Mahalagang impormasyon para sa mga magulang
tungkol sa mga bakuna sa mga kabataan
Habang tumatanda ang mga bata, ang proteksiyon mula sa ilan sa kanilang mga
bakuna mula sa pagkabata ay nawawalan ng bisa. Ang mga kabataan ay nasa mas
mataas na peligro din para sa ibang malala ngunit maiiwasang mga sakit. Panatiliin
silang malusog gamit ang mga bakuna na espesyal na nirekomenda para sa kanilang
edad. Nagrekomenda ang mga doktor na ilang mga bakuna simula sa 11-12 taong
gulang na pagpapatingin.

Mga nirerekomendang bakuna para sa mga
kabataan at mga sakit na iniiwasan nito
Meningococcal
Ang sakit: Ang meningococcal na sakit ay malalang impeksiyon ng lining
sa paligid ng utak at gulugod. Kumakalat ang sakit mula sa direktang kontak sa mga taong may impeksiyon sa pamamagitan ng pag-ubo, paghalik
o pagbabahagi ng anumang bagay sa bibig katulad ng inuminan ng tubig.
Nakakadulot ito ng pulmunya at impeksiyon sa daluyan ng dugo at tumutuloy sa pagkasira ng utak, kawalan ng pandinig o galamay at kamatayan.
Ang bakuna: Ang mga bago-mag-tinedyer ay dapat makatanggap ng
bakunang ito sa kanilang 11-12 na taong gulang na pagpapatingin. Kung
ang tinedyer mo ay hindi nakapagpabakuna sa panahong ito, magtakda
ng appointment upang makuha na ito ngayon – hindi pa huli!

Tusperin (“humuhuning ubo”)
Ang sakit: Madaling kumakalat ang tusperin sa pag-ubo at pagbahing.
Nagdudulot ito ng pag-ubo kung saan mahihirapan kang kumain, uminom
o huminga. Ang pertussis ay maaaring delikado sa buhay ng mga
sanggol at mga nagdadalang-tao.
Ang bakuna: Ang isang dosis ng Tdap ay rekomendado sa 11-12 taong
gulang na pagpapatingin, ngunit maibibigay din sa mas nakakatandang
kabataan (at mga nasa tamang edad na) din. Ang bakuna ay nagpapaiwas sa tetano, dipterya at tusperin.

Human Papillomavirus
Ang sakit: Ang human papillomavirus (HPV) ay karaniwang virus na
pangunahing dahilan ng cervical na kanser sa kababaihan.
Ang bakuna: Ang bakunang ito ay minumungkahi para sa mga babaeng
nasa edad 11-12 ngunit maaaring ibigay hanggang edad 27. Ang bakuna
ay naghahandog ng pinakamaraming proteksiyon kapag natanggap ng
mga babae ang lahat ng tatlong dosis bago sila malantad sa virus na HPV.
Kung hindi nakapagpabakuna ang inyong anak na babae nung siya 11 o
12, tanungin ang kaniyang doktor o nars kung paano ito makuha ngayon.

Mapapanatili mong malusog at ligtas ang inyong
kabataan gamit ang mga pagbabakuna !

Kumonsulta sa doktor o nars ng inyong anak
upang masiguro na siya ay may sapat na bakuna na
nagpoprotekta laban sa mga sumusunod na sakit:
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Napapanahong ﬂu (trangkaso) ay isang virus na madaling kumakalat sa pag-ubo at
pagbahing. Ang trangkaso ay tumutuloy sa pulmunya, sakit sa puso at kamatayan. Tandaan: Ang napapanahong bakuna ng ﬂu ay hindi nakakaprotekta laban sa H1N1 (swine) ﬂu.
Hepatitis A (HepA) ay isang virus na nahahanap sa dumi ng taong may impeksiyon.
Sanhi ito ng sakit sa atay.
Hepatitis B (HepB) ay nagdudulot ng impeksiyong pang-habang buhay, pagkasira ng
atay, hindi paggana ng atay, kanser sa atay at kamatayan.
Tigdas, Beke at Rubella (MMR) lahat ay madaling kumakalat sa pag-ubo at pagbahing. Kasama ito sa pinakamalalang naiiwasan ng bakuna na mga sakit dahil nagdudulot
ito ng malalang sakit at madaling kumalat.
Polio (IPV) ay masyadong nakakahawa. Mayroon itong sintomas na katulad ng ﬂu ngunit
nakaka-paralisa at nakakamatay ito.
Varicella (bulutong-tubig) ay masyadong nakakahawa. Nagdudulot ito ng pagbubutlig,
pangangati at lagnat. Maaari itong tumuloy sa malalang impeksiyon ng balat, pulmunya,
pagkasira ng utak at kamatayan.

Para sa tulong sa paghanap ng tagapagbigay ng alagang pangkalusugan
o klinika sa pagbabakuna, tumawag o
bumisita sa:
www.kingcounty.gov/health/immunization
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