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ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ፐርቱሲስ፣ ሄፓታይተስ ቢ፣ ፖልዮን ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ 

(DTaP-HB-IPV-Hib) ክታበት 

Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Polio and Haemophilus 
influenzae type b (DTaP-HB-IPV-Hib) Vaccine 

 

ኽታበት ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ካናዳ ኻብ ዝኾነ ይኹን 
ካልእ ናይ ጥዕና ስጉምቲ ንላዕሊ ህይወት ሰባት ኣድሒኑ እዩ። 

እቲ ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib እንታይ እዩ?  

እቲ ክታበት ካብዞም ዝስዕቡ 6 ዓይነት ሕማማት ይከላኸል፦ 

 ዲፍተርያ 

 ቲታነስ ዝበሃል ሕማም 

 ፐርቱሲስ (ሰዓል) 

 ሄፓታይተስ ቢ (HB) 

 ፖልዮ (IPV) 

 ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ለ (Hib) 

እቲ ክታበት ብጥዕና ካናዳ ተቐባልነት ዝረኸበ ኮይኑ ከም ኣካል ናይቲ 

ውላድካ ዝረኽቦ ስሩዕ ክታበት ብነጻ’ዩ ዝወሃብ። ቆጸራ ንምሓዝ ናብ ኣላዪ 
ክንክን ጥዕናኻ ደውል። 

ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib ክወስድ ዘለዎ መን እዩ? 

ህጻናት ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib ከም ተኸታታሊ 3 ዓቐን 

ይወስዱ። እቲ ቀዳማይ ዓቐን ኣብ 2 ወርሒ ዕድመ፣ እቲ ካልኣይ ኣብ 

4 ወርሒ ዕድመ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ 6 ወርሒ ዕድመ እዩ 
ዝውሰድ። እዚ ክታበት ምስ ካልኦት ናይ ህጻናት ክታበታት ኣብ ሓደ 
እዋን ክወስዱ ይግባእ።  

ክታበት DTaP-HB-

IPV-Hib  

ዕድመ ቆልዓ ክታበት 
ኣብዝወስደሉ እዋን  

1
ይ 
ዓቐን  2 ወርሒ  

2
ይ 
ዓቐን  4 ወርሒ  

3
ይ

ዓቐን  6 ወርሒ  

ናይ DTaP-IPV-Hib ክታበት ዓቐን ኣብ 18 ወርሕታት ዕድመ እዩ 
ዝወሃብ። እዚ ክታበት ክታበት ሄፓታይተስ ቢ ዝሓዘ ኣይኮነን 
ምኽንያቱ ህጻናት ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ተኸታታሊ ክታበት 
ሄፓታይተስ ቢ ስለዝወድኡ። ንዝበለጸ ሓበሬታ፣ ኣብ 

HealthLinkBC file #15b Diphtheria, Tetanus, 

Pertussis, Polio, Haemophilus influenzae Type b 

(DTaP-IPV-Hib) Vaccine. ርአ። 

ናይ ኩሎም ዝተረኸቡ ኽታበታት ምምዝጋብ ኣገዳሲ እዩ። 

ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib እንታይ ረብሓታት ኣለዉዎ? 

እቲ ክታበት ንውላድካ ካብ ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ፐርቱሲስ፣ 
ሄፓታይተስ ቢ፣ ፖልዮን ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢን 
ንምክልኻል ዝበለጸ መንገዲ እዩ። እዚኦም ከበድቲ ሓደ ሓደ ግዜ 
ድማ ሞት ዘስዕቡ ሕማማት እዮም። ውላድካ ክተኽትብ ከለካ፣ 
ንኻልኦት እውን ክትከላኸል ትሕግዝ። 

ድሕሪ እቲ ኽታበት ክመጽኡ ዝኽእሉ ግብረ-መልስታት እንታይ 

እዮም? 

ኽታበታት ኣዝዮም ውሑሳት እዮም። ካብ ብ 1 ካብዞም ሕማማት 
እዚኦም ካብ ምትሓዝ ነቲ ኽታበት ምውሳድ ኣዝዩ ውሑስ እዩ። 

ልሙዳት ምላሽ ክታበት፣ እቲ ክታበት ኣብ ዝተዋህበሉ ቦታ ቃንዛ፣ 
ምቕያሕን ምሕባጥን ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ 
ህጻናት ረስኒ ክህልዎም ወይ ምጭንናቕ፣ ተምላስ፣ ተቕማጥ፣ ቀጻሊ 
ብኽያት ወይ ሸውሃት ምስኣን ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። እዞም ግብረ-

መልስታት ፈኲስቲ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 1 ክሳብ 2 
መዓልታት ዝጸንሑ እዮም። 

 

 

 

 

 

* ኢቡፕሮፈን ንትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኦም ህጻናት መጀመርታ 
ምስ ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ከይተዘራረብካ ክወሃብ የብሉን። 

ብዛዕባ ረይ ሲንድሮም ዝበለጸ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ 

HealthLinkBC File #84 Reye Syndrome. ርአ። 

ዝኾነ ይኹን ኽታበት ድሕሪ ምውሳድካ ን15 ደቓይቕ ኣብቲ ክሊኒክ 
ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝረአ ተኽእሎ ኣሎ፣ 

ካብ ሚልዮን ትሕቲ 1፣ ኣናፊላክሲስ ዝበሃል መፍርሒ-ህይወት 
ኣለርጂክ ግብረ-መልሲ ኣሎ። እዚ ድማ ቆፎ ኣፍልቢ፣ ጸገም 
ምስትንፋስ ወይ ምሕባጥ ጎሮሮ፣ መልሓስ ወይ ከንፈር ከጠቓልል 

ይኽእል እዩ። እዚ ግብረ-መልሲ እንተተፈጢሩ፣ ኣላዪ ክንክን 
ጥዕናኻ ክሕክሞ ይኽእል እዩ። ህጹጽ ሕክምና ኤፒነፍሪን 

(ኣድሪናሊን) ምምሕዳርን ብኣምቡላንስ ናብቲ ዝቐረበ ክፍሊ ህጹጽ 
ረድኤት ምትሕልላፍን የጠቓልል። ካብቲ ክሊኒክ ምስ ወጻእካ 

 

 

ኣሰታሚኖፈን (ንኣብነት ታይለኖል®) ወይ ኢብዩፕሮፈን 

(ንኣብነት ኣድቪል®) ንረስኒ ወይ ቃንዛ ኽስምዓካ ኸሎ 

ክወሃብ ይኽእል እዩ። ASA (ንኣብነት ኣስፓሪን®) ጠንቂ 

ሕማም ረይ ሲንድሮም ክኸውን ስለ ዝኽእል ትሕቲ 18 ዓመት 
ንዝዕድሚኡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክወሃብ የብሉን። 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/diphtheria-tetanus-pertussis-polio-haemophilus-influenzae-type-b-dtap-ipv-hib
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/diphtheria-tetanus-pertussis-polio-haemophilus-influenzae-type-b-dtap-ipv-hib
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/diphtheria-tetanus-pertussis-polio-haemophilus-influenzae-type-b-dtap-ipv-hib
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome


ንተወሳኺ ኣርእስታት ፋይል HealthLinkBC፣ ኣብ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ወይ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ክፍሊ 

ህዝባዊ ጥዕና ተወከስ። ንዘይህጹጽ ናይ ጥዕና ሓበሬታን ምኽርን ኣብ B.C. ንምርካብ፣ ኣብ www.HealthLinkBC.ca ተወከሱ ወይ ብ 8-1-1 (ነጻ ቴሌፎን) 

ደውል። ንምስማዕ ዝተሰኣኖን ናይ ምስማዕ-ጸገም ዘለዎምን ሓገዝ ንምርካብ ብ 7-1-1 ደውል። ኣገልግሎት ትርጉም ብልዕሊ 130 ቋንቋታት ብዝሓተትካዮ ክርከብ 
ይኽእል እዩ። 

ምልክታት እንተተራእዮምካ፣ ናብ 9-1-1 ወይ ናብቲ ናይ ከባቢኻ 
ህጹጽ ቁጽሪ ደውል። 

ኩሉ ግዜ ከቢድ ወይ ዘይተጸበኻዮ ግብረ-መልሲ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ 
ዘጋጥመካ ንወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ ጸብጻብ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። 

ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib ክወስድ ዘይግብኦ መን እዩ? 

ውላድካ ቅድሚ ሕጂ ንዝወሰዶ ዓቐን ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ረስኒ፣ 
ሄፓታይተስ ቢ፣ ፖልዮ፣ ወይ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ 
ክታበት፣ ወይ ዝኾነ ክፋል ናይቲ ክታበት፣ እንተላይ ኒዮማይሲንን 

ፖሊማይክሲንን ንህይወቱ-ኣብ-ሓደጋ ዘእቱ ግብረ-መልሲ 
እንተሃልይዎ ምስ ኣላዪ ክንክን ጥዕና ተዘራረብ። 

ክታበት ቲታነስ ካብ ዝወሰዱ ኣብ ውሽጢ 8 ሰሙናት፣ ኽንያት 

ጠንምቂ ከይተፈለየ፣ ጊለን-ባሬ ስይንድሮም (GBS) ዘጋጠሞም 

ህጻናት፣ ክታበት DTaP-HB-IPV-Hib ክወስዱ የብሎምን። 

GBS ጭዋዳታት ኣካላትና ድኻምን ምልማስን ከስዕብ ዝኽእል 
ሳሕቲ ዝረአ ኩነታት እዩ። ብበዝሒ ድሕሪ ረኽሲታት ዝኽሰት ኮይኑ፣ 
ኣብ ሳሕቲ ኣጋጣሚታት ግን ድሕሪ ገለ ክታበታት እውን ከጋጥም 
ይኽእል እዩ። 

እቲ ክታበት መብዛሕትኡ ግዜ ን 7 ዓመትን ልዕሊኡን ዕድሚኦም 
ዝኾኑ ሰባት ኣይወሃብን እዩ። 

ብሰንኪ ሰዓል ወይ ካልእ ቀሊል ሕማም ኽታበት ምድንጓይ 
ኣየድልን። ይኹን እምበር፣ ዝኾነ ስክፍታታት እንተሃልዩካ፣ ምስ 
ኣላዪ ክንክን ጥዕናኻ ተዘራረብ። 

ዲፍተርያ፣ ቲታነስ፣ ፐርቱሲስ፣ ሄፓታይተስ ቢ፣ ፖልዮን ሄሞፊለስ 

ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ እንታይ እዮም?  

ዲፍተርያ፣ ብባክተርያ ዲፍተርያ ዝመጽእ ከቢድ ረኽሲ ኣፍንጫን 
ጎሮሮን እዩ። እቶም ባክተርያ ሰባት ሕንጥሸይ ብምባል ወይ 

ብምስዓል ወይ ድማ ብቐጥታ ካብ-ቆርበት-ናብ-ቆርበት ብምርኻብ 
ብኣየር ይላበድ። እቲ ሕማም ኣዝዩ ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገም 
ከስዕብ ይኽእል እዩ። ልቢ ድኻምን ምልማስን እውን ከስዕብ 

ይኽእል እዩ። ካብ 10 ሰባት ብዲፍተርያ ዝሳቐዩ ኣስታት 1 ክመውት 
ይኽእል እዩ። 

ቲታነስ፣ ሎክጃው ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 
ሓመድ ብዝርከቡ ባክተርያ ዝመጽእ እዩ። እቶም ባክተርያ ብምቑራጽ 
ወይ ብምቕዳድ ናብ ቆርበት ክኣትዉ ከለዉ፣ ኣብ ምሉእ ኣካላትና 
ዝርከቡ ጭዋዳታት ብቃንዛ ዝመልኦ ምጽቃጥ ከስዕብ ዝኽእል መርዚ 
የፍርዩ። ጭዋዳታት ምትንፋስ እንተተጎዲኦም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ካብ 

5 ሰባት ክሳብ 1 ቲታነስ ዝተትሓዙ ክመውት ይኽእል። 

ፐርቱሲስ፣ ዓባይ ሰዓል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ብባክተርያ ፐርቱሲስ 
ዝመጽእ ከቢድ ረኽሲ መስመራት ኣየር እዩ። እቶም ባክተርያ 

ብቐሊሉ ብምስዓል፣ ሕንጥሸይ ብምባል ወይ ድማ ብቐረባ ገጽ-ን-ገጽ 
ብምርኻብ ይላበድ። ኒሞኒያ፣ ዘወርወር ምባል፣ ጉድኣት ሓንጎል ወይ 
ሞት ከስዕብ ይኽእል። እዞም ሕልኽላኻት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 
ዕሸላት እዮም ዝረኣዩ። ፐርቱሲስ ከቢድ ሰዓል ከስዕብ ይኽእል እዩ 
እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ዝቕጽል ትንፋስ ብድምጺ 
ምውቃጥ ይውዳእ እዩ። እዚ ሰዓል ንብዙሓት ኣዋርሕ ክጸንሕ 

ዝኽእል ኮይኑ ብብዝሒ ለይቲ ዝኽሰት እዩ። ካብ 170 ሕማም 

ፐርቱሲስ ዕሸላት ዝሓመሙ ኣስታት 1 ክመውት ይኽእል። 

ሄፓታይተስ ቢ፣ ንጸላም ከብዲ ዘጥቅዕ ቫይረስ እዩ። ሲሮሲስ ዝበሃል 
ነባሪ ጉድኣት ጸላም ከብዲ ሓዊሱ ከቢድ ሕማም ከስዕብ ይኽእል 

እዩ። ሄፓታይተስ ቢ 1 ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት መንሽሮ ጸላም 
ከብዲ ኮይኑ፣ ሞት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ቫይረስ ሄፓታይተስ ቢ በቲ 
ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ምስ ደም ወይ ፈሳሲ ኣካላት ብምርኻብ እዩ 
ዝላበድ። ብቫይረስ ሄፓታይተስ ቢ ዝተለኽፋ ኣዴታት ኣብ እዋን 
ሕርሲ ነቲ ቫይረስ ናብ ሓደሽቲ ዝተወልዱ ዕሸለን ከሕልፋ ይኽእላ 
እየን። ኣንኣሽቱ ህጻናት ብቫይረስ ሄፓታይተስ ቢ ምስ ዝልከፉ 
መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታት የብሎምን መብዛሕትኦም ግን 
ንህይወቶም ተለኺፎም ክጸንሑ እዮም። ነዚ እዩ ድማ ኣብ ንኡስ 
ዕድመኻ ካብቲ ክታበት መከላኸሊ ምርካብ ኣገዳሲ ዝኸውን። 

ፖልዮ፣ ብቫይረስ ብምልካፍ ዝመጽእ ሕማም እዩ። መብዛሕትኦም 
ረኽስታት ፖልዮ ዝኾነ ምልክት ከየርኣዩ እንከለዉ፣ ካልኦት ግን 
ምልማስ ቅልጽም ወይ እግርን ሞት ከይተረፈ ከስዕቡ ይኽእሉ። 

ምልማስ ኣብ ኣስታት 1 ካብ 200 ብቫይረስ ፖልዮ ዝተለኽፉ ሰባት 

የጋጥም። ፖልዮ ምስ ምንቅስቓስ ፍታን (ሰገራ) ናይ ሓደ ዝተለኽፈ 
ሰብ ብምርኻብ ክላበድ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ካብ ምግቢ 
ብምብላዕ ወይ ብሰገራ ዝተበከለ ማይ ካብ ምስታይ ከጋጥም 
ይኽእል። 

 ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ ዝበዝሕ ግዜ ትሕቲ 5 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝለክፍ ባክተርያ እዩ። ንመኒንጅይትስ፣ ረኽሲ 

ናይቲ ንሓንጎል ዝሽፍን ሽፋን፣ ከምኡ’ውን ሴፕቲሴምያ ዝበሃል 

ረኽሲ ደም ሓዊሱ ከበድትን ንህይወት-ኣብ-ሓደጋ-ዘእቱን ረኽስታት 
ከስዕብ ይኽእል እዩ። ረኽሲ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ 

ብምስዓል፣ ሕንጥሸይ ብምባል ወይ ድማ ብቐረባ ገጽ-ን-ገጽ 

ብምርኻብ ይላበድ። ካብ ነፍሲ ወከፍ 20 ዝሓመሙ ህጻናት፣ 1 
ክመውት ይኽእል እዩ። 

 

 

http://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
http://www.healthlinkbc.ca/
https://immunizebc.ca/

