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ክታበት መኒንጎኮካል ቢ ኮንጁጌት (ደቂ ተባዕትዮ-ቢ)  

Meningococcal B (Men-B) Vaccine

ኽታበት ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ካናዳ ኻብ ዝኾነ 
ይኹን ካልእ ናይ ጥዕና ስጉምቲ ንላዕሊ ህይወት ሰባት 
ኣድሒኑ እዩ።  

ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ክታበት እንታይ እዩ? 

ክታበት ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ካብ ሓደ ካብቶም ዝበዝሑ 
ዓይነታት ባክተርያ መኒንጎኮካል ዝኾነ፣ ዓይነት ቢ ካብ ረኽሲ 
ይከላኸል። እቲ ክታበት ብጥዕና ካናዳ ዝጸደቐ እዩ። 

ክታበት ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ኣካል ናይቲ ስሩዕ መደብ 
ክታበት ኣብ B.C ኣይኮነን፣ ይኹን እምበር፣ ክታበት ሕማም 
መኒንጎኮካል ሲ ብስሩዕ ንዕሸላት ይወሃብ፣ ካብ ዓይነታት ኤ፣ 
ሲ፣ ዋይ ከምኡውን ዳብልዩ ዝከላኸል ክታበት ድማ ኣብ 9ይ 
ክፍሊ ንዝርከቡ ተማሃሮ ይወሃብ። ክልቲኦም እዞም 
ክታበታት ብነጻ ዝቐርቡ እዮም። ንዝበለጸ ሓበሬታ 

HealthLinkBC File #23a Meningococcal C 

Conjugate (Men-C) Vaccine ከምኡ እውን 

HealthLinkBC File #23b Meningococcal 

Quadrivalent Vaccines. ርአ። 

እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ሲ ክታበት ክወስድ ዝግብኦ መን 

እዩ? 

ኣብ B.C.፣ ክታበት ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ነቶም 2 ወርሕን 
ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ምስ ሓደ ሕማም መኒንጎኮካል ቢ 
ብቐረባ ርክብ ዝነበሮም ብነጻ ይወሃብ። 

እቲ ክታበት ነቶም ብሰንኪ ዝተወሰኑ ሕክምናዊ ኩነታት 
ንረኽሲ መኒንጎኮካል ቢ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ዝምከር 
ኮይኑ፣ ብነጻ ግን ኣይወሃብን እዩ፣ ንሳቶም ድማ፦ 

 ሓሞት ዘይብሎም ወይ ብግቡእ ዘይሰርሕ ሓሞት ዘለዎም 

 ናይ ስርዓተ ምክልኻል ጸገማት ሓዊሱ ኮምፕሊመንት፣ 

ፕሮፐርዲን፣ ፋክተር ዲ ወይ መባእታዊ ጸረ-ኣካላት 
ዝተዛበዐ ዘለዎም 

እቲ ክታበት ነዞም ዝስዕቡ እውን ይምከር እዩ፣ ግን ብነጻ 

ኣይወሃብን:- 

 ሰራሕተኛታት ላቦራቶሪ ብስሩዕ ንባክተርያ መኒንጎኮካል 
ዝተቓልዑ 

 ወተሃደራዊ ኣባላት 

 እቶም ሓደጋ ሕማም መኒንጎኮካል ቢ ልዑል ዝኾነሉ ከባቢ 
ዝጓዓዙ ሰባት 

ብዛዕባ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ናይ መገሻ ከባብታት ሓበሬታ 
ንምርካብ፣ ምስ ናይ መገሻ ክሊኒክ ተወከሱ። 

ካብ ሕማም መኒንጎኮካል ቢ ክትከላኸል እንተደሊኻ፣ ነቲ 
ክታበት ኣብ ገለ ናይ መገሻ ክሊኒካትን ፋርማሲታትን ክትገዝኦ 
ትኽእል ኢኻ። 

እቲ ክታበት ብመርፍእ ብተኸታታሊ 2፣ 3 ወይ 4 ዓቐን 
ይወሃብ። ቁጽሪ ናይቶም መድሓኒታት እቲ ተኸታታሊ ክታበት 
ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ክንደይ ዕድመ ከም ዘለካ ይምርኮስ። 
ንዝበለጸ ሓበሬታ ምስ ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ። 

ናይ ኩሎም ዝተረኸቡ ክታበታት መዝገብ ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ። 

እቲ ክታበት ምርካብ እንታይ ረብሓታት ኣለዉዎ? 

እቲ ክታበት ካብ ረኽሲ መኒንጎኮካል ቢ ዝበሃል ከቢድን ሓደ 
ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ንህጻናት ቀታሊ ሕማምን 

ንነዊሕ-እዋን ዝከላኸል እዩ። 

ድሕሪ እቲ ኽታበት ክመጽኡ ዝኽእሉ ግብረ-መልስታት 

እንታይ እዮም? 

ክታበታት ኣዝዮም ውሑሳት እዮም። ካብ ሕማም 
መኒንጎኮካል ምትሓዝ ነቲ ክታበት ምውሳድ ኣዝዩ ውሑስ 
እዩ። እቲ ክታበት ኣብ ዝተዋህበሉ ቦታ ቃንዛ፣ ምቕያሕን 
ሕበጥን ከጠቓልል ይኽእል። ረስኒ፣ ምጭንናቕ፣ ድቃስ፣ ቃንዛ 
ጭዋዳታትን ሕማም ርእስን እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። 

እዞም ግብረ-መልስታት ፈኮስቲ ኮይኖም ብሓፈሻ ካብ 1 ክሳብ 

2 መዓልታት ዝጸንሑ እዮም። 

ረስኒ ሓዊሱ ምላሽ ኣብ ትሕቲ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት 

ዝያዳ ይረአ፣ እቲ ክታበት ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ምስ ካልኦት 
ስሩዓት ክታበታት ህጻናት እንተተዋሂቡ። 

* ኢቡፕሮፈን ንትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኦም ህጻናት 
መጀመርታ ምስ ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ከይተዘራረብካ ክወሃብ 
የብሉን። 

 
 

 

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። 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-Tig.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-Tig.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።  

እቲ ክታበት ናይ ሰብኡት-ሲ ክወስድ ዘይግብኦ መን 

እዩ? 

ንስኻ ወይ ውላድካ ከምዚ ዝስዕብ እንተኾይንኩም ምስ ኣላዪ 

ክንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ:- 

 ቅድሚ ሕጂ ንዝተዋህበ ዓቐን ክታበት መኒንጎኮካል፣ ወይ 

ዝኾነ ክፋል ናይቲ ክታበት ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ሓዊሱ 
ካናማይሲን ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣለርጂክ ግብረ-
መልሲ እንተነይርኩም 

 መድሓኒት ሶሊሪስ® ዝወስዱ እንተኾይኑ 

ብሰንኪ ሰዓል ወይ ካልእ ቀሊል ሕማም ኽታበት ምድንጓይ 
ኣየድልን። ይኹን እምበር፣ ዝኾነ ስክፍታታት እንተሃልዩካ፣ 
ምስ ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ። 

ናይ ደቂ ተባዕትዮ-ቢ ክታበት እንታይ እዩ? 

ረኽሲ መኒንጎኮካል ቢ ብመኒንጎኮካል ዓይነት ቢ ብዝብሃሉ 
ባክተርያ ዝመጽእ እዩ። ንመኒንጃይትስ፣ ረኽሲ ናይ ንሓንጎል 
ዝሽፍን ሽፋን፣ ከምኡ’ውን ሴፕቲሴምያ ዝበሃል ረኽሲ ደም 
ሓዊሱ ከበድትን ንህይወት-ኣብ-ሓደጋ ዘእትዉን ረኽስታት 
ከስዕብ ይኽእል እዩ። ነበርቲ ጸገማት ረኽሲ ክኣ ምጉዳእ 
ሓንጎል፣ ጸማም ምጽማምን ምጥፋእ መሓውርን 

ይርከብዎም። ካብ 20 ሰባት ዝሓመሙ ኣስታት 1 ክመውት 
ይኽእል እዩ። 

ረኽሲ መኒንጎኮካል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብምስዓል፣ ሕንጥሸይ 

ብምባል ወይ ድማ ብቐረባ ገጽ-ን-ገጽ ብምርኻብ 
ይመሓላለፍ። ብመንገዲ ምራቕ እውን ክላበድ ይኽእል እዩ። 
ዕሸላትን ኣንኣሽቱ ህጻናትን ካልኦት ህጻናት ዝጥቀሙሉ 
መደንዘዚታት፣ ጥርሙዝ ወይ መጻወቲታት ብምክፋል 
ክሓምሙ ይኽእሉ እዮም። ዓበይቲ ህጻናትን ዓበይትን ብኸም 
ምስዓም ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ክሓምሙ ይኽእሉ፣ ወይ ድማ 
ምግቢ፣ መስተ፣ ሽጋራ፣ ልፕስቲክ፣ ጥርሙዝ ማይን ንስፖርት 
ወይ ኣፍ መሳርሒታት ሙዚቃ ዝውዕል መከላኸሊ ኣፍን 
ምክፋል ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ክሓምሙ ይኽእሉ። 

ብሱል ንእሽቶ 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። 

ብዛዕባ ኽታበት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፣ ኣብ 

 https://immunizebc.ca/. ርአ።  
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