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ንኽታበት ምስምማዕ 
 

 

 

 

 

ሓበሬታ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ክታበት ኣብ እቲ ሰነድ 
«ዝምዓድ ክታበት» ናይ ካንቶን በርን ትረኽቡ።  

 

 

 

ናይ እተን ኣብዚ ተዘርዚረን ዘለዋን፣ ብፌደራላዊ ቤት 
ጽሕፈት ጥዕናን ዝመዓዳ ክታበታት ዋጋ ብናይ ጥዕና 
ኢንሹራንስ እየን ዝሽፈና (ካብኡ ዝቑረጽ 10% 

ባዕልኻ ዝንከ፣ ብጀካ ናይ HPV-ናይ ክታበት መደብ: 
ባዕልኻ ዝንከ ዘይብሉ)። 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ነዚ ምርመራ ጥዕና ቤት ትምህርቲ ኣጋጣሚ ብምግባር ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሓኻይም ነቲ ናይ ቆልዓኹም መለለዪት ክታበት 
ክቆጻጸሩዎ እዮም። ምናልባሽ ምኽታብ ዘድሊ እንተኾይኑ፣ እቶም 
ሓኻይም ቤት ትምህርቲ፣ ብናትኩም ምስምማዕ ነቲ ቆልዓ ክኸትቡ 
እዮም ወይ ከኣ ብዛዕባ እቲ ክግበር ኣለዎ ዝብልዎ ክታበት 
ክምዕዱኹም እዮም። 

 

ዕድመ ክታበታት 

4-7 ዓመት 

* ካብ 6 ዓመት 

ንላዕሊ 

- ፖሊዮ፣ ዲፍተሪያ፣ ምንጋጋ 
ቖልፍ፣ ትኽትኽታ  

- *ቁርዲድ ነድሪ ሓንጎል (FSME) 

 ዘይተገበረ ክታበት ምግባር: 

- ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን 

  

ካብ 11 ዓመት 
ንላዕሊ 
 

- ዲፍተሪያ፣ ምንጋጋ ቆልፍ፣ 
ትኽትክታ  

- ወይቦ B (2 ወይ 3 ስቃጥላ) 

- ባክተሪያዊ ኣንቅጺ (ባክተሪያ 

ሜኒንጂታ) 

- **ሁማነ ሃዝባንደሪ (ናይ ክሳድ 
ማሕጸን ምንሽሮ፣ ናይ ብልዕቲ 
ጡብ ኣድጊ) (2 ወይ 3 ስቃጥላ) 

 ዘይተገበረ ክታበት ምግባር: 

- ፖሊዮ 
- ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን 
- ናይ መጀመርታ ሓጋይ ሜኒንጂታ 

ቆልዓኹም ካብ 11- ክሳብ 15-ዓመት ዝገበረ እንተ ኾይኑ 
እሞ ክሳብ ህጂ ፍሮማይ (በሊኽ ቆጽሊ) ዘየሕለፈ እንተ 
ኾይኑ፣ ምስ ሓኪም ስድራቤት ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝከኣል 
ካብዚ ረኽሲ መከላኸሊ ክታበት ክትዛረቡ ኣለኩም። 

ብኽብረትኩም ነዘን ዝስዕባ ሓፈሻዊ ዝኾና ንምኽታብ 
ኣሉታዊ ዝገብራ ምኽንያታት ኣስተውዕሉ: 

- ዝቐደመ ቅጽበታዊ ናይ ስንባድ ግብረ መልሲ (=ብርቱዕ 
ናይ ኣለርጂ ግብረ መልሲ) 

- ጥንሲ 
- ድኹም ተኸላኻሊ ኣካል 
- ጽኑዕ፣ ብርቱዕ ሕማም 

 

ምስምማዕ 
ናይ ክታበት መለለዪ ብምቁጽጻር ምኽንያት ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፣ 

ቆልዓይ ነዘን ዝስዕባ ኽታበታት ይውሰድ (ነቲ ዝምልከቶ ምልክት 
ግበሩሉ): 
 ኩለን ኣድለይቲ ዝኾና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ክታበታት። 

 እዘን ዝስዕባ ክታበታት ጥራሕ: 

 ፖሊዮ / ዲፍተሪያ / ምንጋጋ ቆልፍ / ትኽትኽታ 

(ዝተጸናበረ ክታበታት) 
 ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ንፍዮ ጀርመን 
 (ዝተጸናበረ ክታበታት) 
 ባክተሪያዊ ኣንቅጺ (ሜኒንጂታ ባክተሪያ) 
 ወይቦ B  

 ሁማነ ሃዝባንደሪ (ናይ ክሳድ ማሕጸን ምንሽሮ፣ ናይ 
ብልዕቲ ጡብ ኣድጊ) 

 ናይ ቁርዲዳት ሜኒንጂታ (FSME) 

ኩለን እዘን ክታበታት ብሓገዝ መርፍእ እየን ዝወሃባ (ብከፊል 
ብዝተጸናበረ መልክዕ)። ኣስተውዑሉ፣ ነቲ ክታበት ብቐትታ 
ዘይፍጽሙ ሓደ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኻይም ኣለዉ፣ እሳቶም 
ኣብ ክንዲ ምኽታብ ነቲ ቆልዓኹም ሓደ ናይ ጽሑፍ ማዕዳ እዮም 
ዝህቡ። 

ሽም፣ መጸውዒ ሽም ናይ ቆልዓ: 

____________________________________________ 

ሽምን ኣድራሻን ናይ ኢንሹራንስ: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ቁጽሪ ኢንሹራንስ: 

____________________________________________ 

AHV-ቁጽሪ (ን HPV-ክታበት ጥራሕ):  

(AHV = ናይ ኣረገውትን ውርሻን ኢንሹራንስ) 

____________________________________________ 

ቦታ፣ ዕለት: __________________________________ 

ናይ ወለዲ / ንምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎ ክታም: 

____________________________________________ 

  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

  Gesundheitsamt 

  Kantonsärztlicher Dienst 

 

  ናይ ጥዕና፣ ማሕበራዊን ምጽንባርን ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት    

  ቤት ጽሕፈት ጥዕና 

  ካንቶናዊ ኣገልግሎት ጥዕና 


