
ልዑል-መጠን ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ቁጽሪ. 11 ዲ(d) 
 
ነቶም 60 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ውልቀ-ሰባት ዝወሃብ ልዑል መጠን መከላኸሊ 
ክታበት ሕማም ኢንፍሉዌንዛ (“ጉንፋዕ”) ዝምልከት ሓበሬታ 
(ከምቲ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ዝነበሮ ደረጃ) 
 
ብርቱዕ መልከፍትታት ናይ ሻምብቆታት መተሓላለፊ ኣየር ብዓይነቶም ዝተፈላለዩ ፍሉያት ቫይረሳት ዝብገሱ 
ካብቶም ፍሉጣት ሕማማት እዮም። እቲ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ቀንዲ ጠንቂ ጉንፋዕ  ኮይኑ፡ ፍሉይ ተራ 
ዘለዎን ብመልክዕ ለብዒ ድማ ዓመታዊ ደጋጊሙ ዝርአን እዩ። ምስቶም ካልኦት ከበድቲ ናይ ስርዓተ እስትንፋስ 
ሕማምት ዘማሓላልፉ ቫይረሳት ክወዳደሩ እንከለዉ፡ እዞም ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረሳት ዝበዝሕ ግዜ ብርቱዕ 
ሕማም የስዕቡ። እቲ ዝበለጸ ኣገባብ መከላኸሊ ድማ ኣብ ግዚኡ ክታበት ምውሳድ እዩ። እዚ ናይ ኢንፍሉዌንዛ 
ክታበት ነቶም ቀለልቲ ናይ ስርዓተ እስትንፋስ ሕማማት ብዝተፋላለዩ መመሓላለፍቲ ጠንቅታት ዝላብዑ 
ኣይከላኸልን እዩ።   
ኢንፍሉዌንዛ ብረስኒ፡ ሰዓል ከምኡውን ቃንዛ ጭዋዳታት ዝተሰነየ ሕማም ኮይኑ ብሕክምናዊ መዳያት ካብቶም 
ካልኦት ናይ ስርዓተ እስትንፋስ ሕማማት ዘይፍለን ብርቱዕ ሕማምን እዩ። ኣጀማምርኡ ድማ ሃንደበታዊ ናይ 
ጥዕና ለውጢ እዩ። ኣብቶም ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ነብሰጾራት 
ደቀኣንስትዮን ድማ ኸቢድ ጥዕናዊ ጸገም ዘስዕብ ሕማም ኮይኑ ይርከብ። እዞም ብቫይረስ ዝላብዑ 
ኢንፍሉዌንዛ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ እዋን ዛሕሊ የጋጥሙ። ስለዚ ክታበት ኣብ ወቕቲ ጽድያ (ኣውራ ድማ ጥቅምቲ 
/ ሕዳር) ክውሰድ ይግባእ። እንተኾነ ግን እዚ መከላኸሊ ክታበት ኣብዝኾነ ግዜ ክወሃብ ይኽእል።   
 
ክታበት 
እዞም ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረሳት ብዙሕ ግዜ ባህርያቶም ዝቀያየሩ ስለዝኾኑ፡ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ኣብ 
ነፍስወከፍ ዓመት ብሓድሽ ክታበት ክደጋገም ኣለዎ። እቶም ወቕታውያን ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበታት ዝበሃሉ 
ዓመታዊ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ብዝወሃብ መምርሒ መሰረት ዝዳለዉ እዮም። እቶም ዝወሃቡ መምርሒታት 
ድማ ነቶም ዓይነታት ኢንፍሉዌንዛ A ከምኡውን B ዝበሃሉ ዓይነታት ቫይረስ ኣብ ግምት ኣእትዪ ናብ ምሉእ 
ዓለም ዝዝርጋሕ ክታበት እዩ። እዚ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ልዑል መጠን ክታበት ክልተ ክታበታት ናይ ዓይነት- A 
ኢንፍሉዌንዛ ቫይረሳት (A/H1N1 ከምኡውን A/H3N2) ከምኡውን ክልተ ዓይነት- B ኢንፍሉዌንዛ ቫይረሳት 
ብሓንሳብ ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣጣሚሩ ዝሓዘ ክታበት እዩ። እንተኾነግን፡ ዋላእዃ፡ ብዘይንቡር መንገዲ እቶም 
ትሕዝቶታት ናይ ክታበት ኣብ ገለ ወቕቲ እንተዘይተቐየሩ፡ እቲ ክታበት ን 1 ዓመት ጥራይ ዘገልግል ስለዝኾነ 
ክሕደይ ይግብኦ።  
እዚ ልዑል መጠን ክታበት እዚ፡ ነቶም 60 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ካብ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ 
ንኽከላኸለሎም ውሕስነት ዘለዎን ፍቓድ ዝተዋህቦን ክታበት እዩ። እዚ ብእንቋቑሖ ደርሁት ዝስራሕ ኮይኑ፡ 
ንኣዋሳስድኡ ዝምልከት ድማ ኣብ ውሽጢ ጭዋዳ መርፍእ ብምውጋእ (ኣብ ላዕለዋይ ምናት ወይ ኣብ ጎድናዊ 
ሸነኽ ሰለፍ) ክወሃብ ይምረጽ፡ ኣብ ገለ ውልቀሰባት ግን ኣብ ትሕቲ ቆርበት ክወሃብ ይኽእል። እዚ ክታበት 
እዚ ኣብ ጫፋት መቐመጫ ወይ ኣብ ዓበይቲ መትንታት ክወሃብ ኣይግባእን።  
 
እዚ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበት ምስ ካልኦት ክታበታት ብሓደ ግዜ ምስ ዝወሃብ፡ እቲ ሓደ መጠን ክታበት ኣብ 
የማናይ ላዕለዋይ ሸነክ ናይ ምናት እታ ካልኣይቲ መጠን ክታበት ድማ ኣብ ጸጋማይ ምናት ክትወሃብ ይግባእ። 
እዚ ነቲ ውልቀሰብ ናይ ተጻዋርነት ብቕዓቱ ከበርትዓሉ ትኽእሎታት ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝምልከት እቲ 
ክታበት ዝኸተበኩም ሓኪም ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል እዩ። ምክልኻል ናይቲ ክታበት ድሕሪ 2 ወይ 3 
ሰሙናት ድሕሪ ምኽታብኩም ኣቢሉ ይጅምር።  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ክታበት ክኽተብ ዘለዎ መን እዩ፧ 
እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ናይ ምቑጽጻር ሕማም ኮሚቲ (STIKO) ነቶም 60 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም 
ሰባት ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ክወስዱ፡ ብፍላይ ድማ እቶም ብሕማም ኢንፍሉዌንዛ ክተሓዙ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ 
ውልቀ ሰባት ስለዝኾኑ ነዚ ልዑል መጠን-ብቕዓት ዘለዎ ክታበት ክኽተቡ ይመክር። እዚ ልዑል-መጠን 
ብቕዓት ዘለዎ ክታበት፡ ካብቶም ልሙዳት ክታበታት ናይ ኢንፍሉዌንዛ 4 ዕጽፊ ናይ ምክልኻል ብቕዓት 
ዘለዎን፡ ነቶም 60 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ድማ ብዝበለጸ ይከላኸለሎምን።   
 
ክታበት  ክወስዱ ዘይግብኦም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም፧ 
ዝኾኑ ኣብቲ እዋን እቲ ብቡርቱዕ ሕማም ተጠቒዖም ዝርከቡ ሰባት (ብፍላይ ረስኒ ዘለዎ ሕማም ዝሓመሙ) 
ካብቲ ሕማም ምስ ሓወዩ ጥራይ ክኽተቡ ይግባእ። እቶም በቲ ትሕዝቶ ናይቲ ክታበት ብቁጥዐ ኣካላት ዝሳቐዩ 
ሰባት ነዚ ክታበት እዚ ክወስድዎ ኣይግባእን። እዚ ከጋጥም ዝኽእል፡ ንኣብነት እቶም በቲ ትሕዝቶ ናይ ጻዕዳ 
ክፋል እንቋቑሖ ደርሆ ዝተረጋገጸ ጸገም ቁጥዐ ኣካላት  ዘለዎም ሰባት (ጻዕዳ ክፋል እንቋቑሖ) ዝምልከት 
ይኸውን።  
 
ቅድምን ድሕርን ክታበት ዝረኣዩ ጠባያት 
እቲ ዝኸትበኩም ሓኪም ቅድሚ ምኽታቡ፡ እቲ ዝኽተብ ሰብ ናይ ስርዓተ ዙረት ደም ወይ ቁልጡፍ ናይ 
ቁጥዐ ኣካልት ግብረመልሲ ዘርኢ ምስ ዝኸውን ኣቐዲሙ ክሕበር ኣለዎ። ገለ ውልቀ ሰባት ብቐጥታ ድሕሪ 
ምኽታቦም (ወይ ቅድሚ ምኽታቦም) ብጽልኣት መርፍእ ጥራይ ኣብ ሃለፍታ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። እቲ 
ዝኽተብ ዘሎ ውልቀሰብ፡ ዋላእኳ ዘይልሙድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከወግድ ዝግብኦ እንተኾነ፡ ነተን ቀዳሞት 
ድሕሪ ምኽታቡ ዘለዋ 3 መዓልታት ዝኾነ ፍሉይ ጥንቃቐ ምግባር ኣየድልዮን እዩ።  
 
ተኽእሎታት ናይ ድሕሪ ክታበት ክረኣዩ ዝኽእሉ ከባብያውን ሓፈሻውን ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት 
ድሕሪ ክታበት፡ ምቕያሕን ኣብቲ ዝተኽትበ ክፍሊ ኣካልት ዘጋጥም ቃንዛን፡ ከምኡውን ሓፈሻዊ ምቕንዛው 
ብዙሕ ግዜ (ኣብ 10% ወይ ልዕሊኡ ኣብቶም ዝተኸትቡ ሰባት) ዘጋጥም እዩ። ቃንዛ ጭዋዳን ቃንዛ ርእስን 
ድማ ልሙዳት ተርእዮታት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ (ካብ 1 ክሳብ ትሕቲ 10% ድሕሪ ምኽታቦም) ሕበጥ፡ 
ምትራር ቆርበት ከምኡውን ናብ ሰማያዊ ዘበለ ሕብሪ ኣብቲ መርፍእ ዝተወግአ ኣካል ከምኡውን ገብገብታን 
ረስኒ ኣካላትን (37.5 °C ልዕሊኡን) ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ጥቓ ዝተኸትበ ኣካላት ዝርከቡ ጽክታት ሕበጥ 
ውን ተኽእሎታት ኣሎ። ሳሕቲ (ካብ 0.1 ክሳብ ትሕቲ 1% ኣብቶም ዝተኸትቡ ውልቀሰባት)፡ ኣብ ቦታ ክታበት 
ሰሓን ድኻም ኣካላትን የጋጥም። እዞም ተርእዮታት እዚኦም ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 መዓልታት ድሕሪ 
ክታበት ዝምዕብሉ ኮይኖም ኣብተን ዝቕጽላ 3 መዓልታት ድማ ይጠፍኡ። ሳሕቲ ድማ ድኻም ጭዋዳታት 
ከምኡውን ረሸሽታን ዝረኣዩ ኮይኖም፡ ብተወሳኺውን ምልክታት ሕማም ከስዐን መዓናጡን (ስምዒት 
ስግድግድን ተምላስን፡ ተቕማጥ) ይረኣዩ። ኣብ ዉሑድ ኣጋጣሚታት ድማ (ኣብ ትሕቲ 0.1% ናይቶም 
ዝተኸትቡ ሰባት) ድኻምን ምፍዛዝን ወይ ናይ መላግቦ ኣእዳውን ቃንዛ ይምዕብል። ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት 
ድማ ምልክታት ሕማም ስርዓተ እስትንፋስ (ንኣብነት ሰዓል፡ ሕጽረት እስትንፋስ፡ ስምዒት ምሕርካኽ ኣብ 
ጎሮሮ) ወይ ቃንዛ ኣፍልቢ ተገሊጹ ነይሩ።   
 
እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ካባብያውን ሓፈሻውን ተርእዮታት ኣካላዊ ቁጥዐ፡ ንቡራት ተርእቶታት ናይ 
ክታበት እዮም። ከም ሕጊ ድማ፡ እዚኦም ግዝያውያንን ቀልጢፎም ዝሓውዩን ከምኡውን ሳዕቤን ዘየኸትሉን 
እዮም።  
 
ክታበታት ዘኸትልዎም ጸገማት ክህልዉ ይኽእሉዶ፧ 
ካብ ንቡር ንላዕሊ ክታበት ከኸትሎም ዝኽእል ጸገማት ኣብ ኣዝዩ ዉሑድ ኣጋጣሚ ሳዕቤን ከኸትሉ ይኽእሉ፡ 
ከምኡውን ኣብቶም ዝተኸትቡ ሰባት ናይ ጥዕና ጸገም ምምዝባል ኣካላት ከስዕቡ ይኽእሉ። ድሕሪ ልዑል 
መጠን ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ምውሳድ፡ ነድሪ ቁጠዐ ኣካላት ንኣብነት ኣብ ቆርበት (ሳሓ፡ ዕንፍሩር፡ ሰሓ 
ቆርበት) ከምኡውን ናይ ሻምብቆታት መተሓላለፊ ኣየር ጸገም ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ዉሑዳት ኣጋጣሚታት 
ድማ ካብ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ሓሊፉ ክሳብ ኣብ ሃለፍታ ዘእቱ ተርእዮ ኣጋጢሙ። ኣብ ኣዝዩ ዉሑድ ኣጋጣሚ 
ነድሪ ሻምብቆታት ደም ክርአ ይኽእል እዩ፡ ወይ ግዝያዊ ቁጽሪ ፕላትሌታት ዝተባህሉ ዋህዮታት ደም ክንኪ 
ይኽእል፡ እዚ ድማ መድመይቲ ከስዕብ ዝኽእል እዩ። ከምኡድማ፡ ናይ ስነ መትኒ ኣእምሮ ጸገማት ኣብ ኣዝዩ 
ዉሑድ ኣጋጣሚታት ብሕክምናዊ ሰነዳት ተገሊጹ (ንኣብነት ዘይንቡር ስምዒታት፡ ነድሪ መትኒ፡ ናይ ሓጺር 
ግዜ መልመስቲ፡ ረስኒ ዘለዎን ዘይብሉን ምጭብባጥ) ምስ ክታበት ዝተተሓሓዘ ተርእዮታት ኣጋጢሙ። 
 
  



እቲ ክታበት ዝህብ ሓኪም ብዛዕባ ክስዕቡ ዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ዝህቦ ምኽሪ 
ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ሓበሬታ ወረቐት፡ እቲ ዝኸትበኩም ሓኪም ተወሳኺ ማዕዳዊ ምኽሪ ክህበኩም እዩ። 
ድሕሪ ምኽታብኩም ካብቶም ንሓጺር ግዜ ዝጸንሑ ንቡራት ምልክታት ዝሓልፉ ከባብያውን ሓፈሻውን 
ምልክታት ምስ ዘጋጥሙኹም፡ እቲ ዝኸተበኩም ሓኪም ናይ ግድን ንተወሳኺ ምኽሪ ኣብ ጎንኹም ክሁሉ 
እዩ።  

ነቲ ናይ ክታበት ሓኪም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም  
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ናይ ኢንፍሉዌንዛ መከላኸሊ ክታበት – ብ ልዑል-መጠን ክታበት  

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff 

ስም  

Name 

 

ቅድሚ ምኽታብኩም፡ ብኽብረትኩም ነዞም ዝስዕቡ ውልቃዊ ዝርዝራት ኣቕርቡ፦ 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. እቲ ዝኽተብ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥዕንኡ ምሉእ ዶ ኣሎ፧ 

እወ      ኣይፋል 

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

2. እቲ ተሓካሚ ሕክምና ፍሉጥ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ኣለዎዶ – ብፍላት ድማ ናይ ጻዕዳ ክፋል እንቋቑሖ ደርሆ (ኣልቡመን)፧ 

እወ        ኣይፋል  

እወ እንተኾይኑ መልስኹም፡ ንምንታይ 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

3. እቲ ክታበት ዝወስድ ሰብ ድቅሚ ሕጂ ድሕሪ ክታበት ምውሳዱ ምልክት ቁጥዐ ኣካላት፡ ልዑል መጠን ረስኒ ኣካላት ወይ 
ዘይንቡራት ምልክታት ኣርእዩዶ ነይሩ፧ 

እወ       ኣይፋል  

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

 

ብዛዕባ እቶም መከላኸሊ ክታበታት ናይ ኢንፍሉዌንዛ - ብ ልዑል-መጠን ክታበት – ተወሳኺ ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ፡ 
ብኽብረትኩም ነቲ ክታበት ዝህብ ሓኪም ተወከሱ! 

ኣብቲ ናይ ክታበት ቆጸራኹም ብኽብረትኩም ናይ ክታበት ፍቓድ ሰነድኩም ሒዝኩም ቅረቡ! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



መረጋገጺ ፍቓድ ስምምዕነት  

ክታበት መከላኸሊ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ  – ብልዑል-መጠን ክታበት ንምውሳድ 

(ነቲ ዝኽተብ ሰብ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ብመሰረት ሕጊ መሰል ተኣለይቲ ሕክምና ናይ ቅጥዒ ቅዳሕ መታን ክረኽቡ ከምዝተኸተቡ 
ዘረጋግጹ ቅደሓት ተቐሪቦም ኣለዉ) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. der gesetzlichen 
Vertretungsperson gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

ስም ናይቲ ዝኽተብ ሰብ 

Name der zu impfenden Person 

ዝተወልደሉ ዕለት 

geb. am 

 

ኣነ ንትሕዝቶ ናይቲ ናይ ሓበሬታ ወረቐት ረኺበዮ ኣለኹ ከምኡውን ብሰፊሑ ብዛዕባ እቲ ክታበት ዝምልከት ብሓኪመይ ምኽሪ 
ተዋሂቡኒ ኣሎ። 

ተወሳኺ ሕቶታት የብለይን። 

ኣነ ነቲ ብዛዕባ  – ብልዑል-መጠን ክታበት ዝወሃብ መከላኸሊ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ክታበት ስምምዕነተይ እገልጽ ኣለኹ። 

ኣነ ነቲ ክታበት እቃወም ኣለኹ። ኣነ ብምቅዋመይ ብዛዕባ ክስዕብ ዝኽእል ነገራት ብሓኪመይ ተገሊጹለይ እዩ።  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

መተሓሳሰቢ፦ 

Vermerke: 

ቦታ፡ ዕለት፦ 

Ort, Datum: 

 

ክታም ናይቲ ዝኽተብ ሰብ ወይ     ክታም ሓኪም  
ሕጋዊ ወኪል   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. der gesetzlichen Vertretungsperson   

 


