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ማርች 9፣ 2022
ውድ የሰባተኛ ክፍል ታዳጊ ልጆች ወላጆች፣
የቨርጂኒያ ጊዜያዊ የስቴት ጤና ጥበቃ ኮሚሽነርነቴ እና ወላጅነቴ የልጆችዎን ጤና ለመጠበቅ በየዕለቱ
ለሚወስዷቸው ውሳኔዎች ትልቅ ዋጋ እሰጣለሁ። በዚህም ረገድ ስለ ሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV)
ክትባት መረጃ አጋራችኋለሁ። ይህ ክትባት አብዛኛውን የማህጸን ካንሰርን ጨምሮ ስድስት የካንሰር
ዓይነቶችን በሚያመጣው ቫይረስ ከመጠቃት ይከላከላል። ይህን ክትባት በሰፊው በመጠቀም በሴቶች ላይ
የሚከሰተውን ካንሰር በአጠቃላይ ጠራርገን ማስወገድ እና የምርምራ ሂደቶችን መቀነስ እንችላለን።
የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ ዲፓርትመንት፣ የአሜሪካ የቤተሰብ ሐኪሞች አካዳሚ (AAFP) እና የአሜሪካ
የሕፃናት ሐኪሞች አካዳሚ (AAP) ይህን ክትባት 11 ወይም 12 ዓመት ለሆናቸው ልጆች እንዲሰጥ አበክረው
ይመክራሉ። ክትባቱን በዚህ እድሜ ለልጆች መስጠት በሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) ከመጠቃት
ተመራጩ መከላከያ ነው። የHPV ፖስተራችን አካትተናል፤ ለበለጠ መረጃ የድር ጣቢያችን ይጎብኙ፦
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/።
ልጆችዎ እያደጉ ሲመጡ በየዓመቱ ጤናቸውን ለማስመርመር (ቼክ ለማስደረግ) ቀጠሮ ማስያዝ በጣም
አስፈላጊ ነው። የHPV፣ Tdap (ቲታነስ፣ መንጋጋ ቆልፍ እና ትክትክ) እና የአዕምሮ ነርቭን የሚያጠቃ ቫይረስ
(Meningococcal) ክትባቶችን በቨርጂኒያ ት/ቤቶች ውስጥ የሚማሩ እና በ11 እና 12 ዓመት ያሉ ልጆች
እንዲወስዱ በሕግ ይገደዳሉ። ይህም 7ኛ ክፍል ከመግባታቸው በፊት መሆን አለበት።
እንደ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጅዎ የHPV ክትባትን እንዲወስድ ወይም እንዳይወስድ የመወሰን መብት አለዎ።
ሊኖሩዎ የሚችሉ ማናቸውም ጥያቄዎችን ከጤና አገልግሎት ሰጪዎችዎ ጋር እንዲወያዩባቸው አበረታታለሁ።
የልጅዎን የክትባት ማስረጃ ወደ ት/ቤት ማምጣትን እንዳይረሱ።
ጥያቄዎች ካሉዎ በቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ ዲፓርትመንት ውስጥ የወጣቶች ክትባት አስተባባሪ የሆኑትን ጃንያ
ኦሊቨርን (Janaye Oliver) በስልክ (804) 864-8073 ወይም በኢሜል Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov
ያነጋግሩ።
ከሰላምታ ጋር፣
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የካንሰር ክትባት መውሰድ
ልጅዎን በማስከተብ ከሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) ይከላከሉ። የሂውማን
ፓፒሎማቫይረስ (HPV) በቀላሉ የሚተላለፍ እና ሰዎች እንዳለባቸው የማያውቁት ቫይረስ ነው።

90%

70%

የሚሆኑት የማሕጸን ካንሰር
የሚመጡት በHPV ቫይረስ
ምክንያት ነው።

ካሰሮች የሚመጡት በአፍ እና
በጎሮሮ HPV ነው

የHPV ክትባት ልጅዎን ወደፊት ይከላከላል። The ክትባት...
ከሌሎች የሚዘወተሩ የታዳጊዎች ወጣቶች
ክትባቶች ጋር የሚመከር ነው

የማጅራት ገትር

HPV

ጸረ ሦስት ክትባት
(Tdap)

ይከላከላል

&

6
የካንሰር ዓይነቶች

የHPV ቫይረስን በሴቶችም እና በወንዶችም ልጆች በክትባትመከላከል ይቻላል።
ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ልጆች ክትባቱን እስከ 13 ዓመታቸው ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል።
እድሜያቸው
እድሜያቸው

11-12

ከ9-10
ዓመት ጥሩ

እጅግ ጥሩ
ጊዜ ነው!

እድሜያቸው

እድሜያቸው

ከ13-14
ዓመት አሁንም
አይረፍድም!

15-26

ምቹ/ሰላማዊ

7ኛ ክፍል

የዘገየ

ውጤታማ

ረጅም ጊዜ የሚሠራ

ካንሰርን ስለመከላከል ከልጅዎ ሐኪም ጋር ዛሬውኑ ይነጋገሩ!
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

www.cdc.gov/HPV

