
Վակցինաները ներարկումներ են, որոնք կանխում են հիվանդություններըՎակցինաները ներարկումներ են, որոնք կանխում են հիվանդությունները

ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐ
Ստացեք ձեր ներարկումները և առողջ մնացեքՍտացեք ձեր ներարկումները և առողջ մնացեք

ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ՊԵՏՔ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ՊԵՏՔ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:
Միացյալ Նահանգներում շատ հիվանդություններ, 
որոնցով նախկինում տառապում էին մարդիկ, 
այժմ արդեն չկան: Դրա հիմնական պատճառներից 
մեկը վակցինաների կիրառումն է: Վակցինաները 
կանխում են հիվանդությունները, որոնք անցնում 
են մի մարդուց մյոուսին: Եթե դուք ստանում եք 
ներարկումները, ապա պաշտպանում եք ինքներդ 
ձեզ և ձեր սիրելի անձանց հիվանդություններից:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:
Վակցինան ստեղծվում է նույն վիրուսից 
(նաև կոչվում է էմբրիոն), որը առաջացնում է 
հիվանդությունը: Վակցինայի պատրաստման 
մեջ օգտագործված էմբրիոնը կամ “մահացած է” 
կամ թույլ: Այն ձեզ չի հիվանդացնի: Փոխարենը 
այն կօգնի ձեր օրգանիզմին պայքարել 
էմբրիոնների և դրանց հետևանքով առաջացած 
հիվանդությունների դեմ:

Որոշ մարդկանց մոտ ներարկումները 
ստանալուց հետո կարող են առաջանալ 
կողմնակի ազդեցություններ: Սակայն 
դրանք կանցնեն մեկ-երկու օրից:

Որոշ մարդկանց մոտ ներարկումները ստանալուց հետո 
կարող են առաջանալ հազվադեպ հանդիպող, վատ կողմնակի 
ազդեցություններ: Ավելի հաճախ դրանք անցնում են ներարկումը 
ստանալուց մի քանի րոպե կամ մի քանի ժամ հետո:

Ի՞ՆՉ՞ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐ ԵՆ ԻՆՁ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ:Ի՞ՆՉ՞ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐ ԵՆ ԻՆՁ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ:
Աղյուսակում նշված են, թե ինչ ներարկումներ են 
հարկավոր մեծահասակներին ու երեխաներին: 
Այն մեծահասակները, ովքեր մանուկ հասակում 
չեն ստացել ներարկումները, կունենան լրացուցիչ 
ներարկումներ: Ձեզ անհրաժեշտ ներարկումները 
իմանալու համար դիմեք ձեր բժշկին:

 Ցավ/Կարմրածություն Թեթևակի ցան Մեղմ դողէրոցք  Շնչառության դժվարություն Գլխապտույտ Ցան/Քոր Այտուցվածություն կոկորդում

Իմ բժշկի անունը՝Իմ բժշկի անունը՝

Իմ բժշկի հեռախոսահամարը՝Իմ բժշկի հեռախոսահամարը՝

Ո՞ՒՄ ԵՆ ՊԵՏՔ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:Ո՞ՒՄ ԵՆ ՊԵՏՔ ՎԱԿՑԻՆԱՆԵՐԸ:

ԿԱ՞Ն ԻՆՉ-ՈՐ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:ԿԱ՞Ն ԻՆՉ-ՈՐ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ARMENIAN

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ 
www.vaccines.gov
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Ինչպե՞ս է այն կոչվում:Ինչպե՞ս է այն կոչվում:

Ո՞ւմ է այն պետք:Ո՞ւմ է այն պետք: Ի՞նչ հիվանդություն Ի՞նչ հիվանդություն 
է կանխարգելում է կանխարգելում 

ներարկումը:ներարկումը:
Ի՞նչ կարող է առաջացնել հիվանդությունը:Ի՞նչ կարող է առաջացնել հիվանդությունը:

Միայն Միայն 
երեխաների* երեխաների* 

համարհամար

Երեխաների և Երեխաների և 
մեծահասակների մեծահասակների 

համարհամար

Միայն Միայն 
մեծահասակների մեծահասակների 

համարհամար
  DPT վակցինա 

կամ Td/Tdap 
(պրկախտ/
դիֆթերիա/
պրկախտ/
դիֆթերիա/
կապույտ հազ)

X

Դիֆթերիա Ջերմությունը, կոկորդի ցավը, թուլության զգացումը 
կարող են հանգեցնել սրտի և նյարդերի վնասմանը

Պրկախտ
Ջերմությունը, պարանոցի ցավը, կուլ տալու 
դժվարությունը կարող են հանգեցնել դժվար 

շնչառության

Կապույտ հազ Ծանր հազը, քթից հոսքը, երեխայի շնչառության 
արգելքը կարող են հանգեցնել թոքերի վարակի

 Գրիպ X Գրիպ Ջերմությունը, կոկորդի ցավը, հազը, մկանային 
ցավը կարող են հանգեցնել թոքերի վարակի

 Հեպատիտ A X Հեպատիտ A
Հոգնածության զգացումը, դեղին աչքերը և մաշկը 

կարող են հանգեցնել լյարդի, երիկամների և արյան 
հիվանդությունների

 Հեպատիտ B X Հեպատիտ B Թուլության զգացումը, դեղին աչքերը և մաշկը 
կարող են հանգեցնել լյարդի վնասմանը

 Հեմոֆիլային 
ախտահարում

X
Հեմոֆիլային 

ախտահարում 
տեսակ b

Կարող է հանգեցնել թոքերի, ուղեղի և ողնաշարի 
լորձաթաղանթի վարակի

 HPV վիրուս X Մարդու 
պապիլոմավիրուս

Սեռական օրգանների գորտնուկները կարող են 
հանգեցնել քաղցկեղի տարբեր տեսակների

 Ապաակտիվացված 
պոլիովիրուս

X Պոլիո Կոկորդի ցավը, ջերմությունը և գլխացավը կարող 
են հանգեցնել մարմնի անշարժացմանը

 MCV4 
(միելոցիտոմատոզի 
վիրուս)

X Մենինգոկոկային 
հիվանդություն

Հանկարծակի ջերմությունը և պարանոցի ցավը 
կարող են հանգեցնել գլխուղեղի և ողնաշարի 

լորձաթաղանթի վարակի

 MMR (կարմրուկ, 
խոզուկ, 
կարմրախտ)

X

Կարմրուկ
Ջերմությունը, ցանը, քթից հոսքը, հազը և 

վարդագույն աչքը կարող են հանգեցնել թոքերի 
վարակի

Խոզուկ
Ջերմությունը, գլխացավը և գեղձերի այտուցումը, 

որը թուք է առաջացնում կարող են հանգեցնել 
գլխուղեղի և ողնաշարի լորձաթաղանթի վարակի

Կարմրախտ Դողէրոցք, գեղձերի բորբոքում և ցան
 PCV (համալուծ 

պնևմոկոկկային 
վակցինա)

X Պնևմոկոկային 
հիվանդություն

Թոքերի վարակը կարող է հանգեցնել արյան 
վարակի

 RV 
(ռոտավիրուսային 
վարակ)

X Ռոտավիրուսային 
վարակ Դողէրոցք, փսխում և փորլուծ

 Ջրծաղիկ X Ջրծաղիկ Ջերմություն և քոր առաջացնող ցան
 Գոտևորող որքին 

(հերպես)
X Գոտևորող հերպես Ցավոտ ցան և պղպջակներով բշտիկներ

Ստացեք ձեր ներարկումները և առողջ մնացեքՍտացեք ձեր ներարկումները և առողջ մնացեք
Կատարեք պրոֆիլակտիկ այցելություններ ձեր բժշկին և ստացեք ձեզ անհրաժեշտ նոր ներարկումները:Կատարեք պրոֆիլակտիկ այցելություններ ձեր բժշկին և ստացեք ձեզ անհրաժեշտ նոր ներարկումները:

Ստորև նշված ներարկումները հարկավոր են՝ ________________________  ____________________
 (Անուն) (Տարիք)
Ձեր հաջորդ այցելությունը՝ __________________  ____________ (am/pm)  ____________________
 (Ամսաթիվ) (Ժամ) (Ծննդյան տարեթիվ)

* 0-ից 18 տարեկան երեխաները
Պահպանեք ձեր և ձեր սիրելի մարդկանց առողջությունը: Ստացեք ձեր ներարկումները:Պահպանեք ձեր և ձեր սիրելի մարդկանց առողջությունը: Ստացեք ձեր ներարկումները:
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