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)دی تی(ديفتری و تيتانوس واکسين  

  وآنچه بايد بدانيد 

 
 

:راجع به اين بيماريها  1.
. تيتانوس و ديفتری بيماريهايی خطر ناک هستند  

.عامل تيتانوس ازطريق زخم ويا خراشيدگی روی جلد وارد بدن ميشود    
.منتقل می شود  دهنديفتری از شخص مصاب به ديگران از طريق بينی  ويا    

   

  

: عوارض تيتانوس  

.الت گرفتگی و درد شديد عض   
.مشکالت تنفسی     

:تيتانوس عوارض شديد بعدی  
 

.که در نتيجه بيمار نمی تواند چيزی بخوردبسته ماندن دهن    
.مرگ  

  

:عوارض ديفتری   
.  وسيستم تنفسی  بلعومبه وجود آمدن يک پوشش ضخيم داخل بينی     

:ديفتری عوارض شديد بعدی  
  

.مشکالت تنفسی    
.نارسائی قلبی   

.فلج    
.مرگ   

  
  

:راجع به واکسين  2.  
  

.واکسيناسيون بهترين راه برای پيشگيری از تيتانوس و ديفتری می باشد  
  

وقت؟ چه و کند استفاده  Td .3 واکسينکسی بايداز  هچ   
.ساله به باال ساخته شده است  7برای افراد   Td  

ا dTتوسط بايد )   DT  ويا  DTaP ,DTP توسط واکسين ( افراديکه قبال حد اقل سه مرتبه برای ديفتری و تيتانوس واکسين نشده اند  
.سال بايد تکرار شود 10بعد از تطبيق اين واکسين هر  .واکسين شوند

   

  

.اين واکسين ميتواند همزمان با واکسين های ديگر تطبيق شود   
  

:را بگيرند يا بايد که صبر کنند dTبايد واکسين بعضی از اشخاص ن 4.  
  

.  ايد داشته  TD  ويا  DTaP ,DTP يک يا مشکل ديگری با اين واکسين يا واکسين هایژاگر شما تا به حال عکس العمل شديد الر      

.اگر شما فعال کدام بيماری متوسط يا شديدتر داريد    
.اگر شما حامله دار هستيد   

  
چيست ؟  dTخطرات واکسين  5.  

.يک منجر شودژيک واکسين مانند هر داروی ديگر می تواند احتماال به عوارض شديد از قبيل حساسيت های شديد الر  

 خطر واکسين Td  که منجر به تکليف شديد يا مرگ شود بسيار کم است

 

.بسيار بی خطرتر از مصاب شدن به خود بيماريست dTتطبيق واکسين   
.بيشتر افراديکه اين واکسين را تطبيق ميکنند هيچ مشکلی با آن ندارند   
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:عوارض خفيف  
. در محل زرق  پنديدگی سرخی و  درد  

.اين عوارض در بزرگساالن ممکن است شديدتر باشند 
   

ممکن است بين يک تا دو و.د از تطبيق واکسين بروز کنندعاين عوارض ممکن است در طول چند ساعت ويا حتی يک يا دو روز ب
.روز ادامه پيدا کنند 

   

) :بسيار کم(عوارض شديد   
    ).بسيار به ندرت( يکی بعد از چند دقيقه تا چند ساعت در ناحيه زرقژعکس العمل های شديد الر

کند و ممکنست تا ماهها به طول روز تا چند هفته بعد از تطبيق واکسين بروز می  2اين عارضه .درد شديد عضالت در بازو يا بازوها
.انجامد

   

  
در صورت بروز عکس العمل متوسط يا شديد چه بايد کرد ؟

 
6.  

متوجه چه چيزی بايد بود ؟  
و اگر رخ  .يک بسيار نادر است ژعکس العمل شديد الر. هر گونه حالت غير عادی از قبيل حساسيت شديد تب باال يا رفتار غير عادی

گرفتگی صدا   ,نشانه های حساسيت می تواند شامل نفس تنگی   .د چند دقيقه تا چند ساعت بعد از تطبيق بروز ميکند دهد می توان
.ضربان شديد قلب يا سر گيجی باشد  ,ضعف  ,رنگ پريد گی ,حساسيت جلدی ,خشخش سينه ,

 
   

     
چه بايد کرد ؟  

.برسانيد با داکتر تماس بگيريد يا فورا شخص را به داکتر  
.به داکتر خود اطالع بدهيد که چه پيش آمده در چه زمان رخ داده وواکسيناسيون چه وقت بوده است  

  

چگونه می توانيد بيشتر بدانيد؟ 7.
  

بدهند و يا  از داکتر يا نرس خود راجع به اين واکسين بپرسيد آنها می توانند مجموعه اطالعات و فورمه ها ی چاپی مربوطه را به شما
.  منابع معلوماتی ديگری را معرفی کنند
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