
ክትባታት ካብ ብሕማም ንከይትታሕዝ ይገብሩክትባታት ካብ ብሕማም ንከይትታሕዝ ይገብሩ

ክትባታትክትባታት
ጥዑይ ኮይንካ ንምጽናሕ ክትባትካ ርኸብ

ስለ ምንታይ እኽተብ?ስለ ምንታይ እኽተብ?
ኣብ ኣሜሪካ ሰባት ንምሕማም ዝደርጉ ዝነበሩ ሕማማት 
እናተወገዱ እዮም፡፡ ካብ ቀንዲ ምኽንያትት ምክታብ 
እዩ፡፡ ምክታብ ካብ ሰን ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም 
ንምክልኻል ይጠቅም፡፡ እቲ ዝደለኻ ክትባት ምስ 
እትወስድ ንዓርስኻን እትፎትዎ ሰብን ካብ ሕማም 
ትከላኸል፡፡

ክትባት ከመይ ይሰርሕ?ክትባት ከመይ ይሰርሕ?
ክትባት መንቀሊ ሕማ ዝኾነ ካብ ሓደ ዓይነት ቫይረስ 
ይስራሕ( ጀርም እውን ይበሃል እዩ) እቲ ክትባት 
ንምስራሕ ዝጠቅም ጀርመን‹‹ዝሞተ› ወይ ዝደኸመ 
እዩ፡፡ ከሐምመካ ኣይኽእልን፡፡ እኳድኣስ ነብስኻ 
ነቶም ጀርምታትን ሕማም ዘምጽኡን ይቃለሶም፡፡

ዝተወሰኑ ሰባት ድሕሪ ክትባት ዝነኣሰ ጎናዊ 
ጉድኣት ይህልዎም እዚም ኣብ ሓደ ወይ ክልተ 
መኣልቲ ዝጠፍኡ እዎም፡፡

ዝተወሰኑ ሰባት ሓልሓሊፉ ሕማቕ ሳዕቤን እቲ ክትባት ክህልዎም 
ይኽእል፡፡ መብዛሕትኡ ግዘ ድሕሪ እቲ ክትባት ድሕሪ ውሑዳት 
ደቓይቕ ወይ ሰዓታት ይረኣዩ፡፡ 

እንታይ ዓይነት ክትባት የድልየኒ?እንታይ ዓይነት ክትባት የድልየኒ?
ኣብቲ ካልእ ከባቢ ዘሎ ሰደቓ ኣባጽሕን ህጻናትን እንታይ ዓይነት 
ክትባት ከምዘድልዮም  የርኢ፡፡ ኣብ እዋን ህጻንነት ኩሉ ክትባት 
ዘይረኸቡ ኣባጽሕ ተወሳኺ ክትባት ክረኽቡ ይኽእሉ፡፡ ኣየንኦም 
ክትባታ ከምእትደሊ ንዶክተርካ ኣዛርብ

ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ : www.vaccines.gov ተዓዘብንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ : www.vaccines.gov ተዓዘብ

ቃንዛ/ ምቕያሕ           ምቑሻል                 ሙቐት ናይ ምስትንፋስ ጸቕጢ ምፍዛዝ ሳሓ/ቍጥዐ ቘርበት ሕበጥ ጐረሮ

ሽም ዶክተረይሽም ዶክተረይ

ናይ ዶክተረይ ቁጽሪ ቴሌፎንናይ ዶክተረይ ቁጽሪ ቴሌፎን

ክትባት ዘድልዮ መን እዩ?ክትባት ዘድልዮ መን እዩ?

ጐድናዊ ሳዕቤናት ከ ኣለዉዎ ድዮም? ጐድናዊ ሳዕቤናት ከ ኣለዉዎ ድዮም? 
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እንታይ ይበሃል?እንታይ ይበሃል?
መን ይደልዮ?መን ይደልዮ? እቲ ክትባት እንታይ እቲ ክትባት እንታይ 

ዓይነት ሕማም ይከላኸል?ዓይነት ሕማም ይከላኸል?
መንቀሊ ሕመም እንታይ እዩ?መንቀሊ ሕመም እንታይ እዩ?ህጻናት  ህጻናት  

ጥራሕ*ጥራሕ*
ህጻናትን ህጻናትን 
ኣባጽሕንኣባጽሕን

ኣባጽሕ ኣባጽሕ 
ጥራሕጥራሕ

 DTaP ወይ 
Td/Tdap

X

ዓንቀር
ረስኒ፣ ምሕርሓር ስምዒት ኣብ ጎሮሮ፣ ናይ ድኻም 

ስምዒት፡ ናይ ልቢን ነርቭን ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል

ቲታነስ
ረስኒ፣ ምንቃጽ ክሳድ፣ ኣብ ምውሓጥ ሽግር፣ ናይ 

ምስትንፋስ ጸገም ከስዕብ ይኽእል

ፐርቱስስ(ሰዓል ዓይነት)
ብርቱዕ ሰዓል፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ ምቁራጽ ወይ 
ደው ምባል ናይ ዕሸል ምስትንፋስ፣ ረኽሲ ሳንቡእ 

ከስዕብ ይኽእል

 ፍሉ X ፍሉ
ረስኒ፣ ምሕርሓር ጎሮሮ፣ ሰዓል፣ ናይ ጅማውቲ ቃንዛ፣ 

ረኽሲ ሳንቡእ ከስዕብ ይኽእል

 HepA X ሄፓቲተስ A
ናይ ድኻም ስምዒት፣ ምብጫው ዓይኒን ቆርበትን፣ 

ሕማም ጸላም ከብዲን ኩሊትን ከምኡ’ውን ናይ ደም 
ሕማማት ከስዕብ ይኽእል

 HepB X ሄፓቲቲስ B
ናይ ድኻም ስምዒት፣ ምብጫው ዓይኒን ቆርበትን፣ 

ሕማም ጸላም ከብዲ ከስዕብ ይኽእል

 Hib X
ሄሞፊለስ ኢንፍሌዌንዛ 

ታይፕ b
ረስኺ ናይ ሳንቡእ ከምኡ’ውን ረስኺ ሽፋን ሓንጎልን 
መቀጸልታ ሓንጎልን/ስፓይናል ኮርድን ከስዕብ ይእኽል

 HPV X ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ
ጀኒታል ዋርትስ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መንሽሮ/ካንሰር 

ከስዕብ ይኽእል

 IPV X ፖሊዮ
ምሕርሓር ጎሮሮ፣ ረስኒ ከምኡ’ውን ሕማም ርእሲ፣ 

ዘይምእዛዝ/ምድንዛዝ ኣካላት ከስዕብ ይኽእል
 MenACWY 

ወይ MenB
X መኒንጆኮካል ሕማም

ሃንደበታዊ ረስኒን ምድራቅ/ምንቃጽ ክሳድን፣ ረኽሲ 
ሽፋን ሓንጎልን ስፓይናል ኮርድን ከስዕብ ይኽእል

 MMR X

መትንታት
ረስኒ፣ ሕከኽ፣ ጸረርታ ናይ ኣፍንጫ፣ ሰዓልን ምቅያሕ 

ዓይኒ፡ ረኽሲ ሳንቡእ ከስዕብ ይኽእል

መምፕስ
ረስኒ፣ ርእሲ ሕማም ከምኡ’ውን ምሕባጥ ናይቶም 

ጡፍጣፍ ዝሰርሑ ጽክታት፣ ረኽሲ ናይ ሽፋን 
ሓንጎልን ስፓይናል ኮርድን ከስዕብ ይኽእል

ሩቤላ ረስኒ፣ ሰኣል፣ ጽኪታትን ራሽን
 PCV13 ወይ 

PPSV23
X ኒሞኮካል ሕማም ረኽሲ ሳንቡእ፣ ረኽሲ ናይ ደም ከስዕብ ይኽእል

 RV1 ወይ 
RV5

X ሮታቫይረስ ረስኒ

 ረስኒ፣ ንዓቀብ 
ምባልን 
ውጻኣትን

ችክንፖክስ ረስኒን ዝባላዕ ሕከኽን

 ዞስተር X ሽንግልስ ቃንዛታት ራሽን ብሊስተርን

ጥዑይ ኮይንካ ንምጽናሕ ክትባትካ ርኸብጥዑይ ኮይንካ ንምጽናሕ ክትባትካ ርኸብ
ንምርመራን ካልእ ዝኾነ ዝደለኻዮ ሓዱሽ ክትባት ንምውሳድን ናብ ዶክተርካ ኪድ፡ንምርመራን ካልእ ዝኾነ ዝደለኻዮ ሓዱሽ ክትባት ንምውሳድን ናብ ዶክተርካ ኪድ፡

እቶም ኣብ ታሕቲ ዝተመልከቱ ን ኣድላይ እዮም ____________________________________________________________   ___________________________________
 (ሽም)                                                           (ዕድመ)
ቀጻሊ እትመጸሉ ___________________________________________   ______________________________ (ቅድሚ ሰዓት/ድሕሪ ሰዓት) ______________________  
 (ዕለት)                                         (ግዘ)                                                         (ዕለት ልደት)

* ካብ 0 ክሳብ 18 ዝኾኑ ህጻናት ንዓርስኻን ንእትፎትዎን ጥዕና ሓሉ ክትባትካ ርኸብንዓርስኻን ንእትፎትዎን ጥዕና ሓሉ ክትባትካ ርኸብ
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