
።ንኽታበት ቢ.ሲ.ጂ. 
(BCG) ተኸቲሉ ዝወሃብ ናይ 
ድሕረ ምክንኻን መምርሒ
ውላድኩም ድሕሪ ምኽታቡ ብኸመይ ከም እትከናኸንዎ



1 mnd

6 mnd

Alle visuals

1 mnd

6 mnd

Alle visuals

1 mnd

6 mnd

Alle visuals

ሕማም ቲቢ ንምክልኻል ዝወሃብ ክታበት

ውላድኩም መከላኸሊ ሕማም ቲቢ ክታበት ቢ.ሲ.ጂ. (BCG) ተኸቲቡ ኣሎ። ድሕሪ ክታበት ምውሳዱ 
ድማ ነቲ ዝተኸትበሉ ክፍሊ ኣካላት ብግቡእ ምክንኻኑ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ናይ ሓበሬታ ወረቐት እዚ፡ ድሕሪ 
ክታበት እንታይ ክትጽበዩ ከምዘለኩም፡ እንታይ ክትገብሩ ከምዝግበኣኩም፡ ከምኡውን ከመይ ዓይነት ኣተኩሮ 
ኣብቲ ቆልዓ ክትገብሩ ከምዝግበኣኩም ዝሕብር እዩ።

1 ውላድኩም ኣብ ቅልጽም ናይ ኢዱ ክኽተብ እዩ

እዚ ክታበት እዚ ልዑል መጠን ሙቖት ኣካላት (ረስኒ) ዘኸትል ኣይኮነን።

2  ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ ኣዋርሕ ማይ ዝመዓገ ዕንፍሩር ክርአ 
ይኽእል እዩ

እዚ ተርእዮ እዚ ሓደ ሓደ እዋን ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ከም 
(ደም ከምኡውን/ወይ ሙግሊ) ዝኣመሰሉ ድማ ክነዝዕ ይኽእል እዩ። እዚ ንቡር 
ተርእዮ እዩ።

3 እዚ ማይ ዝማዓገ ዕንፍሩር ድሕሪ ሽዱሽተ ክሳብ 12 ክጠፍእ እዩ

ንእሽቶይ በሰላ ድማ ክገድፍ እዩ።
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ድሕሪ ክታበት ንውላድኩም ብኸመይ ኣገባብ ከም እትከናኸኑ ንምፍላጥ

እቲ ማይ ዝመዓገ ዕንፍሩር ደም ወይ ሙግሊ ክነዝዕ ይኽእል እዩ

እዚ ምስ ዘጋጥም፡ ኣብቲ ምጉሊ ወይ ደም ዝነዝዕ ኣካል መድረዚ ቁስሊ ጡጥ 
ግበርሉ።

ውላድኩም ኣካላቱ ከም ንቡር ክሕጸብ ይኽእል እዩ

ኣብ ልዕሊ ማይ ዝማዓገ ዕንፍሩር ዝኾነ መለሳለሲ ከም ክሬም፡ ዘይቲ፡ 
ወይ ፕላስተር ኣይትግበርሉ

ነቲ ማይ ዝማዓገ ዕንፍሩር ኣይተንትዕዎ።

ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታን ሓገዝን
ውላድኩም ኣብ ከባቢ ክሳድ ወይ ትሽትሽ ሕበጥ ጭዋዳታት ምስ ዘማዕብል 

ናብ ክፍሊ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና (GGD) ክትድውሉ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ 
እውን ብዛዕባ እዚ ማይ ዝማዓገ ዕንፍሩር ዝኾነ ስክፍታታት ምስ ዝህልወኩም 
ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
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This information is available in English at: 
Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:
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