Comfrey Project
ስለ የኮቪድ ክትባትና ስለ
ወሊድ ህክምና አሉባልታ

Comfrey Project ኮምፍረይ ፕሮጀክት አድራሻ መረጃ):
Website: www.thecomfreyproject.org.uk/
Email: info@thecomfreyproject.org.uk
Phone: 0191 447 7801
የ ጌት ስ ሄድ ከተማ አስተዳደር የ ኮቪድ መረጃ
Gateshead Council Covid 19 information:
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions
ተደጋጋሚ የፅንስ መጨንገፍ ደርሶብኛል እና አሁን እንደገና
ለማርገዝ እየሞከርኩ ነው። የኮቪድ-19 ክትባትን ለሌላ ጊዜ
ማስተላለፍ አለብኝ?
አይ ፡ የኮቪድ-19 ክትባት የፅንስ መጨንገፍ አደጋ ላይ ተጽእኖ
ስለማይኖረው የርስዎን ኮቪድ-19 ክትባት ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ
አይጠበቅበዎትም።

ከኮቪድ-19 ክትባቶች መካከል የትኛውም የመውለድ
(እርግዝና)ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል?
አይ ፡ ማንኛውም ክትባቶች የሴቶችን ወይም የወንዶችን የመውለድ
ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል የሚል ምንም አይነት ማስረጃ የለም፣ እና ምንም
ዓይነት ነባሪያዊ ሃቅም የለም
። ይህ በራስዎ (በተፈጥሮ)እየሞከሩ እንደሆነ ወይም የወሊድ ህክምና
እየሞከሩ ያሉትን ያካትታል።

አዎ ፡ የመውለድ ዕድሜ ላይ የደረሱ ሰዎች ክትባት እንዲወስዱ
ጥሪ እንደቀረበላቸው፣ ክትባት እንዲወስዱ ሲጠየቁ ክትባቱን
እንዲከተቡ ይመከራሉ። ይህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወይም በጥቂት
አመታት ውስጥ ልጅ ለመውለድ የሚሞክሩትን እና ልጅ ለመውለድ
የሚያስቡትን ይጨምራል።

እድሜአቸው ከ 15 አመትእስከ 44 ያሉ (ለመውለድ የሚችሉ)ሰዎች
የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ አለባቸው?

በእርግዝና ወቅት የሚንከባከብዎ የጤና አጠባበቅ ባለሙ፣
የግለሰብን አደጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ሊያማክርዎት ይችላሉ።

አዎ ፡ በእርግዝና ወቅት ክትባቱን መውሰድ ይችላሉ። በዩኬ ውስጥ
ያሉ እርጉዝ ሴቶች የኮቪድ-19 ክትባትእንዲወስዱ ይመከራሉ፣
በተለይም የጵፊዘር፡( Pfizer-BioNTech ) ወይም ሞደርና
(Moderna mRNA) ክትባቶችን። ማንኛውም የኮቪድ-19
ክትባቶች በእርግዝና ወቅት ጎጂ ናቸው ብሎ የሚያሳይ ምንም
አይነት ምክንያት የለም። ክትባቱ የተፈጥሮ ቫይረስ (ኮቪድ)
አልያዘም ስለዚህም ነፍሰ ጡር ሴትን ወይም ልጇን ከክትባቱ
የኮቪድ-19 ሊይዛቸው የሚችልበት ምንም አይነት ስጋት የለም።
በአሜሪካ እና በስኮትላንድ ውስጥ 130,000 በላይ ነፍሰ ጡር
እናቶች ክትባቱን (mRNA Covid-19 ) ወስደዋል በተደረገውም
የምርምር ጥናት ምንም የደህንነት ስጋት አልተገኘም።

ዛሬ ተመርምሬ እርጉዝ ነኝ፣የኮቪድ-19 ከትባት መዉሰድ እችላሁ?

የኮቪድ-19 ክትባት እስክወስድ ድረስ የወሊድ ህክምናዬን
ማዘግየት አለብኝ ወይ?
የወሊድ ህክምናን ማዘግየት የሚፈልጉበት ብቸኛው ምክንያት
እርግዝና ከመጀመርዎ በፊት እራስዎን ከኮቪድ ህመም ለመከላከል
ከፈለጉ ነው እንጅ ማዘግየት አስፈላጊ አይደለም። የተሳካ የወሊድ
ህክምናን ለአጭር ግዜ መዘግየት ምንም ጉዳት ሊኖረው አይችልም፣
ለምሳሌ እስከ 6 ወራት፣ በተለይ ከ37 አመት እና ከዚያ በታች
ላሉት። ነገር ግን፣ የበርካታ ወራቶች ማዘግየት ከ37 አመት በተለይ
ደግሞ 40 እና ከዚያ በላይ ላሉት የወሊድ ህክምናን እንዳይሳካ
ሊያደርግ ይችላል።

የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰድኩ በኋላ የወሊድ ሕክምናዬን ከ ስንት
ግዜ በኋላ መጀመር እችላለሁ?
እርግዝና ከመጀመሩ በፉት ሁለተኛውን ከትባት መውሰድ ከፈለጉ
እንጂ የወሊድ ህክምናው መዘግየት የለብዎትም።ወዲያውኑ፥
የወሊድ ህክምናን መጀመር ይቻላል፡፡፡

በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ ያለው መረጃ ከብሪቲሽ የወሊድ ህክምና
ማህበር የተቀነጨበ ነው
www.britishfertilitysociety.org.uk

የ Recite የትርጉም መሣሪያን ለመጠቀም በማንኛውም
የጌትስሄድ ምክር ቤት ድረ-ገጽ ግርጌ የሚገኘውን የማዳመጥ
የመተርጎም አማራጭን ይጠቀሙ
Beat Covid North East:
ኮቪድ ሰሜን ምስራቅ እነዴት እንደተቋቋሙት የሚያሳይ
የቪዲዮ ግብዓቶች በተለያዩ ቋንቋዎች ይገኛሉ
www.beatcovidne.co.uk

የክትባት ስጋት እና የክትባት ጥቅም
ዕድሜ

ዕድሜአቸው 50 ዓመት ወይም ከዚያ
በላይ የሆነኑ ተጨማሪ የጤና ችግሮች
ያሉባቸው

ከኮቪድ-19 ስጋት

የክትባት ስጋት
ያልተለመደ ፡ጠቅላላ የሰውነት ህመም፣ የጉንፋን
በጣም ከፍተኛ ፡ ሆስፒታል እስከመተኛት፣ ከፍተኛ
ምልክቶች ፣ የድካም ስሜት፣ ራስ ምታት፣
ክትትል የሚፈልጉ እንዲሁም እስክ ሞት ያደርሳል፡፡
እንዲሁም የተከተቡበት እጅ መታመም።
በጣም አልፎ አልፎ - የደም መፍሰስ ችግር
መካከለኛ ፡ለረጅም ግዜ ለኮቪድ ህመም መጋለጥ (የመጀመሪያ ክትባት ከወሰዱ ከ100,000 ሰዎች 1
ገደማ)

የክትባት ጥቅም
የመጀመሪያው ክትባት ፡ ከ 80% በላይ ሞትን ፣
ሆስፒታል መተኛትን፣ ከፍተኛ እንክብካቤ
መፈለግን ይቀሳል፡፡
የሁለተኛው ክትባት ፡ ከ 95% በላይ ሞትን ቀነሷል

ዝቅተኛ - በኢንፌክሽን የመያዝ እና መሽታውን
የማስተላለፍ እድል
ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና በሽታውን
የማስፋፋት እድል
ከ 40 እስከ 49 ዓመት እድሜ

የተለመደ ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ራስ
የመጀመርያው ክትባት - ከ 80% በላይ: ሞት,
ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም
ሆስፒታል መተኛት, ከፍተኛ እንክብካቤ ይቀንሳል፡፡
የጉንፋን ምልክቶች።

መጠነኛ ፡ ሆስፒታል መተኛትን፣ ከፍተኛ
በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር(
እንክብካቤ መግባትን፣ ሞትን አንዲሁም ረጅም ግዜ
ከ100,000 የመጀመሪያ ክትባት 1 ገደማ)
በኮቪድ መያዝን፡፡
የተለመደ ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ራስ
ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና የመስፋፋት
ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም
እድል
የጉንፋን ምልክቶች

ከ 30 እስከ 39 ዓመት እድሜ
መካከለኛ ፡ ረጅም ግዜ በኮቪድ ህመም መያዝ

በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር
(ከ50,000 የመጀመሪያ ክትባት ወደ 1 ገደማ)

ሁለተኛው ክትባት ፡ ከ 95% በላይ ሞት መቀነስ
አሳይቷል
የመጀመሪያው ክትባት፡ ኢንፌክሽንን በመያዝ እና
በመተላለፍ መካከል ከ 60% እስከ 70%
እንዲቀንስ ይረዳል፡፡
ሁለተኛው ክትባት ፡ ፥በኢንፌክሽንን በመያዝ እና
ማስተላለፍ ከ 85% በላይ እንዲቀንስ ይረዳል።

ዝቅተኛ - ሆስፒታል መተኛት, ከፍተኛ ክትትል,
ሞት

ከ 18 እስከ 29 ዓመት እድሜ

በጣም ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና
የመስፋፋት እድል

በጣም ዝቅተኛ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ከመጀመሪያው ክትባት፡ ኢንፌክሽንን በመያዝ እና
ራስ ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም በመተላለፍ መካከል ከ 60% እስከ 70% ቅናሽ
የጉንፋን ምልክቶች
አሳይቷል፡፡

መካከለኛ ፡ ረጅም ግዜ በኮቪድ ህመም መያዝ

በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር
(ከ50,000 የመጀመሪያ ክትባት ወደ 1 ገደማ)

በጣም ዝቅተኛ ፡ ሆስፒታል መተኛት፣ ከፍተኛ
ክትትል መግባት እና ሞት

ሁለተኛው ክትባት ፡ ፥በኢንፌክሽንን በመያዝ እና
ማስተላለፍ ከ 85% በላይ ይቀንሳል።

