልእ ቀሊል ሕማም ክታበት ምድንጓይ ኣየድልን 
እዩ። ይኹን እምበር፣ ስክፍታታት እንተሃልዩካ፣ ምስ ወሃቢ ክንክን 
ጥዕናኻ ተዘራረብ። 

ኢንፍሉዌንዛ እንታይ እዩ? 

ኢንፍሉዌንዛ ብሰንኪ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ዝመጽእ ረኽሲ ስርዓተ 
ምስትንፋስ እዩ። ኢንፍሉዌንዛ ዘለዎ ሰብ ንኻልኦት ረኽሲታት ቫይራል 
ወይ ባክተርያዊ ኒሞንያ ሓዊሱ፣ ረኽሲ ሳንባ ዝስዕቡ ኣብ ሓደጋ 
ይወድቕ። 

ኢንፍሉዌንዛ ካብ-ሰብ-ናብ ሰብ ብቐሊሉ ብሰዓል፣ ምሕንጣስ ወይ ገጽ-
ን-ገጽ ብምርኻብ ይላባዕ። እቲ ቫይረስ ካብ ሰዓል ወይ ምሕንጣስ ዝወጹ 
ደቀቕቲ ነጠብጣብ ኣብ ካልእ ሰብ ወይ ኣቕሓ ምስ እትትንክፍን ድሕሪኡ 
ቅድሚ ኢድካ ምሕጻብካ ኣዒንትኻ፣ ኣፍካ ወይ ኣፍንጫኻ ምስ 
እትትንክፍ እውን ክላባዕ ይኽእል።  

ፖሊሲ ምክልኻል ኢንፍሉዌንዛ እንታይ እዩ? 

B.C. ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ሰባት ካብ ኢንፍሉዌንዛ ንምክልኻል 
ዝሕግዝ ፖሊሲ ምክልኻል ኢንፍሉዌንዛ ኣለዎ። ሰራሕተኛታት ክንክን 
ጥዕና ኣብ ወቕቲ ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ክንክን ሕሙማት ኣብ ዝህልዉሉ 
እዋን ክታበት ክኽተቡ ወይ ድማ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ 
ይግደዱ እዮም። ተምሃሮ፣ ወለንተኛታትን በፃሕቲ ትካላት ክንክን 
ጥዕናን ካልኦት ቦታታት ክንክን ሕሙማትን እውን ክታበት 
ኢንፍሉዌንዛ እንተዘይረኺቦም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ትፅቢት 
ይግበር።  

ብሱል ንእሽቶይ ፍቓድ  

ወለዲ ወይ ኣለይትን ደቆምን ንኽታበት ፍቓድ ንምርካብ ክመያየጡ 

ይምከር። ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፣ ንነፍሲ ወከፍ 

ኽታበት ዘለዎ ረብሓን ክህሉ ዝኽእል ግብረ-መልስን ከምኡ’ውን 
ክታበት ናይ ዘይምኽታብ ከምጽኦ ዝኽእል ሓደጋን ክርድኡ ዝኽእሉ፣ 
ብሕጋዊ መንገዲ ክታበት ክሰማምዑ ወይ ክነጽግዎ ይኽእሉ እዮም። 
ብዛዕባ ብሱላት ንኣሽቱ ፍቓደኛ ምዃን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ 

ኣብ HealthLinkBC File #119 The Infants Act, Mature 

Minor Consent and Immunization. ርአ። 

ንተወሳኺ ሓበሬታ 

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዞም ዝስዕቡ ፋይላት HealthLinkBC ርአ፦  

 HealthLinkBC ፋይል #12a ስለምንታይ ኣረጋውያን ክታበት 

ዘይንጡፍ ኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋዕ) ክወስዱ ኣለዎም 

 HealthLinkBC ፋይል #12b ሓቅታት ብዛዕባ ኢንፍሉዌንዛ 

(ጉንፋዕ) 

 HealthLinkBC ፋይል #12c ክታበት ኢንፍሉዌንዛ (ጉንፋዕ)፦ 
ጽውጽዋያትን ሓቅታትን 

 HealthLinkBC ፋይል #12d ክታበት ዘይንጡፍ ኢንፍሉዌንዛ 

(ጉንፋዕ) 

ብዛዕባ ኽታበት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ ImmunizeBC 

https://immunizebc.ca. ርአ። 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://immunizebc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/inactivated-flu-vaccine-seniors
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/inactivated-flu-vaccine-seniors
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/facts-about-influenza
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/facts-about-influenza
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/flu-vaccine-myth-facts
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/flu-vaccine-myth-facts
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile12d-TI.pdf
https://immunizebc.ca/

