
የክትባት መድኃኒቶች ከመታመም የሚጠብቁዎና በክትባት መልክ የሚሰጡ ናቸው  

የክትባት መድኃኒቶች  
ጤናማነትዎን ለማረጋገጥ ዛሬውኑ ይከተቡ  

የክትባት መድኃኒት ለምን ያስፈልገኛል?
ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ፣ ሰዎችን ለከፋ ሕመም ይዳርጉ 
የነበሩ በርካታ በሽታዎች አሁን በመጥፋት ላይ ናቸው፡፡ ለዚህ 
አንዱ ምክንያት ደግሞ የክትባት መድኃኒቶችን መጠቀም 
ነው፡፡ የክትባት መድኃኒቶች ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፉ 
በሽታዎችን ለመከላከል ያግዛሉ፡፡   የሚያስፈልግዎትን 
ክትባት ሲከተቡ፣ ራስዎንም ሆነ ቤተሰቦችዎን ለሕመም 
ከመጋለጥ ይከላከላሉ፡፡  

የክትባት መድኃኒቶች ስራ የሚሰሩት እንዴት ነው?
የክትባት መድኃኒት የሚሰራው ለበሽታ መንስኤ ከሚሆነው 
ቫይረስ (ጄርም እየተባለም ይጠራል) ነው፡፡ የክትባት 
መድኃኒቱን ለመስራት የሚያገለግለው ጄርም ወይ 
“የሞተ” ወይም  የደከመ ነው፡፡ ለሕመም አያጋልጥዎትም፡
፡  እንዲያውም፣ ሰውነትዎ ጄርሞችንና የሚያስከትሏቸውን 
በሽታዎች እንዲዋጋ ያግዙታል፡፡  

አንዳንድ ሰዎች ክትባት ከወሰዱ በኋላ መጠነኛ 

የጎንዮሽ ውጤት ይኖራቸዋል፡፡ እነዚህም ምልክቶች 

በአንድ ወይ በሁለት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ፡፡  

አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ክትባት ከወሰዱ በኋላ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ከባድ 

የጎንዮሽ ውጤቶች ይኖራቸዋል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ፣ እነዚህ ችግሮች ከክትባት 

በኋላ ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ለጥቂት ሰዓታት የሚከሰቱ ናቸው፡፡  

የሚያስፈልገኝ ክትባት ምንድን ነው?
በሌላናው ጎን የሚታየው ሰንጠረዥ ለአዋቂዎችና ለልጆች 
የሚያስፈልጉ  ክትባቶችን የሚያሳይ ነው፡፡  በልጅነታቸው 
የሚያስፈልጓቸውን ክትባቶች በሙሉ ያልወሰዱ አዋቂዎች 
ተጨማሪ ክትባት ሊያስፈልጋቸው ይችላል፡፡ የሚያስፈልግዎ 
ክትባት የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ከዶክተርዎ ጋር ይነጋገሩ፡፡  

ለተጨማሪ መረጃ፣ ይህን ድረ ገጽ ይጎብኙ፡ www.vaccines.gov

 ሕመም/መቅላት መጠነኛ የቆዳ ሽፍታ መጠነኛ ትኩሳት  ለመተንፈስ መቸገር ብዥታ መሰማት የቆዳ ሽፍታ/ማሳከክ የጉሮሮ ማበጥ

የዶክተሬ ስም፡

የዶክተሬ ስልክ ቁጥር፡ 

የክትባት መድኃኒት የሚያስፈልገው ለማን ነው?

የጎንዮሽ ውጤቶች አሉትን?
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ስሙ ማን ይባላል?

ለማን ያስፈልጋል?
ክትባቱ የሚከላካቸው በሽታዎች 

ምንድን ናቸው?
በሽታው ምን ችግር ያስከትላል?

ልጆች* ብቻ 
ልጆችና 

አዋቂዎች 
አዋቂዎች 

ብቻ 

 DTaP ወይም 

Td/Tdap
X

ዲፍቴሪያ
ትኩሳት፣ የጉሮሮ ቁስለትና፣ ድካም መሰማት፤ የልብ 

እና የነርቭ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል

ቴታነስ 
ትኩሳት፣ የአንገት መገተር፣ ለመዋጥ መቸገር፤ 

መተንፈስ መቸገርን ሊያስከትል ይችላል

ፔርቹሲስ 
ከባድ ሳል፣ ንፍጥ፣ የህጻኑ የእስትንፋስ መቆራረጥ፤ 

የሳምባ ኢንፌክሽንንሊያስከትል ይችላል

 Flu X ጉንፋን 
ትኩሳት፣ የጉሮሮ ጉስለት፣ሳል፣ የጡንቻ ህመም፤ 

የሳምባ ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል

 HepA X ሔፓታይቲስ ኤ
የድካም ስሜት መሰማት፣ ቢጫ አኖች እና ቆዳ፤ 

የጉበት፣ኩላሊት፣ እና የደም በሽታዎችን ሊያስከትል 
ይችላል

 HepB X ሔፓታይቲስ ቢ
ድካም መሰማት፣ ቢጫ አይኖች እና ቆዳ፤ የጉበት 

ጉዳት ሊያስከትል ይችላል

 Hib X
ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ 

ዓይነት ቢ 
የሳምባ እና በአንጎልና ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ ያለው 

ሽፋን ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል

 HPV X ሂውማን ፓፒሎማቫይረስ
ድንገተኛ ትኩሳት እና የአንገት መገተር፤ በአንጎልና 

ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ ያለው ሽፋን ኢንፌክሽን 
ሊያስከትል ይችላል

 IPV X ፖሊዮ 
ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ ንፍጥ፣ ሳል፣ እና ሮዝ አይን፤ የሳምባ 

ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል

 MenACWY 
ወይም MenB

X የማጅራት ገትር በሽታ
ትኩሳት፣የራስ ህመም፣ እና ምራቅ የሚያመነጩ 

እጢዎች እብጠት፤ በአንጎልና ስፓይናል ኮርድ ዙሪያ 

ያለው ሽፋን ኢንፌክሽን ሊያስከትል ይችላል

 MMR X

ኩፍኝ ትኩሳት፣ ሽፍታ፣ ንፍጥና ሳል  

ጆሮ ደግፍ 
ትኩሳት፣ ራስ ምታትና ምራቅ የሚያመነጨው የአፍ 

ክፍል ማበጥ 

ሩቤላ ትኩሳት፣ የዕዜ እብጠትና ሽፍታ  

 PCV13 ወይም 

PPSV23
X ኒሞኮካል በሽታ

የሳምባ ኢንፌክሽን፤ የደም ኢንፌክሽን ሊያስከትል 

ይችላል

 RV1 ወይም 
RV5

X ሮታቫይረስ ትኩሳት፣ ትውከትና ተቅማጥ  

 Varicella X ሽፍታ ትኩሳት እና የሚያሳክኩ ሽፍታዎች

 Zoster X ቆዳ ላይ የሚወጣ ጠቃጠቆ ሕመም ያለው ሽፍታና መግል 

ጤናማነትዎን ለመጠበቅ ክትባትዎን ይውሰዱ
ቼክ አፕ ለማድረግና ማንኛውንም አስፈላጊ ክትባት ለማግኘት ዶክተርዎን ያነጋግሩ፡፡

ከታች ምልክት የተደረገባቸው ክትባቶች የሚያስፈልጉት፡ __________________________  ________________

 (ስም) (ዕድሜ)
ቀጣዩ የምርመራዎ ቀን፡ _________________  ______________  (am/pm)  ________________
 (ቀን) (ሰዓት) (የትውልድ ዘመን)

* ዕድሜያቸው ከ0 እስከ 18 ዓመት የሆናቸው ልጆች  

የራስዎንና ቤተሰብዎን ጤና ይጠብቁ፡፡ ክትባትዎን ይውሰዱ፡፡  
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