በ mRNA የተሰሩ የCOVID-19 ክትባቶች፡
አንዳንድ እውነታዎች
AMHARIC

ኮቪድ-19 ን ለመዋጋት በ Health Canada የተፈቀዱ ሁለት የ messenger RNA (mRNA) ክትባቶች አሉ: PfizerBioNTech እና Moderna ። 95% በሽታውን የመከላከያ አቅም እንዲኖርዎ፡ ሁለቴ መከተብ ያስፈልግዎታል ። በመጨረሻም
እነዚህ ለሁሉም ካናዳውያን ይቀርባሉ። ለወደፊቱ የተለያዩ የክትባት ዓይነቶች ይኖራሉ ።
ይህ ጽሑፍ በእውቀት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ የሚያግዝ ትክክለኛ የሕክምና መረጃ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው ።
በዶክተሮች ተገምግሟል ። ይህ እስከ መጋቢት 2021 ድረስ ላለው ግዜ በጣም ወቅታዊ መረጃ ነው፡ እንደ አስፈላጊነቱም ይዘመናል።

የ messenger RNA (mRNA) ክትባቶች እንዴት ይሰራሉ?

ልክ እንደ አብዛኛዎቹ ክትባቶች፡ የኮቪድ-19 ክትባቶች፡ ኢንፌክሽንን ለመቋቋም የሚረዱ ፀረ-እንግዳ-አካላት
እንድንሰራ ይረዱናል። የኮቪድ-19 ክትባቶች messenger RNA (mRNA) ይጠቀማሉ ። mRNA
ፕሮቲኖችን ወደ ሚሰሩ የሕዋሳት ክፍል መልዕክቶችን የሚያስተላልፉ ሞለኪውሎች ናቸው። በዚህ አርእስት
ደግሞ፡ mRNA በኮቪድ-19 ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲኖችን ይሠራል። ይህ የኮቪድ-19 ፕሮቲን አንዴ ከተሰራ ፡
ሰውነትዎ እሱን የሚገድሉ ፀረ-እንግዳ-አካላትን መስራት ይማራል። ለወደፊቱ ሰውነትዎ ከኮቪድ-19
የሚመጡትን ፕሮቲኖች ሲያይ፡ ፀረ-እንግዳ-አካላቱ እነዚህን ፕሮቲኖች ያጠቁና ቫይረሱን በፍጥነት ይገድሉታል
። ክትባቱ እርስዎን ከበሽታው የሚከላከልልዎ በዚህ መንገድ ነው ።
ይህንን ማስታወስ አስፈላጊ ነው፡ ሰውነታችን mRNA’ውን ከተጠቀመበት በኋላ ያስወግደዋል፡
በሰውነታችንም ውስጥ ለረጅም ጊዜ አይቆይም ። እንዲሁም mRNA የእኛን DNA መለወጥ አይችልም ።

የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-mrna.html

ክትባቶቹ ከምንድን ነው የተሰሩት?

በክትባቶቹ ውስጥ የሕክምና እና የህክምና ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ። ከህክምና ውጭ ከሆኑት ንጥረ
ነገሮች መካከል አንዳንዶቹ ውሃ እና ስኳሮች ናቸው። ክትባቶቹ ምንም ሜርኩሪ ፣ የፅንስ ሴሎች ፣
ፎርማልድሃይድ ፣ የደም ውጤቶች ፣ የአሳማ ሥጋ ፣ የእንስሳት ተዋጽኦዎች ወይም አልሙኒየም
የላቸውም ።

የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

1. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
2. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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ተጓዳኝ ጉዳቶቹ ምንድን ናቸው?

የኮቪድ-19 ክትባቶች የተለመዱ ተጓዳኝ ጉዳቶች፡ ከሌሎቹ ክትባቶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው
(እንደ ጉንፋን ክትባት) ። ብዙ ሰዎች በተከተቡበት ቦታ ላይ ህመም፣ ድካም ፣ ራስ ምታት ፣
የጡንቻ/የመገጣጠሚያ ህመም ፣ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ የማለት ስሜት ይሰማቸዋል።
አንዳንድ ሰዎች የአለርጂ ምልክቶች ሊታዩባቸው ይችላሉ ። ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ
በመጠበቂያው ክፍል ውስጥ ከ15-20 ደቂቃ መቆየት ያለብዎት ለዚህ ነው ። የአለርጂ ምልክቶች
ወይም ሌሎች ያልተለመዱ ተጓዳኝ ጉዳቶች ከታዩብዎ፡ የህክምና ባለሙያ ያነጋግሩ ።

የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/
COVID-19_about_vaccines.pdf

እነዚህን ክትባቶች መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

የሚከተሉት ግሩፖች ክትባቱን ባይወስዱ ይመከራል፡
የማንኛውም የክትባቱ ንጥረ ነገር አለርጂ ያለባቸው
የታመመ ማንኛውም ሰው
ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ሌላ ክትባት የወሰዱ
ለ Pfizer-BioNTech ዕድሜያቸው ከ 16 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች እና ለሞዴርና ክትባት
ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች። በጥናቶቹ ውስጥ አልተካተቱም፡ ግን በቅርቡ
የበለጠ መረጃ እናገኛለን።

የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine
/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf

ከሚከተሉት አንዱን ከሆኑ፡ ክትባቱን መውሰድ ይችሉ ይሆናል፡ የጤና
እንክብካቤ አቅራቢዎን ደግሞ ማነጋገር አለብዎት፡
ነፍሰ ጡር
የሚያጠቡ
በሽታ የመከላከል አቅሞ የተዳከመ
የሌላ ክትባት፣ የምግብ፣ ወይም የመድኃኒት አለርጂ ካለብዎ
ለኮቪድ-19 ክትባት ንጥረ ነገሮች፡ አለርጂ እንዳለብዎ የሚያስቡ ከሆነ

የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/
COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

