ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ክትባት ለሚከተቡ ሰዎች፦

ስም

ዛሬ እርስዎ የኮቪድ-19ን ክትባት መከተብ እንደሌለብዎት ለመወሰን የሚያግዙን ማናቸውም
ምክንያት መኖር አለመኖሩን ለማወቅ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ያግዙናል። ለማንኛውም ጥያቄ
መልስዎ "አዎ" ከሆነ፣ ክትባት የግድ መውሰድ የለብዎትም ማለት አይደለም። ተጨማሪ
ጥያቄዎች ሊጠየቁ ይችላሉ ማለት ብቻ ነው። አንድ ጥያቄ ግልጽ ካልሆነ እባክዎ የጤና አገልግሎት
ሰጪዎን እንዲያብራራልዎት ይጠይቁ።
1.

ዛሬ ሕመም ይሰማዎታል?

2.

የኮቪድ-19 ክትባት ወስደው ያውቃሉ?

ዕድሜ
አዎ

• አዎ ከሆነ፣ የትኛውን የክትባት ዓይነት ወስደዋል?
£ Pfizer

£ Moderna

£ Janssen
(Johnson & Johnson)

£

አላውቅም

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£ ሌላ ምርት

• የእርስዎን የክትባት መመዝገቢያ ካርድን ወይም ሌሎች ሰነዶችን አምጥተዋል? (አዎ/አይ)
3.

£

አይ

ለሚከተሉት ነገሮች የአለርጂ ችግር ገጥምዎት ያውቃል፦

(ይህም እጅግ የከፋ የአለርጂ መከስት [ለምሳሌ፦ እንደ አናፍላክሲስ (anaphylaxis)] ያለ በኤፒኔፍሪን (epinephrine) ወይም ኤፒፔን (EpiPen®)

መታከም የሚገባው ወይም ሆስፒታል መሄድ የሚያስፈልግ ዓይነት አለርጂን ሊያካትት ይችላል። ይህም ቀያይ ሽፍታዎችን፣ እብጠትን፣ ወይም የመተንፈሻ
አካላት መጨናነቅን፣ ማቃተትን የሚያስከትሉ የአለርጂ ችግሮችን ሊያካትት ይችላል።)

• የኮቪድ-19 ክትባት በውስጡ የሚይዛቸው ነገሮች፣ ከሚከተሉት አንዱን ሊሆን ይችላል፦
o እንደ ላካቲቪስ ( laxatives) ያሉት ውስጥ የሚገኝ ለኮሎኖስኮፒ (colonoscopy) ሕክምና ዝግጅቶች ላይ የሚገኙ መድኃኒቶች
ውስጥ የሚገኘው ፖልይታይሌን ግልይኮል (Polyethylene glycol (PEG))
o ፖልይሶርባቴ (Polysorbate) ማለትም በአንዳንድ ክትባቶች ውስጥ፣ በኪኒን መልክ የሚዋጡ መድኃኒቶች ውስጥ፣ እና በደም ሥር
በሚሰጡ መድኃኒቶች ስትራቬኑስ ስትሮይድስ (intravenous steroids) ውስጥ የሚገኝ
• አስቀድሞ የተወሰደ የኮቪድ-19 ክትባት
4.

ሌላ ክትባት ሲወስዱ (ከኮቪድ-19 ክትባት ውጪ) ወይም በመርፌ በሚሰጡ መድኃኒቶች ሲወስዱ አለርጂክ አጋጥሞዎት ያውቃል?

(ይህም እጅግ የከፋ የአለርጂ መከስት [ለምሳሌ፦ እንደ አናፍላክሲስ (anaphylaxis)] ያለ በኤፒኔፍሪን (epinephrine) ወይም ኤፒፔን (EpiPen®)

መታከም የሚገባው ወይም ሆስፒታል መሄድ የሚያስፈልግ ዓይነት አለርጂን ሊያካትት ይችላል። ይህም ቀያይ ሽፍታዎችን፣ እብጠትን፣ ወይም የመተንፈሻ
አካላት መጨናነቅን፣ ማቃተትን የሚያስከትሉ የአለርጂ ችግሮችን ሊያካትት ይችላል።)

5.

በእርስዎ ላይ ተገቢነት ያለውን በሙሉ ምልክት ያድርጉበት፦
£ በ18 እና 49 ዕድሜ መካከል የምትገኝ ሴት ነኝ
£ ከክትባት ወይም በመርፌ ከሚሰጥ መድኃኒት ውጪ የምግብ፣ የቤት እንስሳ፣ የመርዝ፣ የአካባቢ ወይም የንግግር መድኃኒት አለርጂዎች ምክንያት የከፋ የአለርጂ ጤና ችግር ነበረብኝ
£ ኮቪድ-19 ይዞኝ የነበረ ሲሆን በሞኖኮሎናል አንቲ ቦዲዎች (monoclonal antibodies) ወይም በኮንቫሌሴንት ሴሩም (convalescent serum) ሕክምና ተደርጎልኛል
£ ከኮቪድ-19 ኢንፌክሽን በኋላ የመልቲስይስቴም ኢንፍላማቶርይ ሲንድሬም (Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C ወይም MIS-A)) እንዳለብኝ በምርመራ
ተረጋግጧል
£ ደካማ የበሽታ መከላከል አቅም (ለምሳሌ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን፣ ካንሰር) አለብኝ
£ የኢሚዩኖሱፕሬሲቭ (immunosuppressive) መደኃኒቶችን ወይም ሕክምናዎችን እወስዳለሁ
£ የደም መፍሰስ የጤና መዛባት ችግር አለብኝ
£ የደም ማቅጠኛ መድኃኒት እወስዳለሁ
£ የሄርፓሪን-ኢንዲዩስ ትህሮምቦችይቶፔኒያ (herparin-induced thrombocytopenia (HIT)) ታሪክ አለኝ
£ አሁን ነፍሰጡር ነኝ ወይም ጡት አጠባለሁ
£ ዴርማል ፊሌርስ (dermal fillers) ወስጄያለሁ

ቅጽ የተገመገመው በ
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ቀን

ከ Immunization Action Coalition (IAC) የምርመራ ማረጋገጫ ዝርዝሮች ከምስጋና ጋር ተወስዶ ለዚህ ሰነድ እንደሚስማማ ተደርጎ ተጣጥሞ
የተዘጋጀ

1

ይህ ገጽ ሆን ተብሎ ባዶውን ተትቷል።

ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

በኮቪድ-19 ክትባት የክሊኒክ መመሪያ ላይ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ፣ ይህን ይመልከቱ፦ https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ info-byproduct/clinical-considerations.html.
በክትባት አሰጣጥላይ አጠቃላይ ምርጥ አሠራር ልማዶች ላይ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ይህን ይመልከቱ፦ https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/aciprecs/general-recs/index.html.

የኮቪድ-19 ክትባቶች በተለያየ የዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ሰዎች እንዲሰጡ ፈቃድ ያገኙ ሲሆን በተከታታይነት ሁለት ጊዜ ወይም አንድ ጊዜ በደም ሥር በኩል
ይሰጣሉ።
የክትባቱ ምርት

እንዲከተቡ የተፈቀደላቸው የዕድሜ ክልል

በተከታታይ

የጊዜ ልዩነት

Pfizer-BioNTech የኮቪድ-19 ክትባት

12 ዓመት ዕድሜ እና ከዚያ በላይ

2 ዙሮች

21 ቀናት

Moderna የኮቪድ-19 ክትባት

18 ዓመት ዕድሜ እና ከዚያ በላይ

2 ዙሮች

28 ቀናት

Janssen የኮቪድ-19 ክትባት (Johnson & Johnson)

18 ዓመት ዕድሜ እና ከዚያ በላይ

1 ዙር

አግባብነት የለውም

በክትባቱ ዓይነት በተፈቀደው ዕድሜ ክልል ውጭ ያለ ማንም ሰው ክትባቱን እንዲወስድ መፈቀድ የለበትም።

የኮቪድ-19 ክትባት ተፃራሪ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ፍንጭ ላልተገኘባቸው ሰዎች ድኅረ ክትባት የሚደረግ ክትትል ጊዜ
§ 30 ደቂቃዎች፦
o ለክትባት ወይም በመርፌ ለሚሰጥ ሕክምና ከዚህ ቀደም አጋጥሞ የሚያውቅ
አጣዳፊ የአለርጂ ችግር

§ 15 ደቂቃዎች፦
o ሁሉም ሌሎች ሰዎች

o ለተለያየ የኮቪድ-19 ክትባት (ለምሳሌ፦ የ mRNA ክትባቶች ተፃራሪ ውጤት
ሊኖራቸው እንደሚችል ፍንጭ የሰጡ ጃንሴን (Janssen (Johnson &
Johnson የኮቪድ-19 ክትባት) ተፃራሪ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ፍንጭ
መስጠት
o በማንኛውም ምክንያት የአናፍሌክሲስ (anaphylaxis) ታሪክ መኖር

የኮቪድ-19 ክትባቶች እና ሌሎች ክትባቶችን አንድ ላይ አሰጣጥ
የኮቪድ-19 ክትባቶች እና ሌሎች ክትባቶች ጊዜ ከግምት ውስጥ ሳይገባ ሊሰጡ የሚችሉ ናቸው። ይህ የተለያዩ የኮቪድ-19 ክትባቶችን እና ሌሎች ክትባቶችን በአንድ ጊዜ መስጠትን ያካትታል።
ሌሎች ክትባቶች ከኮቪድ-19 ክትባት በፊት ወይም በኋላ በማንኛውም ጊዜ ሊሰጡ ይችላሉ።

1. ዛሬ ሕመም ይሰማዎታል?
ከባድ ሕመም መኖር የክትባቱን ውጤታማነት እንደሚቀንስ ወይም አስከፊ አፀፋ ምላሽ
ሁኔታን ሊጨምር ስለመቻሉ ምንም ዓይነት ማስረጃ እስካሁ የሌለ እንደመሆኑ፣ በሽታው
መሻልን እስከሚያሳይ ድረስመካከለኛ ወይም ከባድ በሽታ የያዛቸውን ታካሚዎች ክትባት
ማዘግየት ይቻላል።

በሚሰጥ ክትባት ወቅት የመጀመሪያውን ክትባት ከመውሰዱ በፊት ወይም በአንደኛ እና
በሁለተኛ ክትባት መካከል የተከሰተ ቢሆንም ይህ ከግምት ሳይገባ ምክረ ሐሳቡ ተፈጻሚነት
ይኖረዋል። አሁን ያለን ወይም በፊት የነበረን ኢንፌክሽን ለማወቅ ዓላማ ብቻ የቫይራል
(Viral) ወይም የሴሮሎጂካል (serological) ምርመራ ማድረግ አይመከርም።

በአሁኑ ጊዜ በ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን ያለባቸውን ግለሰቦች ከያዛቸው ከባድ ሕመም
እስኪያገግሙ እና ከሰው ተገልለው የሚቆዩበት ጊዜ እስኪያበቃ ድረስ ክትባቱን ከመስጠት
መቆጠብ። ክትባት የሚከተበው ግለሰብ የ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን በሁለት ዙር

ቀላል በሽታ ያለባቸው ሰዎች መከተብ ይችላሉ። ግለሰቡ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን
ስለሚወስድ ክትባትን ከመክተብ ወደ ኋላ አይበሉ።
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ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

2. የኮቪድ-19 ክትባት ወስደው ያውቃሉ?
የኮቪድ-19 ክትባቶች አንዱ ሌላውን ሊተካው አይችልም።
በሁለት ዙር ለሚሰጡ ክትባቶች፣ መጀመሪያ የተሰጠውን ክትባት ምን እንደሆነ ለማወቅ
እንዲያግዝ የሕክምና ማኅደሮችን፣ የክትባት መረጃ አያያዝ ሥርዓቶችን፣ እና የክትባት
መመዝገቢያ ካርዶችን ይፈትሹ። መጀመሪያ የተወሰደው ክትባት ምን እንደሆነ ሊታወቅ
የሚችል ካልሆነ ወይም አሁን የማይገኝ ከሆነ፣ ማንኛውንም የተገኘውን የ mRNA ክትባትን

መስጠት ይቻላል (ክትባቶቹ በሚሰጡበት ጊዜ መካከል ያለውን የጊዜ ክፍተት ቢያንስ የ28
ቀናት ልዩነት ያለው እንዲሆን ያድርጉ)። የተለያዩ የmRNA ኮቪድ ክትባቶች እንደ አጋጣሚ
ሆኖ ተሰጥተው ከሆኑ፣ ምንም ዓይነት ተጨማሪ የተለየ ክትባት እንዲሰጥ አይመከርም።
የሙከራ ክትባት ወስደው የነበሩ ሰዎች ተጨማሪ ክትባት መውሰድ የሚቻል እንደሆነ ለማወቅ
የሙከራውን ክትባት ስፖንሰር አድርገው የሰጡ አካላት ጋር መመካከር ይኖርባቸዋል።

ከዩናይትድ ስቴት ውጪ የኮቪድ-19 ክትባትን ለወሰዱ ሰዎች፦
§ በ FDA- ዕውቅና የተሰጠውን የኮቪድ -19 ክትባትን ሁሉንም የሚመከሩ የክትባት ዙሮች
ወስደው የጨረሱ ሰዎች ተጨማሪ ክትባቶችን መውሰድ አይጠበቅባቸውም። በሁለት
ዙር መወሰድ የሚኖርበት በ FDA- ዕውቅና የተሰጠውን የመጀመሪያ ዙር የኮቪድ-19
ክትባት የወሰዱ ሰዎች በዩናይትድ ስቴት ውስጥ እንደገና ክትባቶቹን ከመጀመሪያው
ጀምረው እንደገና መውሰድ መጀመር የለባቸውም ሆኖም ግን በሚመከረው የጊዜ ልዩነት
ሁለተኛውን ዙር ክትባት መውሰድ ይኖርባቸዋል።

§ በዓለም ጤና ድርጅት ለድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል እንደ ምክር የተዘረዘረውን
የኮቮድ-19 ክትባት ዙር የወሰዱ ሰዎች ተጨማሪ በFDA-ዕውቅትና የተሰጣቸውን
የኮቪድ-19 ክትባቶችመውሰድ አይጠበቅባቸውም። በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴት ጥቅም
ላይ እንዲውሉ ፈቃድ የተሰጣቸውን የኮቪድ-19 ክትባትን የኢንትሪም ክሊኒካል
ኮንስዴሬሽንንን (Interim Clinical Considerations)
(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/ clinicalconsiderations.html) የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ
ለሚውሉ ክትባቶች ይህን ይመልከቱ።

§ በዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ለድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ምክረ ሀሳብ
የተሰጣቸውን ሁሉም የኮቪድ-19 ክትባት ዙር ያልወሰዱ ሰዎች በFDA- ፈቃድ
የተሰጣቸው የኮቪድ-19 ተከታታይ ክትባቶች ሙሉ በሙሉ ሊሰጣቸው ይችላል።
በFDA- ፈቃድ ያልተሰጠውን ክትባት ከወሰዱበት ከመጨረሻው ቀን ጀምሮ በFDAፈቃድ የተሰጠውን የኮቪድ-19 ክትባትን ለመውሰድ ቢያንስ ለ28 ቀናት ያህል ይጠብቁ።

§ በዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ዝርዝር ውስጥ
ያልገቡትን እና በFDA- ፈቃድ ያልተሰጣቸውን ነገር ግን የሚመከሩትን ሁሉንም ወይም
ጥቂቱን የኮቪድ-19 ክትባትን የወሰዱ ሰዎች በFDA- ፈቃድ የተሰጣቸውን የኮቪድ-19
ክትባት ሙሉ በሙሉ ሊሰጣቸው ይችላል። በFDA-ፈቃድ የተሰጣቸውን የኮቪድ-19
ክትባት ከመውሰድዎ በፊት ፈቃድ የሌላቸውን ክትባቶች ከወሰዱት የመጨረሻው ክትባት
አንስቶ ቢያንድ ለ28 ቀናት ያህል ይጠብቁ።

3. ለሚከተሉት ነገሮች የአለርጂ ችግር ገጥምዎት ያውቃል፦

• በኮቪድ-19 ክትባት ውስጥ የሚገኙ ነገሮች፣ እነዚህን ጨምሮ፦
o እንደ ላካቲቪስ ( laxatives) ያሉት ውስጥ የሚገኝ ለኮሎኖስኮፒ (colonoscopy) ሕክምና ዝግጅቶች ላይ የሚገኙ መድኃኒቶች ውስጥ የሚገኘው ፖልይታይሌን ግልይኮል
(Polyethylene glycol (PEG))
o ፖልይሶርባቴ (Polysorbate) ማለትም በአንዳንድ ክትባቶች ውስጥ፣ በኪኒን መልክ የሚዋጡ መድኃኒቶች ውስጥ፣ እና በደም ሥር በሚሰጡ መድኃኒቶች ስትራቬኑስ ስትሮይድስ
(intravenous steroids) ውስጥ የሚገኝ
• አስቀድሞ የተወሰደ የኮቪድ-19 ክትባት

ቀደም ብሎ ለወሰዱዋቸው የኮቪድ-19 ክትባቶች ወዲያውኑ አለርጂክ ስሜት የሚያሳዩ ሰዎች
ወይም ከክትባቱ ውስጥ ካሉት ነገሮች ጋር የሚታወቅ (በምርመራ የሚታወቅ) አለርጂክ
ያለባቸው ሰዎች ክትባቱን እንዲወስዱ አይፈቀድላቸውም።
የ mRNA ኮቪድ-19 ክትባት ቢሰጣቸው ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ
የታየባቸው ግለሰቦች የmRNA ሁለቱንም ክትባቶች (ፋይዜር-ባዮቴክ (PfizerBioNTech) ወይም ሞዴሪና (Moderna)) መውሰድ የለባቸውም። የ mRNA ኮቪድ19 ክትባት (PEG† የሚታወቅ [ምርመራ የተደረገበት አለርጂን አካቶ] ቢወስዱ ውጤቱ
ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ የታየባቸው ግለሰቦች የጃንሴን (Janssen) ኮቪድ19 ክትባት በጥንቃቄ መውሰድ አለባቸው።
የጃንሴን (Janssen) ኮቪድ-19 ክትባት ቢወስዱ ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ
ሁኔታ የታየባቸው ግለሰቦች (የፖልይሶራቤት (polysorbate) የታወቀ [በሕክምና] አለርጂ
ያለባቸውን ጨምሮ*) ለ mRNA ኮቪድ-19 ክትባቶች ቢወስዱ ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን
እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ አለባቸው።
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በርካታ ንጥረ ነገሮች የያዙ ከእነዚህም መካከል አንዱ ወይም ከዚያ በላይ የኮቪድ-19 ክትባት
አንድ አካል የሆነባቸው ክትባቶች ወይም በመርፌ የሚሰጡ መድኃኒቶች አጣዳፊ የአለርጂ
ችግር አጋጥሟቸው የሚያውቁ ሰዎች፣ የትኛው ንጥረ ነገር አለርጂውን እንደቀሰቀሰ የሚታወቅ
እንኳ ቢሆን ከኮቪድ-19 ክትባት ጋር በተያያዘ ክትባቱን ቢወስዱ ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን
እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ እንዳላቸው ይቆጠራሉ።
*ክትባት የሚወስዱ ሰዎች አጣዳፊ የሆነ የክትባት አለርጂ አጋጥሟቸው እንደሚያውቅ ሪፖርት ሲያደርጉ፣
ክትባት ሰጪዎች በክትባት የሚሰጠው ሰው ሪፖርት የተደረጉት አጣዳፊ የአለርጂ አፀፋ ምላሾች እንደ ቫሶቫጋል
አፀፋ ምላሽ ወይም ድኅረ ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች ከመሳሰሉ (የ mRNA ሁለተኛ ክትባት ቢወስዱ ውጤቱ
ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ የሌለባቸው) ከሌላ ዓይነት የተለመዱ የክትባት አለርጂዎች ጋር
ተመሳሳይነትና ወጥነት ያላቸው መሆኑን በማጣራት ለመወሰን ሙከራ ማድረግ አለባቸው።
ፖልይታይሌኒ ግልይኮል (†Polyethylene glycol (PEG)) በሁለቱም የ mRNA ኮቪድ-19 ክትባቶች ጋር
የተዋሃደ ሲሆን፣ ፖልይሶባቴ 80 (polysorbate 80) በጃንሴን (Janssen) ኮቪድ-19 ክትባት ጋር
ይደባለቃል። PEG እና ፖልይሶርባቴ (polysorbate) በአወቃቀራቸው የሚዛመዱ ስለሆነ፣ ተሻጋሪ-መጥፎ
አፀፋ ምላሽ በሁለቱ መካከል ሊከሰት ይችላል።
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ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

የኮቪድ-19 ክትባት ንጥረነገሮች*
ማብራሪያ

Pfizer-BioNTech mRNA የኮቪድ-19
ክትባት

ሞዴሪና (Moderna) የ mRNA ኮቪድ-19
ክትባት

ጃንሴን (Janssen) የኮቪድ-19 ክትባት

የሚሰሩ ውህዶች

Nucleoside-modified mRNA encoding the
viral spike (S) glycoprotein of SARSCoV-2

Nucleoside-modified mRNA encoding the
viral spike (S) glycoprotein of SARS-CoV2

Viral Vector; Recombinant, replicationincompetent Ad26 vector, encoding a
stabilized variant of the SARS-CoV-2
Spike (S) protein

2[(polyethylene glycol {PEG})- 2000]-N,
N-ditetradecylacetamide
1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine
ኮሌስትሮል

PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-racglycerol, methoxypolyethylene glycol

Polysorbate-80

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)

ኮሌስትሮል
SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy)
hexyl) amino) octanoate
Tromethamine
Tromethamine hydrochloride
አሴቲክ አሲድ
Sodium acetate
Sucrose

ሲትሪክ አሲድ ሞኖሃይድሬት

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-

ንቁ ያልሆኑ ውህዶች 6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

ሶዲየም ክሎራይድ
Monobasic potassium phosphate
ፖስታሽዬም ክሎራይድ
Dibasic sodium phosphate dihydrate
Sucrose

Trisodium citrate dihydrate
ሶዲየም ክሎራይድ
ኢታኖል

*የትኞቹም ክትባቶች እንቁላሎችን፣ ጄላቲን (gelatin)፣ ላቴክስ (latex) ወይም ፕርሴርቫቲቪስ (preservatives) በውስጣቸው አልያዙም።

ከኮቪድ-19 መሰጠት በኋላ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የአለርጂ አፀፋ ምላሾች፣ ቫሶቫጋል አፀፋ ምላሾች እና የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች ባሕርያት
ድኅረ ክትባት የበሽታ ምልክቶችን በሚያሳዩ ታካሚዎች፣ (የአለርጂ አፀፋ ምላሽ፣ ቮሶቫጋል
ምላሽ፣ ወይም የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶችን አካቶ) የኢቲዮሎጂ (etiology) ሁኔታን መወሰን
ግለሰቡ (የ mRNA የኮቪድ-19 ክትባት 2ኛውን ዙር ጨምሮ) ተጨማሪ ክትባቶችን
መውሰድ ስለመቻሉ ለማረጋገጥ ወሳኝነት አለው። የሚከተለው የበሽታ ምልክቶች ሠንጠረዥ

እንደ መረጃ ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል የታሰበ ነው ሆኖም ግን ሁሉን መረጃ የያዘ ላይሆን
ይችላል እንዲሁም ታካሚዎች ሁሉንም የበሽታ ምልክቶች ላያሳዩ ይችላሉ። ክትባት ሰጪዎች
ምርመራን እና ተገቢነት ያለውን ሕክምና መስጠት ላይ ከውሳኔ ለመድረስ ታካሚዎችን
በሚመረምሩበት ወቅት የሕክምና ፍርዳቸውን የሚሰጡበትን ሕሊናቸውን መጠቀም
አለባቸው።

ባሕርያት

ወዲያውኑ የሚታይ የአለርጂ አፀፋ ምላሽ
(አናፍይላክስ (anaphylaxis) ጨምሮ)

ቫሶቫጋል አፀፋ ምላሾች (Vasovagal reactions)

የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች
(አካባቢያዊ እና ሥርዓታዊ)

ከክትባት በኋላ ያለው ጊዜ
አጠባበቅ

አብዛኛዎቹ የሚከሰቱት ክትባቱ ከተወሰደ
ከ15-30 ደቂቃዎች ባለው ጊዜ ውስጥ ነው

አብዛኛው በ15 ደቂቃዎች ውስጥ ይከሰታል

በአማካይ ክትባቱ ከተሰጠ ከ1 እስከ 3 ቀን
ውስጥ ይከሰታል (አብዛኛውን ጊዜ ክትባቱ
በተሰጠ በማግስቱ ያጋጥማል)

ወዲያውኑ የሚታይ የአለርጂ አፀፋ ምላሽ
(አናፍይላክስ (anaphylaxis) ጨምሮ)

ቫሶቫጋል አፀፋ ምላሾች (Vasovagal reactions)

የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች
(አካባቢያዊ እና ሥርዓታዊ)

ሙቀት ወይም ብርድ ስሜት

ትኩሳት፣ ብርድ፣ ብርድ ማለት፣ ድካም

የገረጣ ፊት፣ በመድኃኒት ምክንያት የሚፈጠር በላብ
መጠመቅ፣ የሚያልበው ቆዳ፣ ፊት ላይ ሙቀት ስሜት
መሰማት

ሕመም ስሜት፣ በክትባት መስጫው ቦታ ላይ
የመለብለብ መልክ ወይም ማበት፣ ክትባቱ
በተሰጠበት ክንድ ላይ ያሉ ንፍፊቶች መታወክ

ድብርት፣ ራስን መሳት (ብዙውን ጊዜ ለጥቂት ሰከንዶች
ወይም ደቂቃዎች ከሰውነት ላይ የሚወጡ ቀይ ሽፍታዎች
ካታዩ በኋላ)፣ ድካም ስሜት፣ የዕይታ መዛባት (እንደ ብልጭ
ድርግም የሚል ነገር መታየት፣ ዕይታ በሆነ ትቦ ውስጥ
እንደማየት የሚመስል ስሜት መፍጠር)፣ የመስማት ችሎታ
መዛባት

ራስ ምታት

የበሽታ ምልክቶች
ባሕርያት

ገና ለገና ይህ ሊሆን ይችላል የሚል ደባሪ
ስሜት
ፕሩሪቱስ (pruritus)፣ ኡርቲካሪያ
(urticaria)፣ ፍሉሺንግ (flushing)፣
አንጊኦዴማ (angioedema) ጨምሮ
አናፍላክሲስ (anaphylaxis) ጋር በ ~90%
ሰዎች ላይ ቆዳ ላይ የሚወጡ ምልክቶች

የታወቀ

መቆረጣጠም

የነርቭ ሥርዓት መዛባት

05/25/2021
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ግራ መጋባት፣ ትኩረትን መሳት፣ ድብርት፣
መቃወስ፣ ድብርት፣ ራስን የመሳት ዓይነት
ስሜት መሰማት፣ ድካም፣ ራስን መሳት
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ባሕርያት

ወዲያውኑ የሚታይ የአለርጂ አፀፋ ምላሽ
(አናፍይላክስ (anaphylaxis) ጨምሮ)

የመተንፈሻ ሥርዓት

የትንፋሽ መቆራረጥ፣ ማቃተት፣ ብሮንኮስፓዝም፣
ስትሪዶር፣ ሃይፖክሲያ

ካርዲዮቫስኩላር
(Cardiovascular)

ደምግፊት፣ ታችይካርዲያ (tachycardia)

የሆድ ዕቃ

ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ የሆድ ቁርጠት፣ ተቅማጥ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ

ማስታወክ ወይም ተቅማጥ ሊከሰት ይችላል

ጡንቻና አጥንት

አግባብነት የለውም

አግባብነት የለውም

የጡንቻ ሕመም፣ የመገጣጠሚያ ሕመም

ወዲያውኑ የሚታይ የአለርጂ አፀፋ ምላሽ
(አናፍይላክስ (anaphylaxis) ጨምሮ)

ቫሶቫጋል አፀፋ ምላሾች (Vasovagal reactions)

የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች
(አካባቢያዊ እና ሥርዓታዊ)

አዎ

አዎ

ቫሶቫጋል አፀፋ ምላሾች (Vasovagal reactions)
ተለዋዋጭ፦ ከስጋት ጋር ከተዳበለ፣ የአተነፋፈስ ፍጥነትን
ከፍ ሊያደርግ ይችላል
ተለዋዋጭ፦ ደምግፊት ወይም ራስን በመሳት ወቅት
የብራድይካርዲያ (bradycardia) መኖር

የክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች
(አካባቢያዊ እና ሥርዓታዊ)
አግባብነት የለውም
አግባብነት የለውም

የሚመከሩ ክትባቶች
ባሕርያት

በመጀመሪያው ዙር ለኮቪድ-19
ክትባት mRNA ከተከተቡ፣
አይ
ሁለተኛውንም የmRNA
ክትባት መውሰድ ይመከራል?

በCDC መመሪያ ውስጥ በዩናይትድ ስቴት ውስጥ ስለሚኖር ታካሚ ግለሰብ ሊነሡ ለሚችሉ መልስ ያልተሰጠባቸው ጥያቄዎች ለውስብስብ የኮቪድ-19 ክትባት ደኅንነት ጥያቄ በዩናይትድ ስቴት ውስጥ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ወይም
የጤና መመሪያ ክፍሎች በሕክምና ቦታ የሚሰጥ የክትባት ደኅንነት ግምገማ COVIDvax ፕሮጄክት ምክር መጠየቅ ይችላሉ፦(https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html)።

የጤና ባለሙያዎች አናፍላክቲክን ጨምሮ አጣዳፊ የሚባሉ የአለርጂ አፀፋ ምላሾችን ምንነት ማወቅ
እና ክትባት በሚሰጡበት ጊዜ እነዚህ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሕክምና ለመስጠት ብቃት
ያላቸው መሆን አለባቸው። አደገኛ የሆነ የአናፍላክቲክ አለርጂ አፀፋ ምላሽ ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ
ሲከሰት ለከባድ የአለርጂ ጤና ችግሮች የሚሰጡ ተገቢነት ያላቸው ሕክምናዎች በቦታው ላይ ዝግጁ
ሆነው መገኘት መቻል አለባቸው። በኮቪድ-19 ክትባት መስጫ ቦታዎች ላይ አናፍላክሲስ
(Anaphylaxis) በቁጥጥር ሥር እንዴት ማዋል እንደሚቻል ለማወቅ የሚከተለውን ድረገጽ
ይመልከቱ፦https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-byproduct/pfizer/anaphylaxis-management.html

በመርፌ የሚሰጡ ክትባቶች ሲሰጡ በተለይ በታዳጊ ወጣቶች ላይ ራስን
የመሳት ችግር ሊያጋጥም ይችል ይሆናል። ከክትባት በኋላ በመውደቅ
ምክንያት የሚከሰቱ ጉዳቶችን እና ራስን በመሳት ምክንያት የሚፈጠሩ
ችግሮችን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ የሕክምና እርምጃዎች ሥራ ላይ ለመዋል
ዝግጁ መሆን አለባቸው። ሁሉም ሰዎች የኮቪድ-19 ክትባትን ከወሰዱ በኋላ
ቢያንስ ለ15 ደቂቃዎች ያህል በሕክምና ባለሙያ እየታዩ እንዲቆዩ
ይመከራል። ምናልባት ራሳቸው ቢስቱ በሚወድቁበት ጊዜ ያለውን የጉዳት
ስጋት ለመቀነስ እንዲቻል ታካሚዎች በጤና ባለሙያ እየታዩ በሚቆዩባቸው
በእነዚያ ጊዜያት አሊያም ቁጭ ማለት ወይም ጋደም ማለት ይኖርባቸዋል።
ራስን መሳት ከተከሰተ፣ ታካሚዎች የሕመም ምልክቶቹ እስኪጠሩ ድረስ
የሕክምና ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል።

4. (ከኮቪድ-19 ክትባት ውጪ) ለሌላ ክትባት ወይም ሌላ በመርፌ የሚሰጥ መድኃኒት ወስደው የአለርጂ ችግር አጋጥምዎት ያውቃል?
ለሌላ ለማናቸውም ዓይነት ክትባት ወይም በመርፌ የሚሰጥ ሕክምና (ለምሳሌ በክንድ ላይ
የሚሰጥ፣ በደም ሥር የሚሰጥ፣ ወይም በቆዳ ላይ የሚሰጥ ወይም ከኮቪድ-19 ክትባቶች ንጥረ
ነገር ጋር ያልተገናኙ ሕክምናዎች) ተፈጥሮ የሚያውቅ አጣዳፊ የሆነ የአለርጂ አፀፋ ምላሽ (በ4
ሰዓታት ውስጥ የሚከሰት) ካለ አሁን እንዲሰጡ ለተፈቀዱ የኮቪድ19 ክትባቶች ቢወስዱ
ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ ይቆጠራል። ክትባት ሊሰጥ ይችላል፤ ነገር
ግን የማይታወቁ ከባድ የአለርጂ አፀፋ ምላሾች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ለታካሚዎች አስቀድሞ
ማሳወቅና ሁኔታውን መመካከር እንዲሁም እነዚህን ስጋቶች ክትባቱ ከሚያስገኘው ጠቀሜታ
አንፃር አወዳድሮ የተሻለውን መምረጥ ያስፈልጋል። ክትባቱን ማቋረጥ እና/ወይም ከአለርጂ
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የሕክምና ባለሙያ (አለርጂስት-ኢምዮኖሎጂስት) ጋር መመካከር ከግምት ውስጥ ሊገባ
ይችላል። ክትባቱን ለመስጠት ከግምት ውስጥ ከሚገቡ ነገሮች መካከል ለ SARS-CoV-2
መጋለጥ፣ በኮቪድ-19 ምክንያት በከባድ በሽታ መያዝ ወይም ሞት፣ ከዚህ ቀደም የነበረ
የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን፣ ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ ያልታወቀ ዓይነት የአናፍላክሲስ መፈጠር
ስጋት፣ እና አስፈላጊ ከሆነ፣ አናፍላክሲስ ካጋጠመ በኋላ ክትባት የሚሰጠው ሰው አፋጣኝ
የሕክምና እንክብካቤ ማግኘት ስለመቻሉ የመሳሰሉ ነገሮችን ያካትታሉ። እነዚህ ግለሰቦች
ከክትባት በኋላ ለ30 ደቂቃዎች በሕክምና ባለሙያ እየታዩ መቆየት አለባቸው።

6

ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

5. ሕክምናዊ ከግምት ውስጥ የሚገቡ ጉዳዮች፦
አፀፋ ምላሽ

ከግምት ውስጥ የሚገባ

ዕድሜዋ በ18 እና በ49 ዓመት መካከል
ያለች ሴት

ዕድሜያቸው በ18 እና በ49 ዓመት መካከል ያሉ ሴቶች ማንኛውንም በFDA- ፈቃድ የተሰጠውን የኮቪድ-19 ክትባትን መከተብ
ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ጃንሴን የኮቪድ-19 ክትባትን ከወሰዱ በኃላ አልፎ አልፎ የሚከሰት ነገር ግን የተሮምቦሲስ (thrombosis)
ከተሮምቦችይቶፐንያ ሲንድሬም (thrombocytopenia syndrome (TTS)) የመከሰት ስጋት መጨመር ሊያጋጥም እንደሚችል፦
www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ janssen-covid19-vaccine እና ሌሎች በFDA- ፈቃድ የተሰጣቸው አማራጭ የኮቪድ--19 ክትባቶች መኖራቸውን ሊነገራቸው ይገባል።
TTS አልፎ አልፎ የሚከሰት በሽታ ዓይነት ሆኖ በታካሚው ላይ በቅርቡ ያጋጠመ የሄፓሪን (heparin) ተጋላጪነት ሳይኖር አስቸጋሪ
የቬኖስ (venous) ወይም የአርተራል ትሮምቦሲስ (arterial thrombosisis) እና የተሮምቦሲይቶፒያን (thrombocytopenia)
መፈጠርን ያካትታል።
ለሚከተቡ ሰዎች የተዘጋጁ ተጨማሪ ትምህርቶች እዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል፦ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.

ከክትባት ወይም በመርፌ ከሚሰጥ
መድኃኒት ውጪ የምግብ፣ የቤት እንስሳ፣
የመርዝ፣ የአካባቢ ወይም የንግግር
መድኃኒት አለርጂዎች ምክንያት የከፋ
የአለርጂ ጤና ችግር ነበረብኝ

ኮቪድ-19 ይዞኝ የነበረ ሲሆን
በሞኖኮሎናል አንቲ ቦዲዎች
(monoclonal antibodies) ወይም
በኮንቫሌሴንት ሴሩም (convalescent
serum) ሕክምና ተደርጎልኛል
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ከ ከክትባቶች፣ በመርፌ የሚሰጡ መድኃኒቶች ወይም የኮቪድ-19 ንጥረ ነገሮች ያልተገናኙ አስከፊ የአለርጂ አፀፋ ምላሾችን ጨምሮ
የአለርጂ አፀፋ ምላሾች አሁን ፈቃድ ለተሰጠባቸው የኮቪድ19 ክትባቶች ቢወስዱ ውጤቱ ተፃራሪ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ሁኔታ
አይደሉም ወይም ተፃራሪ አይደሉም። ሆኖም ግን፣ ለማንኛውም ነገሮች የከፋ የአለርጂክ መቆጣት ያላቸው ግለሰቦች ምክንያቱ ምንም
ቢሆንም፣ ከተከተቡ በኃላ ለ30 ደቂቃ ያህል በሕክምና ባለሙያ እየታዩ መቆየት አለባቸው።

ክትባት የሚሰጣቸው ሰዎች SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን የበሽታ ምልክቶች ያሳዩ ወይም ምልክቶቹን ሳያሳዩ በሽታ አስተላለፊ እንደነበሩ
ከግምት ሳይገባ ክትባቱ ሊሰጣቸው ይገባል። በኢንፌክሽን እና በክትባት መካከል ይህ ነው የሚባል የሚመከር ዝቅተኛ የጊዜ ልዩነት
የለም።
ሆኖም ግን ታካሚው ሞኖኮሎናል አንቲባዮቲክ (monoclonal antibodies) ወይም ኮንቫሌሴንት ሴሩም (convalescent serum)ን
ወስዶ የነበረ ከሆነ ክትባቱ ለ90 ቀናት እንዲዘገይ መደረግ አለበት። ይህ ተጨማሪ መረጃ እስከሚገኝ ድረስ በክትባት ምክንያት የሚፈጠሩ
የሰውነት የበሽታ መከላከያ ምላሾች ጋር የአንቲቦዲ ሕክምና ጣልቃ መግባትን ለማስቀረት የሚወሰድ የጥንቃቄ እርምጃ ነው።
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ለኮቪድ-19 ክትባቶች ቅድመ ክትባት
ማረጋገጫ ዝርዝር
ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

አፀፋ ምላሽ

ከግምት ውስጥ የሚገባ
የ MIS-C ወይም MIS-A ታሪክ ያላቸው ሰዎች ለኮቪድ-19 ክትባት የተዛበ የበሽታ መከላከል አቅም (dysregulated immune)
ምላሽ የመስጠት ስጋት ያለባቸው ስለ መሆኑ የሚታወቅ ነገር የለም።
MIS-C ወይም MIS-A ታሪክ ያላቸው ሰዎች መከተብን መምረጥይችላሉ። ክትባት ሲሰጥ ከግምት የሚገቡ ነገሮች የሚከተሉትን
ሊያካትቱ ይችላሉ፦

የ MIS-C (ልጆች) ወይም የ MIS-A
(ዐዋቂ ሰዎች) ዘርፈ ብዙ የውስጣዊ
መለብለብ በሽታ ነበረባቸው

n

ወደ ተለመደው የልብ ሥርዓት መመለስን ጨምሮ ከ MIS-C ወይም MIS-A በሕክምና ማገገም

n

ከባድ የሆነ የኮቪድ-19 በሽታ በግለሰብ ደረጃ የሚፈጠር ስጋት (ለምሳሌ፦ ዕድሜ፣ ተጓዳኝ የጤና ችግር)

n

ኮቪድ-19 በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለው የመተላለፍ ደረጃ እና በግል በበሽታው እንደገና የመያዝ ስጋት

n

እነዚህን በሽታዎች ተከትሎ የኮቪድ-19 ክትባቶች የደኅንነት መረጃ እጥረት

n

ለማናቸውም የኢሙኖሞጁላቶሪ ቴራፒዎች (immunomodulatory therapies) ጊዜ አጠባበቅ (ለክትባት አሰጣጥ አጠቃላይ
የምርጥ አሠራር መመሪያዎችን) በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይህንን ማየት ይቻላል፦
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html)

አሁን ያሉት የሕክምና ማስረጃዎች በመጀመሪያ በ SARS-CoV-2 ከተያዙ በኋላ ባሉት ወራት ዳግመኛ በበሽታ የመያዝ ዕድሉ ዝቅተኛ
መሆኑን ስለሚጠቁሙ፣ ከዚህ ቀደም የ MIS-C ወይም የ MIS-A በሽታ መያዝ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ከበሽታው እስኪያገግሙ እና በ
MIS-C ወይም MIS-A መያዛቸው ከታወቀበት ቀን ጀምሮ ለ90 ቀናት ክትባቱ እንዲዘገይ ማድረግን ከግምት ማስገባት አለባቸው።
በታካሚው፣ በሞግዚቱ(ቶቹ) እና ሕክምና በሚሰጣቸው ቡድን ወይም ስፔሻሊያስት መካከል የሚደረግ ውይይት ኮቪድ-19 ክትባትን
በተመለከተ በሚደረሱ ውሳኔዎች ላይ ሊያግዝ ይችላል። የጤና እንክብካቤ ሰጪዎች እና የጤና ተቋማት ከ Clinical Immunization
Safety Assessment Project በ www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html ላይ
ምክር እንዲሰጣቸው ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ።

ደካማ የበሽታን የመከላከል አቅም
(ከኤችአይቪ ኢንፌክሽን፣ ከካንሰር
የተነሣ)
የኢሚዩኖሱፕሬሲቭ
(immunosuppressive)
መደኃኒቶችን ወይም ሕክምናዎችን
እወስዳለሁ

ኮቪድ-19 ክትባቶች ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ላሉባቸው ሰዎች ማለትም፣ ኤችአይቪ ኢንፌክሽን ላለባቸው ወይም ሌሎች የበሽታ መከላከልን
የሚያዳክሙ ( immunocompromising) የጤና ችግሮች፣ ወይም የኢሙኖሱፕሬሲቭ (immunosuppressive) መድኃኒቶች ወይም
ሕክምና ለሚወስዱ ሰዎች፣ ክትባት ቢወስዱ ችግር ለማይፈጠርባቸው ሰዎች ክትባቱ ሊሰጥ ይችላል።
ሆኖም ግን፣ ስለ በክትባት ምንነት ውስጥ ስለማይታወቀው ስጋት እና የበሽታ መከላከል አቅማቸው ደካማ በሆኑ ሰዎች ላይ ስላለው
ውጤታማነት ሁኔታ እንዲሁም ከሌላው የቀነሰ በሽታን የመከላከል አቅም ሊኖር እንደሚችል እና እንዲሁም ሁሉንም አሁን ያሉትን
ራሳቸውን ከኮቪድ-19 በሽታ ለመጠበቅ ማድረግ ስላሉባቸው ጥንቃቄዎች በተመለከተ ምክር ሊሰጣቸው ይገባል።
የኮቪድ-19 ክትባቶች በቆዳ ወይም በደም ሥር የሚሰጡትን ጨምሮ የኮርቲኮስቴሮይድ (corticosteroid) ሕክምና እየተሰጠ ያለ መሆኑ
ከግምት ሳይገባ ሊሰጡ ይችላሉ። የበሽታን መከላከል ብቃት መልሶ ከተገኘ በኋላ እንደገና ክትባት መስጠት አይመከርም።
ታካሚው የመድማት ችግር እንዳለበት የሚያውቅ ሐኪም ክትባቱ በቂ ከሆነ ጥንቃቄ ጋር በደም ሥር ሊሰጥ እንደሚችል ከወሰነ በሁሉም
ክትባቶች ላይ እንደሚደረገው የኮቪድ-19 ክትባት ለእነዚህ ታካሚዎችም ሊሰጥ ይችላል።

የደም መፍሰስ የጤና መዛባት ችግር
አለብኝ
የደም ማቅጠኛ መድኃኒት እወስዳለሁ

ACIP የደም መፍሰስ የጤና መዛባት ችግር ላለባቸው ወይም የደም ማቅጠኛ ለሚወስዱ ታካሚዎች በጡንቻ የሚሰጥ ክትባት ለመስጠት
የሚከተሉት ቴክኒኮች ጥቅም ኣይ እንዲውሉ ይመክራል፦ ሳያሻሹ ቢያንስ ለ 2 ደቂቃ ክትባቱ በሚሰጥበት ቦታ ላይ በኃይል በመጫን ሹል
መርፌ (23-ጌጅ ወይም ያነሰ መጠን) ለክትባት ጥቅም ላይ መዋል አለበት።
በመደበኛነት አስፕሪን ወይም የደም መርጋትን መከላከያ መድኃኒት (anticoagulants) የሚወስዱ ሰዎች እንደ መደበኛ የመድኃኒት
አወሳሰድ ሥርዓታቸው የኮቪድ-19 ክትባትን ከመውሰዳቸው በፊት እነዚህን መድኃኒቶች መውሰድ ማቆም የለባቸውም።
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ለጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች የተዘጋጀ መረጃ

አፀፋ ምላሽ

ከግምት ውስጥ የሚገባ
ምንም እንኳ ከጃንሴን ኮቪድ-19 ክትባት ጋር ግንኙነት ያለው የተሮምቦሲይቶፔኒያ በሽታ (TTS) የተሮሞቢሲስ በሽታ መንሥዔ ግልጽ
ባይሆንም፣ ከሌላ ብዙም ሲከሰት ከማይታወቅ በሄፓሪን (heparin) ምክንያት የሚፈጠር ተሮምቦሲይቶፔኒያ (thrombocytopenia
(HIT) ጋር ተመሳሳይ ይመስላል። ተጨማሪ መረጃ እስከሚገኝ ድረስ፣ እንደ HIT የመሳሰሉ የትሮምቦሲስ እና የትሮምቦሲቶፔኒያ ችግር
እንደሆነ የሚገለጽ የበሽታን መከላከል አቅም በመድኃኒት ምክንያት በማጣት የሚፈጠር የጤና ችግር ታሪክ ያላቸው ሰዎች በሽታቸው
መፍትሔ ካገኘ 90 ቀናት ወይም ያነሰ ጊዜ (ለምሳሌ mRNA ክትባት የመሳሰለ) ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት ሊሰጣቸው እንደሚገባ
ኤክስፐርቶች ይመክራሉ። ከ90 ቀናት በኋላ፣ ታካሚዎች ማንኛውንም በ FDA- ፈቃድ የተሰጠውን የኮቪድ-19 ክትባትን መከተብ
ይችላሉ።

በሄፓሪን (heparin) ምክንያት
የሚፈጠር ተሮምቦሲይቶፔኒያ
(thrombocytopenia (HIT)

በሚከተሉት ሁኔታዎች ኤክስፐርቶች የጃንሴን ኮቪድ-19 ክትባትን ከወሰዱ በኋላ ሰዎች ለ TTS ተጋላጭ ሊሆኑ እንደማይችሉ ያምናሉ።
እንዲህ ዓይነት የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች የጃንሴን ኮቪድ-19ን ጨምሮ ማንኛውንም በFDA- ፈቃድ የተሰጣቸውን የኮቪድ-19
ክትባቶች ሊከተቡ ይችላሉ፦
n

ከዚህ በፊት የሚታወቅ የቬኑስ ቴሮምቦምቦሊስም (venous thromboembolism) ጤና ችግር

n

በቬኑስ ቴሮምቦምቦሊስም (venous thromboembolism) የመያዝ ስጋቶች (ለምሳሌ፦በዘር የሚተላለፍ ወይም በሌላ ምክንያት
የሚይዝ ተሮሞቦፊሊያ (thrombophilia) እንደ ፋክተር ቪ ሌደን (Factor V Leiden)፣ ፕሮትሮሚን ጂን 20210ኤ ሙዩቴሽን፣
አንቲፎስፋይድ በሽታ፣ ፕሮቲን ሲ፣ ፕሮቲን ኤስ ወይም አንቲትሮምቢን (antithrombin) እጥረትን ያካትታል

n

ከትሮምቦሲቶፔኒያ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሌሎች የትሮምቦሴስ (thromboses) ዓይነቶች የበሽታ ታሪክ

n

እርግዝና፣ ድኅረ-ወሊድ፣ ወይም ሆርሞን ያለበት የወሊድ መከላከያ (ለምሳሌ፦ የተጣመረ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ፣ ተለጣፊ፣
ማሕፀን ውስጥ የሚገባ ቀለበት)

ለሚከተቡ ሰዎች የተዘጋጁ ተጨማሪ ትምህርቶች እዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል፦ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
ነፍሰጡር የሆኑ ወይም የሚያጠቡ ሴቶች ማናቸውንም አሁን ላይ እንዲሰጡ የተፈቀዱ የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለመውሰድ ይችላሉ።
እስካሁን ባለው ዕውቀት፣ በነፍስጡር ሴቶች ወይም ፅንስ ላይ የኮቪድ-19 ክትባቶች ምንም ዓይነት ጉዳት ሊያስከትሉ እንደማይችሉ
ያምናሉ። በ FDA-ፈቃድ የተሰጣቸው የኮቮድ-19 ክትባቶች በእናትም ሆነ በፅንሱ ላይ ምንም ዓይነት ኢንፌክሽን አያስከትሉም። ሆኖም
ግን፣ እንዲህ ላሉት ሴቶች ኮቪድ-19 ሊያስከትል የሚችለው ችግር ስጋቶች ምን እንደሆኑ የሚታወቅ ነገር የለም፣ ምክንያቱም የክትባቶቹ
ጥናት በነፍስጡር ሴቶች ላይ ስላልተደረገ ነው።

በአሁኑ ጊዜ ነፍሰጡር የሆነች ወይም
ጡት የምታጠባ ሴት

ለነፍሰጡር ሴቶች ክትባት እንዲሰጥ ሲወሰን፣ ነፍሰጡር ሴቶች እና የእነርሱ የሕክምና ባለሙያዎች ኮቪድ-19 በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለውን
ስርጭት ደረጃ፣ ታካሚዎች በግላቸው ለኮቮድ-19 በሽታ ያላቸውን ተጋላጭነት፣ በታካሚዋ እና በተለይም በፅንሱ ላይ የኮቪድ-19 መያዝ
ስጋት መጨመር አለመጨመሩን፣ ክትባቱ ሊያስገኝ የሚችላቸው የታወቁ ጥቅማ ጥቅሞችን፣ የክትባቱን የጎንዮሽ ጉዳቶች፣ እና በነፍሰጡርነት
ወቅት ክትባቱ ቢሰጥ ለደኅንነት ስላለው አስተማማኝነት ያለውን ውስን ሆኖም ግን እያደገ በመሄድ ላይ ያለ መረጃን ከግምት ማስገባት
አለባቸው።
ነፍሰ ጡር፣ ጡት የሚያጠቡ እና ዕድሜያቸው ከ ከ18 እስከ 49 ዓመት ያሉ ድኅረ ወሊድ ላይ ሴቶች የጃንሴን (Janssen) የኮቪድ-19
ክትባትን ከወሰዱ በኋላ እና ሌሎች በ FDA- ፈቃድ የተሰጣቸው የኮቪድ-19 ክትባቶችን (በተለይ ደግሞ የ mRNA ክትባቶችን) ከወሰዱ
በኋላ አልፎ፣ አልፎ የሚከሰት የ TTS ሁኔታ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል አስቀድመው ማወቅ ይኖርባቸዋል።

የቆዳ ሙሌት ሕክምና ክትትል
ያለባቸው
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ምንም ዓይነት የመድኃኒት አለመስማማት ችግር ወይም ክትባት ሲወስዱ ጥንቃቄ ማድረግ ለማያስፈልጋቸው በመርፌ የቆዳ ሙሌት ሕክምና
ለሚሰጣቸው ሰዎች በ FDA- ፈቃድ የተሰጣቸው የኮቪድ-19 ክትባቶች ሊሰጡ ይችላል።
ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚያጋጥም ባይሆንም፣ ለእነዚህ ሰዎች ኮቪድ-19 ክትባት ከተሰጠ በኋላ ክትባቱ በተሰጠበት ቦታ ላይ ወይም አካባቢ
(ብዙውን ጊዜ ፊት ወይም ከንፈር) ለጊዜው ሊያብጥ ይችላል። ከክትባት በኋላ የቆዳ መቆጣት ወይም ዕብጠት ከተከሰተባቸው የጤና
እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪያቸውን አግኝተው ሁኔታውን ማሳወቅ እንዳለባቸው መመከር አለባቸው።
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