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  بدانيد بايد که چيزهای )ذکام(انفلونزا  )نوترکيب و فعال غير(اکسين 

.1 کرد؟ واکسين بايد چرا

 سبب انفلونزا ويروس .ميکند پيدا گسترش اکتوبر و می ماه های بين در معوال ساله همه که است ساری مرض يک  )ذکام( انفلونزا
 .شود مبتال ذکام بيماری به است ممکن کس هر .کند می سرايت ديگران به تماس نزديک و عطسه سرفه، طريق از و ميشود ذکام

 شامل ميتواند اما ميباشد متفاوت افراد سن براساس عالئم اين .کند دوام روز چند تا است ممکن و شود ظاهر می ناگهان ذکام عالئم
 :باشد زير موارد

 

تب   لرزه/  
 گلودردی  

دردهای عضالتی     
  خستگی  

 سرفه  
 سردردی  

 ريزش يا گرفتگی بينی  
 خاص بيماری اگر .شود اطفال در مختلف های حمله يا موجب اسهال و خون الودگی و بغل سينه به منجر تواند می ذکام همچنان،

 نوزادان .است خطرناکتر مردم بعضی به تر بسازد ذکام وخيم را آن انفلونزا است ممکن باشيد، داشته شش يا قلبی های مثل بيماری
 ايمنی سيستم ضعف يا های خاص بيماری دچار که اشخاص و حامله زنان آن، از باالتر يا و ساله 65اشخاص  نوجوان، اطفال و

 .دارند قرار خطر باالترين در هستند،

 

:تواند می انفلونزا واکسين  
.شود ذکام به شما شدن مبتال مانع   
  .کند جلوگيری آن شدن وخيم از ذکام، به شما شدن مبتال صورت در  

  .شودمی خانواده وساير اشخاص  اعضای به شما از ذکام ويروس سرايت مانع  
.2 واکسين غير فعال شده يا نو ترکيب ذکام

 دوز دو به است ممکن سالگی 8 الی ماهگی 6 عمر اطفال به .شود می توصيه ذکام واکسين دوز يک ذکام، فصل هر شروع با
 بعضی .است کافی واکسين اين از دوزيک  فقط ذکام فصل هر در مردم ساير برای .کند پيدا نياز ذکام فصل در يک ذکام واکسين
 مطالعات موجود. تيمروسل ميباشد نام به سيماب نگهدارنده يک ماده از کم بسيار مقدار حاوی ذکام شده غيرفعال های واکسين
 .نميباشد تيمروسل شان ترکيب در که دارند وجود هم هايی اما واکسين اند نداده نشان را تيمروسل حاوی های واکسين بودن ضرری

 ذکام بيشتری ويروس .شوند ذکام به شدن مبتال توانند باعث نمی آنها .ندارد وجود ذکام های واکسين در ذکام زنده ويروس هيچ
 که محتمل ويروس چهار يا سه مقابل در محافظت برای ذکام جديد واکسين سال يک هر .هستند تغير حال در هميشه و دارند، وجود
ً  اين واکسين اگر حتی .ميشود ساخته کنند ايجاد ذکام جديد فصل در است  ممکن هم باز باشد، نداشته مطابقت ها ويروس اين با دقيقا

 .نمايد محافظت ما از ويروس مقابل است در

 

   :واکسين ذکام نميتواند از موارد ذيل جلوگيری کند
 ذکام ولی برسد نظر به ذکام مثل که باشد ويا مرض نميگيرد، بر در آنرا واکسين که باشد ويروس از ناشی که ذکام

 .نباشد
  

 يک در ذکام مقابل در آن حفاظت و کند پيدا وجود گسترش در واکسين که ميگيرد بر در را هفته دو زدن واکسين از بعد
 .ميکند دوام فصل

  

نشوند واکسين بايد مردم بعضی 3.
   :بگوييد او به ميدهد، واکسين شما به کسيکه



COPYRIGHT © - DK-GERMAN MEDICAL  CENTER / FLU - PATIENT INFORMATION SHEET / MAY 2020 
 

اگر شما گاهی هم با  .جدی ويا حساسيت که زندگی شما را به خطر مواجه ميکند، داشته باشيد اگر حساسيت
، يا که حساسيت جدی باشدواکسين ذکام حساسيت نشان داده باشيد که زندگی شما را به خطر مواجه ساخته 

ثر واکسين های اک. داريد به کدام بخش از واکسين، به شما ممکن است هدايت داده شود که واکسين نشويد
 .ذکام، نه تمام انواع آنها، يک مقدار کم پروتين تخم را در ترکيب شان دارند

  

  .هم ناميده ميشود را داشتند   GBSکه  Guillain-Barreبار  گوليا عاليم هم گاهی شما اگر  
  .شود گذاشته ميان در داکترتان با موضوع بايد اين .شوند واکسين نبايد اند داشته GBSقبالً  که مردم بعضی  

واکسين حساسيت خطر 4.
 خود و ميباشد نرم معموالً  العمل عکس اين .داشته باشد خود پی در را العمل عکس است ممکن واکسين بشمول دوا هر
 می تزريق ذکام واکسين آنها به که مردم از بسياری .دارد وجود نيز شديد العمل عکس امکان ميرود اما بين از خود به

  :اند ذيل طور ميدهند رخ ذکام واکسين تزريق از بعد که کوچک شود، مشکالت

  

.است شده تزريق که محل گی پنديده و سرخی درد،   
  .گی، سرفه، تب، خارش، و خستچشم خارش يا سرخی درد،، صدا گرفتگی  

  .که بعد از تزريق واکسين ذکام ميتوان بميان آيد قرار ذيل هستند جدی مشکالت از بيشتر
تخمين زده شده است که خطر اين . ديده ميشود  GBSدر واکسين غير فعال ذکام خطر کم از ازدياد سيندروم گيالن باره 

که توسط ذکام به بار می آيد که توسط واکسين ذکام . مورد در هر يک ميليون نفر واکسين شده است 2يا  1مرض 
  .ميتوان جلو آنرا گرفت

مکن است دريافت ميکند م   DTaPو يا واکسين   PCV13بغل  سينه واکسين ذکام، واکسين با همزمان که جوان اطفال
 . به قبضيت که سبب ان تب مبتال شوند

  

در صورت مشکل جدی چه بايد کرد؟ 5.
بايد به دنبال چه باشيم؟  

  .، مانند عاليم حساسيت شديد، و يارويه غير معمولیبه دنبال هر چيزی که شما را نگران و ناراحت کند  
 غير رويه يا و شديد، بسيار تب شديد، حساسيت عاليم مانند کند، ناراحت و نگران را شما که چيزی هر دنبال به

   .معمولی
 احساس و گنگسيت قلب، سريع ضربان تنگی، نفس گلو، و رو پنديدن :ميباشد ذيل موارد شامل شديد حساسيت عاليم

  .کنند می بروز واکسين از بعد ساعت چند تا دقيقه چند عالئم اين .ضعيفی

  

چی بايد کرد؟  
 .مريض را به نزديکترين شفاخانه انتقال دهيد .است ديگر عاجل مرض کدام يا و جدی حساسيت اين که ميکنيد فکر اگر  

از کجا ميتوانيم معلومات بيشتر دريافت کنم؟ 6.
 .دهد قرار شما اختيار در را واکسيناسيون ضميمه بسته تواند می او .بپرسيد خود صحی مسؤل کارمند از  

 

 


