
ህጻን ዕድሚኡ 2 ኣዋርሕ ምስ ኣኸለ ተወሳኺ ናይ ዲክትፕ-ሂፕ-ወይቦ ደረጃ ለ ክታበት ይወሃቦ
እንተደኣ ኣዲኡ ኣብ ግዜ ጥንስን፣ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ጸረ ትኽትኽታ ክታበት ዘይወሰደት ኮይና እቲ 
ቖልዓ  ዕድሚኡ 2 ኣዋርሕ ምስ ኣኸለ ተወሳኺ ክታበት ይወሃቦ። ብዛዕባ’ዚ ዝምልከት ናይ ቆልዑት ሓኪም 
ምሳኹም ይዘራረብ እዩ።

3 ኣዋርሕ
ውላድኩም ዕድሚኡ 3 ኣዋርሕ ምስ በጽሐ ጸረ ሕማም 
ጎሮሮ፣ ትኽትኽታ፣ ተታኑስ፣ ፖልዮ፣ ሕማም ሂብን ወይቦ 
ደረጃ ለን 1 ክታበት ይወስድ።

5 ኣዋርሕ
ውላድኩም ዕድሚኡ 5 ኣዋርሕ ምስ በጽሐ ጸረ ሕማም 
ጎሮሮ፣ ትኽትኽታ፣ ተታኑስ፣ ፖልዮ፣ ሕማም ሂብ፣ ወይቦ 
ደረጃ ለን ሕማም ፐነሞኮከን 2 ክታበታት ይወስድ።

11 ኣዋርሕ
ውላድኩም ዕድሚኡ 11 ኣዋርሕ ምስ በጽሐ ጸረ ሕማም 
ጎሮሮ፣ ትኽትኽታ፣ ተታኑስ፣ ፖልዮ፣ ሕማም ሂብ፣ ወይቦ 
ደረጃ ለን ሕማም ፐነሞኮከን 2 ክታበታት ይወስድ።

14 ኣዋርሕ
ውላድኩም ዕድሚኡ 14 ኣዋርሕ ምስ በጽሐ እቲ ናይ 
መጀመርታ ጸረ ጽግዕ፣ ንፍዮ፣ ፍሮማይን ኣንቅጽን 
ክታበታት ይወስድ።

4 ዓመት
ውላድኩም ዕድሚኡ 4 ዓመት ምስ በጽሐ እንደገና ጸረ 
ሕማም ጎሮሮ፣ ትኽትኽታ፣ ተታኑስን ፖልዮን ክታበት 
ንኽወስድ ዕድመ ይግበረሉ እዩ።

9 ዓመት
ውላድኩም ዕድሚኡ 9 ዓመት ምስ በጽሐ 2 ክታበታት 
ንኽወስድ ዕድመ ይግበረሉ እዩ። እቲ ሓደ ጸረ ጽግዕ፣ 
ንፍዮን ፍሮማይን ኮይኑ እቲ ኻልኣይ  ድማ ጸረ ሕማም 
ጎሮሮ፣ ተታኑስን  ፖልዮን እዩ።

10 ዓመት
ደቅኹም ደቂ 10 ዓመት ምስ ኰኑ ጸረ HPV-ቫይረስ 
ዘገልግል ክትባት ክኽተቡ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ እተፈላ
ለየ ዓይነታት መንሽሮ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ሽዱሽተ 
ኣዋርሕ እውን ደቅኹም ንኻልኣይ ግዜ ጸረ HPV-ቫይረስ 
ዘገልግል ክትባት ክኽተቡ እዮም።

14 ዓመት
ዕድመኦም 14 ዓመት ዝበጽሐ ኣወዳት  ን ሕማም ኣንቅጺ  
መከላኸሊ ዝኸውን ክታበት ንኽወሃቦም ዕድመ ይግበረ
ሎም እዩ።

ዲክትፕ-ሂፕ-ወይቦ ደረጃ ለ

ኑሞንኮካል

ዲክትፕ-ሂፕ-ወይቦ ደረጃ ለ

ኑሞንኮካል

ዲክትፕ-ሂፕ-ወይቦ ደረጃ ለ

ኑሞንኮካል

ጽግዕ ንፍዮ ፍሮማይ

ኣንቅጺ

ዲክትፕ ሕማም ጎሮሮ ፖልዮ ተታኑስ

ጽግዕ ንፍዮ 
ፍሮማይ

መንሽሮ ማህጸን

መንሽሮ 
ማህጸን

ኣንቅጺ

ክታበት 1

3 ኣዋርሕ 5 ኣዋርሕ 11 ኣዋርሕ 14 ኣዋርሕ

4 ዓመት

ናይ ኣሕጽሮ ቃላት ትርጉም

9 ዓመት 10 ዓመት (2 ይ ክታበት ድሕሪ 
ፍርቂ ዓመት)

14 ዓመት

ክታበት 2

ህጻን ዕድሚኡ 2 ኣዋርሕ ምስ ኣኸለ ተወሳኺ ናይ ዲክትፕ-ሂፕ-ወይቦ ደረጃ ለ ክታበት ይወሃቦ
እንተደኣ ኣዲኡ ኣብ ግዜ ጥንስን፣ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ጸረ ትኽትኽታ ክታበት ዘይወሰደት ኮይና እቲ ቖልዓ 
ዕድሚኡ 2 ኣዋርሕ ምስ ኣኸለ ተወሳኺ ክታበት ይወሃቦ። ብዛዕባ’ዚ ዝምልከት ናይ ቆልዑት ሓኪም ምሳኹም ይዘራረብ እዩ።

P ፖልዮ
Hib ኢንፍለወንዛ ደረጃ ለ
HepB ወይቦ ደረጃ ለ

Pneu ሕማም ፐነሞከከን
B ጽግዕ
M ንፍዮ

R ፍሮማይ
MenACWY  ኣንቅጺ
HPV  መንሽሮ ማህጸን

D ሕማም ጎሮሮ
K ትኽትኽታ
T ተታኑስ

ውላደይ ዝወስዶም ክታበት እየኖት እዮም?
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