
MMR ቁጽሪ 7 
ሓበሬታ 
ካብ ንፍዮ፣ ማምፕስን፣ ሩቤላን ክትከላኸለሉ እትኽእል ክታበት   
(ካብ ጥቅምቲ 2021 ዘሎ ኩነታት) 
 
ንፍዮ፣ ማምፕስ፣ ከምኡውን ሩቤላ ብሰንኪ ቫይረስ (ንፍዮ፣ ማምፕስ ወይ ሩቤላ ቫይረስ) ዝመጹ 
ብብዙሕ ዘስፋሕፍሑ ሕማማት ኮይኖም ከምኡውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቈልዑ ዝርኣዩ ኮይኖም ግን 
ከኣ ኣብ ዓበይቲ እውን ዘጋጥም ሕማማት እዮም። ሕዉስዋስ ናይ MMR ዚርከብ ክታበት ካብ ንፍዮ፣ 
ማምፕስን፣ ሩቤላን ዕቑባ ይህብ። ንሕማም ንፍዮ፣ ማምፕስን ወይእዉን ሩቤላ ከሕዊ ዝኽእል 
መድሃኒት የለን። ጊዛዊን ቐጻልን ክታበት MMR ጥራይ እዩ ካብዞም ሕማማት እዚኣቶም ክከናኸን 
ዝኽእል! 
 
ንፍዮ  ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኣዝዩ ኸቢድ ሕማም ኢዩ። ክሳብ 2 ሰሙን ዝጸንሕ 
ኮይኑ ከምኡዉን ብ ልዑል መጠን ረስኒ፣ ሰዓል፣ኮንጃክቲቫይትስ ከምኡዉን ዕንፍሩር (ኤዛንተም) ዝስነ 
እዩ። ነድሪ ሳምቡእን ምርካስ ማእከላይ እዝንን ብተደጋጋሚ ዝርኣዩ ሳዕቤናት እዮም። ካብ 1,000 ን 
2,000 ሕሙማት 1 ነድሪ ሓንጎል (ኢንሰፋላይትስ) የማዕብል፣ እዚ ኸኣ ብ30 ሚእታዊት ሞት ከስዕብ 
ዝኽእል ኮይኑ ወይ ከኣ ናብ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጕድለት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ትሕቲ 5 ዕድመ 
ዝኾኑ ቖልዑ ከምኡዉን ዓበይቲ፣ ዋላእዉን በጽሕታት፣ ናብ ንፍዮ ንምቕላዕ ኣብ ሓደጋ ምህላዎም- 
ሳዕቤናት ብተደጋጋሚ የጋጥሞም እዩ። ኣብ ግዜ ቝልዕነት ንፍዮ ምስ ዘጋጥም፣ ሳሕቲ ዜጋጥም ግናኸ 
ወትሩ ሞት ዘስዕብ ሕማም ሓንጎል SSPE ንኸጋጥም ልዑል ትጽቢት ኣለዎ። 
 
ማምፕስ  ረስኒ፣ ሕማም ርእሲ ከምኡውን ሕብጥታት ናይ ጥፍጣፍ ጽቕጥት ዘሰንዮ ብቫይረስ 
ዝመጽእ ሕማም ኢዩ (“ማምፕስ”)። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓስራይ ዓይነት ማምፕስ፣ ተወሳኺ ነድሪ 
መነንጅስ (መነንጃይትስ) ከምኡውን ሓሓሊፉ ናይ ሓንጎል (ኢንሰፋላይትስ) ይምዕብል። ሳሕቲ ዘጋጥም 
ግናኸ ልሙድ ጸገም ናይ ምስማዕ ምጥፋእ እዩ። ነፍሲ ወከፍ 4ይ በጽሒ ወዲ እኹል ሰብ ሕብጠትን 
ነድርን ናይ ፍረነብሲ የማዕብል እዩ፣ እዚ ኸኣ ሳሕቲ ናብ መኻንነት ክመርሕ ይኽእል እዩ። 
 
ሩቤላ  ዝበዝሐ ግዜ ማእከላይ ናይ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ብረስኒ፣ ዕንፍሩር (ኤዛንተም) ከምኡዉን 
ሕበጥ ጸክታት ዝስነ እዩ። እዚ ሕማም ብዘይ ሕክምናዊ ምልክታት ክቕጽል ዉሑድ ኣይኮነን፥ እዞም 
ዉልቐ ሰባት ንኣከባቢኦም ክለኽፉ ተኽእሎ ኣሎ። እንተኾነ ግን፣ ሩቤላ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናብቲ 
ዘይተወልደ ዕሸል ክሓልፍ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምንጻል ጥንሲ ከምኡውን ምዉታት ወይ ከበድቲ 
ስንክልናታት ናይ ኣዕይንቲ፣ ኣእዛን፣ ልቢ ወይ ሓንጎል ከስዕብ እኽእል። 
 
 
ክታበት  
ክታበታት ንፍዮ፣ማምፕስ፣ ከምኡዉን ሩቤላ (MMR) ዝተዳኸም፣ ህያዉ ቫይረስ ድሕሪ ክታበት 
ዝራብሑ ቫይረሳት ይሕዝ። እቲ ክታበት ኣብ ትሕቲ ቖርበት ወይ ኣብ ጭዋዳታት ይውጋእ ከምኡዉን 
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ተጻዋርነት ወይ ውጽኢታዊነቱ ኸይጸለዎ ምስ ካልኦት ክታበት ኣብ ሓደ እዋን 
ክወሃብ ይከኣል ኢዩ። ሓኪምካ ብዛዕባ ፍሉይነት ናይዚ ሕጊ ከምኡዉን ብዛዕባ ምጅማር ዕቝባ ናይዚ 
ክታበት ክመኽረካ ኢዩ። ድሕሪ ክታበት MMR ክልተ ግዜ ምዉሳድካ ናይዚ ጊዛዊ ፍልጠት ከምዝሕብሮ 
መበራቲዒ ምዉሳድ ኣየድልይን እዩ።  
  



መን እዪ ክኽተብ ዘለዎ ከምኡዉን መዓስ? 
ክታበት ኣንጻር ንፍዮ፣ ማምፕስ፣ ከምኡውን ሩቤላ ቀዋሚ ኮሚተ ኣብ ክታበት (STIKO) ን 11 ወርሒ 
ዝዕድሚኦም ቈልዑ ክኽተቡ ሓሳብ ይህብ። ንዘተኣማምን ዕቝባ ክታበት፣ ቈልዑ ኣብ 15 ወርሒ 
ዳግማይ ይኽተቡ እዮም (ካብቲ ቐዳማይ ክታበት እንተ ወሓደ ናይ 4 ሰሙን ዚኸውን ናይ ግዜ 
ምፍልላይ)። 
እዚ ክታበት ካብ 9 ኣዋርሕ ናይ ዕድመ፣ ንብነት ቕድሚ ናብ ቤት ክንክን ቖልዓ ምእታዎም፣ ክወሃብ 
እኽእል እዩ። ቅድሚ 11 ወርሒ ክታበት ምስ ዝወስዱ፣ ቐጺሉ እቲ ኻልኣይ ክታበት ደድሕሪ እታ 
ቐዳመይቲ መዓልቲ ልደት ነዊሕ ከይጸንሐ ክወሃብ ኣለዎ። ኣብዚ ጉዳይ ሓኪምካ ከማኽረካ ይኽእል እዩ። 
STIKO ብተወሳኺ ኵሎም ድሕሪ 1970 እተወልዱ ሰባት ኩነታት ክታበቶም ዘይፈልጡ፣ ኣብ ግዜ 
ቝልዕነቶም ዋላሓንቲ ወይ ሓንቲ ጥራይ ክታበት ዝወሰዱ፣ ኣንጻር ንፍዮ (MMR) ሓንቲ ክታበት 
ክወስድ ኣለዎ። ኣብ ገሊኡ ዓውድታት ስራሕ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ክልተ ተወሳኺ ክታበት ክወሃቡ 
ኣለዎም- እዚ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኣብ ኮለጃት፣ ናይ ሞያ ኣብያተ - ትምህርትን፣ ከምኡዉን 
ዩኒቨርሲቲታትን ዘጠቓልል ኢዩ። 
 
ሕጊ ዕቝባ ንፍዮ ኣብ ማሕበረሰብ ንዝርከቡ ቘልዑን ኣባጽሕን፣ ከምኡውን ነቶም ድሕሪ 1970 
እተወልዱ ኣብ ዝተወሰነ ስራሕ ዝርከቡ (ንኣብነት ኣብ ናይ ሕክምናን ክንክን መሳለጥያታትን 
ከምኡውን ኣብ ማሕበረሰብ መሳለጥያታት ንቘልዑን ኣባጽሕን) ክልተ ግዜ ክታበት ኣንጻር ንፍዮ (ምስ 
MMR ወይ MMRV ክታበታት) ክወስዱ የገድድ።  
 
መዘኻኸሪታት : 1. ልዕሊ 9 ወርሒ ዝኾኑ ዘይተኸተቡ ዉልቐሰባት ወይ ክሳብ ሕጂ ዘይተኸተቡ ሰባት 
ወይ ሓደ ዓቐን ናይ MMR ክታበት ዝወሰደ፣ ወይ ናይ ክታበት ኩነታቶም ርጉጽ ዘይኮነ፣ ሓደ ዓቐን 
MMR ክታበት- ይክል እንተኾይኑ- ኣብ ዉሽጢ 3 መዓልትታት ምስ ንፍዮ፣ ማምፕስ ወይ ሩቤላ ዘለዎ 
ሰብ ድሕሪ ምልጋብካ ክወስድ ኣለዎ። 2. ውላድ ኣብ ምዉላድ ዕድመ ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ 2 
ምዝጉባት ክታበት ናይ ሩቤላ ክህልዎም ኣለዎ ፣ በዚ ኸምዚ ድማ ብርቱዕነት ኪውገድ ይከኣል እዩ። 3. 
ናይ ዕቑባ ክታበት ናይ ንፍዮ፣ ማምፕስ ከምኡዉን ሩቤላ ነቶም ንሓደ ወይ ንብዙሓት ካብዞም 
ሕማማት ተጻወርነት ዘጥረዩ ሰባት ምዉሃብ ጉድኣት ኣየምጽእን እዩ። 
 
 
መን እዩ ክኽተብ ዘለዎ? 
ዝኾነ ሰብ ብልዑል መጠን ረስኒ ልዕሊ 38.5 °C ዝሰቐዩ ዘለዉ፣ ክሳብ ዝሓዉዩ ክኽተቡ የብሎምን። 
እቶም ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ትሑት ዝኾነ - ተፈጥራዊ፣ ካብ ካልእ ዝመጸ ወይ ብሰንኪ መድሃኒት 
ዝመጸ - ብሓፈሻ ክኽተቡ የብሎምን። ኣብ ገሊኡ ዅነታት ፍሉይነት ቕቡል ክኸዉን ይኽእል እዩ። እዞም 
ሕሙማት ምኽሪ ናይቲ ዝሕክሞም ዘሎ ሓኪም ክወስዱ ኣለዎም፣ ምስእዚ ትሑት ናይ ምክንኻን 
ዓቕሚ ዘሎም፣ ከምኡውን እቲ ከስዕቦ ዚኽእል ሓደጋታትን ጥቕምታትን ብዚግባእ ድሕሪ ምግምጋም፣ 
ናይ MMR ክታበት ክወስዱ እኽእሉ እዮም። ምልክታት ካብ ኣቐዲሙ እተወስደ ክታበት MMR ምስ 
ዝምዕብል፣ ወይ ምስቲ ናይ ክታበት ባእታ ብርቱዕ ቑጥዐ ኣካላት ምስ ዝህሉ፣ እቲ ክታበት ዝህብ ዘሎ 
ዶክተር ምኽሪ ክህበካ እዩ። ብርቱዕ ናይ hen’s albumen (ጻዕዳ እንቓቕሖ) ቑጥዐ ሰዉነት ዘለዎ ( 
ድሕሪ ምብላዕ ጻዕዳ ክፋል ናይ ደርሆ እንቓቕሖ መድሃኒት ብምዉሳድ) ብሓፈሽኡ ክኽተቡ ይኽእሉ 
እዮም፥ ኣድላዩ ምስዝኸዉን፣ እቲ ክታበት ብግቡእ ጥንቃቐታት ክወሃብ ኣለዎ።  
 
ክታብት MMR ኣብ ዉልቐ-ሰባት ኢሚኖግሎቡሊን ኣብ ቐረባ ኣዋርሕ ዝወሰዱ (ከከም ዓቐን እቲ 
ኢምዩኖግሎቡሊን ንምድላው ዝተጠቐምሉ ዓቐን ካብ 3 ክሳዕ 8 ኣዋርሕ ናይ ግዜ ምፍልላይ 
ብምግባር) ወይ ደም እተቐበሉ ክወሃቡ የብሎምን። ምምሕልላፍ ኣብ ሓደ እዋን (ብሰንኪ ተኸናኸቲ 
ነገራት— ጸረ- ኣካላት — እቲ ክታበት ኣብቲ ናይቲ ተቐባላይ ደም ኣንጻር እቲ ተሰምዩ ዘሎ ቫይረስ 



ዘይንጡፍ ኰይኑ ክቕጽል ይኽእል ኢዩ)። ክታበት MMR ንነብሰጾራት ደቕንስትዮ፣ ኣብ ማሕጸን ዘሎ 
ህጻን ካብቲ ኣብ ክታበት ዘሎ ቫይረስ ሓደጋ ከምዘስዕበሉ ዝገልጽ ኣብ ክልሰ-ሓሳባዊ ስለ ዘሎ፣ ክወሃብ 
የብሉን። ንተመሳሰሊ ምኽንያት ድሕሪ 1 ወርሒ ናይ ክታበት ጥንሲ ክዉገድ ኣለዎ። ይኹን እምበር፣ 
ብሓደጋ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝወሃቡ ክታበታት፣ ነቲ ጥንሲ ከተቓርጾ ምኽንያት ኣይኮነን።  
 
ባህርያት ቕድምን ድሕርን ክታበት  
እቲ ክታበት ዝህብ ዘሎ ዶክተር እቶም ሰባት ናይ ዑደት ምላሽ ወይ ቕልጡፍ ቑጥዐ ኣካላት 
ከምዘለዎም ዝፍለጡ ምስ ዝኾኑ ቕድሚ ክታበት ክሕበር ኣለዎ። እቲ ነዚ ክታበት ዝወስዶ ዘሎ ሰብ 
ዝኾነ ቕድመ ምድላዋት ምዉሳድ ኣየድልዮን እዩ፣ ዘይልሙድ ሰዉነታዊ ምድኻም 1 ን 2 ሰሙናት 
ክታበት ድሕሪ ምዉሳድ ክዉግድ ዋላ እዉን ይሃልዎ።   
ቫይረሳት ናይ ክታበት ብ ምትንካፍ ኣይመሓላለፉን እዮም፣ ወይ ካልእ ሕማም ኣየምጽኡን እዮም። 
ስለዚ ምኽታብ ንቖልዓ ዝኾነ ጉድኣት የብሉን፣ ወላ እዉን ነብሰ-ጾር ኣብ ከባቢኦም ትነብር ምስ 
እትህሉ።  
 
 
ድሕሪ ክታበት ክመጹ ዝኽእሉ ከባቢያዉን ሓፈሻዉን ቝጥዐ ኣካላት  
ክታበት MMR ስዒብካ፣ ቓንዛ ፣ ብግምት 10 ሚኢታዊት ናይ እተኸትቡ ሰባት ኣብቲ ዝተወጋእካሉ 
ቦታ ሕበጥን ምቕያሕን ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ንቡር ምላሽ ናይ ሰዉነት ወድ-ሰብ ን ክታበት 
ከምኡዉን ኣብ ዉሽጢ 1 ን 3 መዓልታት ድሕሪ ክታበት፣ ብዙሕ ዘይጸንሕ፣ ይምዕብል። ሓደ ሓደ ግዜ 
(0.1 to 1 ሚኢታዊት) ጸክታት ይሓብጡ እዮም። ቐጻሊ (1 to 10 ሚኢታዊት) ፣ ሓፈሻዊ ምልክታት 
ከም ሕማም ርእሲ፣ ድኻም፣ ረሸሽ ምባል ወይ ናይ መዓናጡ ምልክታት ክምዕብሉ ይኽእሉ እዮም። 
ቐጻሊ፣ ልኡማት ምልክታት ንፍዮ፣ ማምፕስ ወይ ሩቤላ- ዝበዝሐ 5 ን 12 መዓልትታት ድሕሪ ክታበት- 
ዘይላባዕ፣ ናይ ክታበት ሕማም ዝብሃል ክምዕብል እኽእል ድዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ፣ 5 ን 15 ሚኢታዊት 
ዝተኸተቡ ሰባት ረስኒ፣ ብተደጋጋሚ (ኣስታት 2 ሚኢታዊት) ምስ ድኹም ናይ ንፍዮ ዝመስል ዕንፍሩር 
ዝተሓሓዝ፣ የርእዩ። ሓድሓደ ግዜ ጽኪ ፓራቶይድ ቍሩብ ክሓብጥ ይኽእል ኢዩ። ጊይዚያዊ ናይ መላግቦ 
ቓንዛታት ኣብ ኣባጽሕን ዓበይትን ይርአ እዩ፣ ይኹን እምበር ኣብ ቈልዑ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። ዉሑድ 
ግዜ፣ ፍረ-ነብሲ ልኡምን ጊይዚያውን ክሓብጥ እኽእል እዩ፣ ወይ እዉን ቖስጠ ልኡምን ጊይዚያውን 
ምልክታት ከርኢ ይኽእል እዩ (ወሰኽ መጠን ኤንዛይም)። ኩሎም እቶም ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ 
ሓላፊን ብቕልጡፍን ብዘይ ሳዕቤንን ድማ ኢዩ ዝጐድል። 
 
 
ብክታበት ዝስዕቡ ሳዕቤናት ኣለዉ ድዮም? 
ብሰንኪ እቲ ክታበት ዝመጸ ጸገማት ካብቲ ልሙድ መጠን ናይቲ ክታበት ዝግበረሉ መጠን ንላዕሊ 
ዘጋጥም ሳዕቤናት ኢዩ ከምኡዉን ንጥዕና ናይቲ እተኸተበ ውልቀ-ሰብ ኣጸቢቑ ዘዳኽም ኢዩ። ሓደ ሕጻን 
ወይ እግሪ ተኽሊ ንክታበት MMR ረስኒ ብምምዕባል ግበር መልሲ ምስ ዝህብ፣ እዚ ኣብ ዉሑድ 
ጉዳያት ናብ ፌብራይል ስፓዝም ክሰዕብ እኽእል እዩ። እዚ ዝበዝሐ ግዜ ሳዕቤን የብሉን። ናይ ቑጥዐ 
ምላሻት ብጣዕሚ ዉሑዳት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ንኸም ጀላቲን ወይ ጸረ - ነፍሳት(ዝዉሓዱ 
ባእታታት) ዝኣመሰለ ኣብ ክታበት ዝርከቡ እዩ ዕላማ ዝገብር። ኣናፊላክቲክ ሾክ ኣብ እተገለለ ዅነታት 
ጥራይ እዩ ተራእዩ። ብተመሳሳሊ፣ ድሕሪ እቲ ክታበት ብሰንኪ ትሑት ቑጽሪ ናይ ደም ፕላትለት ምፍሳስ 
ደም ካብ ቈርበት ኣብ እተገለለ ጕዳያት ጥራይ እዩ ዘጋጥም። ከም ሕጊ፣ ቐልጢፎም ከምኡዉን 
ብዘይዝኾነ ሳዕቤናት ይሓዉዩ እዮም፣ ከምኡዉን ብርቱዕ ኩነታት ኣብ እተገለለ ጕዳያት ጥራይ እዮም 
ዝርኣዩ። ዉሑድ ግዜ፣ ኣብ ኣባጽሕን ዓበይትን ነዊሕ ዝጸንሕ ነድሪ መለጋግቦ ይርአ ኢዩ። እቲ ኣብዚ 
ክታበት ዚዝውተር ዝደኸመ ማምፕስ ቫይረስ ሕማም ኣንቅጺ ከስዕብ ከም ዚኽእል ዚሕብር መርትዖ 
የለን። ናይ ሕክምና ጽሑፋት ብዛዕባ ካልእ ናይ ስርዓተ መትኒ ሕማማት (ንኣብነት ምንፍርፋር፣ 



ዘይልሙድ ስምዒታት፣ ግዝያዊ መልመስቲ) ወይ ብዛዕባ ግዝያዊ ነድሪ ሰራውር ደም ሳሕቲ ጸብጻብ 
ይህበሉ እዩ።  
  
መዘኻኸሪ ፦ ቑጥዐ ኣካላት ካብ ሄንስ አልቡምን (hen’s albumen )(ጻዕዳ እንቓቕሖ) ን ክታበት 
MMR ኣይጻረርን እዩ፣ ቫይረስ ናይ ንፍዮን ማምፕስን ኣብ ኣልቡመን ዘይኰነስ ኣብ ዋህዮታት ድቂ 
ደርሆ ስለ ዝባዛሕ ( “መን እዩ ክኽተብ ዘይብሉ?” ዝብል ተመልከት)። 
 
 
ምኽሪ ካብቲ ክታበት ዝህብ ዘሎ ዶክተር ብዛዕባ ክመጹ ዝኽእሉ ሳዕቤናት 
ተወሳኺ ናይ ሊፍለት ሓበሬታ፣ ናይ ክታበት ሓኪምካ ምኽሪ ክህበካ እዩ። ድሕሪ ክታበት ካብቲ ኣብ 
ላዕሊ እተጠቕሰ ካብቲ ከባቢ ኮነ ሓፈሻዊ ምላሻት ዝበልጽ ምልክታት እንተድኣ ኣማዕቢሉ፣ እቲ ክታበት 
ዝህብ ዘሎ ዶክተር፣ ተወሳኺ ምኽሪ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እተረጋገጸ ኢዩ። 

 

 

ነቲ ክታበት ዝህብ ዶክተር በዚ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ  
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ኣንጻር ንፍዮ፣ማምፕስ፣ ከምኡዉን ሩበላ ናይ ዉሕስነት ክታበት  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

ስም  

Name  

ቕድሚ ክታበት፣ ብኽብረትካ ነዞም ዝስዕቡ ናይ ግልኻ ሓበሬታ ኣቕርብ፥ 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. እቲ ዝኽተብ ዘሎ ሰብ ትሑት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ (ካብ ደገ ዝመጸ፣ ዝተወርሰ ወይ ብሰሪ መድሃኒት ዝመጸ) ? 

እወ       ኣይፋል  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. እቲ ክኽተብ ተዳልዩ ዘሎ ሰብ ኢሚኖግሎቡሊን (ጋማ ግሎቡሊን) ወይ ደም ኣብ ዝሓለፋ 3 (ክሳብ 8) ኣዋርሕ ወሲዱ 
ነይሩ ድዩ? 

እወ        ኣይፋል  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. እቲ ዝኽተብ ዘሎ ሰብ ናይ ዑቕባ ክታበት ኣብ ዝሓለፋ 4 ሰሙናት ወይ ንብድሕር ሕጂ ኣብ ዝመጽእ 4 ሰሙናት ኣንጻር 
ካልእ ሕማማት ወሲዱ ነይሩ ድዩ? 

እወ       ኣይፋል  

እወ ምስ ዝኸዉን፣ ኣየናይን መዓስን 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. ኣብናይ ወሊድ ዕድመ ንዘለዋ ደቕንስትዮ፥ ኣብዚ እዋን እዚ ነብሰ-ጾር ዲኺ? 

እወ        ኣይፋል  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

ብዛዕና ናይ ዕቕባ ክታበታት ኣንጻር ንፍዮ፣ ማምፕስ፣ ከምኡዉን ሩቤላ ዝያዳ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ፣ ብኽብረትካ ነቲ 
ክታበት ዝህብ ዶክተር ሕተቶ! 

ብኽብረትካ ናብቲ ናይ ክታበት ቖጸራ ናይ ክታበት ፓስፖርት ኣምጽኣዮ! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



ምርግጋጽ ፍቓድ  

ኣንጻር ንፍዮ፣ ማምፕስ፣ ከምኡዉን ሩቤላ ናይ ዑቕባ ክታበት ምሃብ 

(ነቲ ዝኽተብ ዘሎ ሰብ፣ ወይ ንሕጋዊ ተወካሊ፣ ብመሰረት ሕጊ መሰላት ሕሙማት፣ ናይ ካርቦን ቅዳሕ ዘለዎ ፎርም ኣሎ) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

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

 

ስም ናይቲ ዝኽተብ ዘሎ ሰብ 

Name der zu impfenden Person 

ዝተወለደሉ ዕለት 

geb. am 

 

ንትሕዝቶ ሓበሬታ ናይቲ ሊፍሌት ኣስተብሂለሉ እየ ከምኡዉን ብዛዕባ እቲ ክታበት ካብ ሓኪመይ ብዙሕ ምኽሪ ተዋሂቡኒ 
እዩ። 

ካልእ ሕቶታት የብለይን። 

ነቲ ተወሂቡ ዘሎ ክታበት ኣንጻር ንፍዮ፣ማምፕስ፣ ከምኡዉን ሩቤላ ፍቓድ ሂበ ኣለኹ። 

ነቲ ክታበት ገዲፈዮ ኣለኹ። ክመጹ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ናይዚ ምሕዳግ ምኽሪ ተወሂበሉ እየ።  

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 Masern, Mumps und Röteln ein. 

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

 

ርእይቶታት፦ 

Vermerke: 

ቦታን፣ ዕለትን:- 

Ort, Datum: 

ፌርማ ናይቲ ዝኽተብ ዘሎ ሰብ    ፌርማ ናይቲ ዶክተር  
ወይ ሕጋዊ ተወካሊ   

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

 


