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  ؟ " 1" واكسن چيست
اما در . مي نامند» مصونيت « اين حالت را. موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودي خود نيروي مقاومت و غلبه يافتن بر ميكروبها را دارد 

در بسياري از بيماري هايي كه از ويروس پديد مي آيند ، اگر . بدن را از خارج كمك كرد ، تا چنين مصونيتي را پيداكند برخي از موارد بايد 
مثالً آبله ، سرخك و آبله مرغان از بيماري هايي هستند . انسان يكبار آن بيماري را بگيرد و خوب بشود ديگر در برابر آن مصونيت پيدا مي كند 

ديگري  اما بيماري هاي .يعني ديگر آنها را هرگز نخواهد گرفت يشه از آنها مصونيت پيدا مي كند انسان آنها را بگيرد ، براي همكه اگر يك بار 
بدين طريق كه  .كرد در انسان مصونيت ايجاد جلوگيري از ابتال به آنها ميتوانبراي . مانند آنفوالنزا ممكن است چند بار به سراغ انسان بيايند 

تزريق كرده ، انسان را دچار يك حالت خفيفي از آن بيماري  آن بيماري را به بدنيا كشته شده يا توالي ژني بيماري زاي  ضعيف شده ميكروب
به زودي بهبودي مي يابد و پس از بهبودي كامل براي يك مدت طوالني در برابر آن مرض،  ولي چون اين بسيار ضعيف است، انسان. مي نمايند
واكسن داراي  . ك بيماري به بدني يا كشته شده يا توالي ژني بيماري زاي ضعيف شده ميكروبواكسن زدن يعني تزريق  . مي يابد مصونيت

ميكروب درست مي كند كه با » پادزهر «  ضعيف و بي آزار ساخته اند واكسن از پي تزريق در بدن انسان ميكرب بيماري است كه البته آنرا
  . د مي شوند و آنها را خنثي ميكنندوارد نبربيماري زا 

 كارت مراقبت كودك چيست و استفاده از آن در واكسيناسيون چه كمكي مي كند؟ 

. در ايران هر كودكي يك كارت مخصوص مراقبت كودك دارد كه در آن جدول واكسينايون، تغذيه و پايش رشد در نظر گرفته شده است
اگر اينطور نيست بهتر است در اولين فرصت به يكي از مراكز بهدشتي و درماني در محدوده محل زندگي د و ننيز حتما اين كارت را دار انكودك

مراقبتهاي دوران بارداري به  خانواده براياگر . ديند و براي وي پرونده تشكيل داده و كارت مراقبت كودك را دريافت نماينخود مراجعه نما
د از دانشگاه علوم پزشكي محدوده ندر غير اينصورت مي توان. دتننشاني و روش كار آنها آشنا هسد حتما با نچنين مراكزي مراجعه كرده باش

  خصوصيات هر يك از اين واكسنها چيست؟. دنخود در مورد آن اطالعاتي كسب كن
  : واكسن ب ث ژ

دي در ناحيه بازو در بدو تولد تزريق مي اين واكسن با استفاده از باكتري ضعيف شده سل عليه اين بيماري ساخته شده و به صورت زير جل 
ژ را تلقيح .ث.ماهگي بدون انجام تست مي توان واكسن ب 2ژ بدو تولد است، از آن به بعد تا . ث . بهترين سن براي تلقيح واكسن ب. شود
معموال . تزريق انجام مي شود انجام مي شود و در صورتي كه تست منفي باشد PPDاگر تا سن يك سالگي تزريق نشده باشد ابتدا تست . نمود

در بعضي از موارد تورم عقده هاي لنفاوي زير بغل بعد از تزريق . ماند و اگر ديده نشود الزم نيست تزريق تكرار شود جاي محل تزريق باقي مي
  . واكسن مشاهده مي شود كه معموال با گذشت زمان برطرف شده و نياز به درمان خاصي ندارد

  : اطفالقطره خوراكي فلج 
براي جلوگيري از اين بيماري ناتوان . فلج اطفال يك بيماري حاد ويروسي است كه مي تواند منجر به فلج دائم دسته اي از عضالت بدن شود 

  . واكسن به صورت قطره خوراكي و با استفاده از ويروس ضعيف شده ساخته شده است. كننده و سخت، بهترين راه واكسيناسيون است
  :Bتيت واكسن هپا

افرادي كه بيشتر در . شود منتقل مي) در دوران بارداري(، از راه جنسي و از طريق مادر به فرزند )مانند انتقال خون(اين ويروس از راه خوني  
ه تماس با بيماران هستند مانند پرسنل و بيماران بخش دياليز، پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران و پرسنل بانك خون بيشتر در معرض ابتالء ب

جزو برنامه واكسيناسيون كشوري اطفال گنجانده  1372واكسن اين بيماري از سال . اين بيماري بوده و بعنوان گروه پرخطر بايد واكسينه شوند
  .عوارض واكسن خيلي كم بوده شامل درد و قرمزي در ناحيه تزريق، سردرد مختصر و احساس كسالت است. شده است

  : واكسن سه گانه
ديفتري، كزاز و سياه سرفه . باكتريهاي ديفتري و كزاز ساخته مي شود توكسيناستفاده از باكتري كشته شده سياه سرفه و  اين واكسن با 

عارضه اين واكسن معموال تب و بيقراري است كه ممكن است . بيماري هاي خطرناكي هستند كه مي توانند موجب مرگ يا عوارض شديد شوند
درجه  40اگر بعد از تزريق، تب . درين صورت مي توان از پاشويه و استامينوفن براي كاهش تب در كودك استفاده كتا چند روز ادامه يابد، در ا

  .متذكر شد تا از واكسن دو گانه اطفال استفاده شود ايدب بعدي يا تشنج ديده شود حتما آنرا در نوبت هاي

 14:اطالعيه شماره 
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  :واكسن دو گانه اطفال
  .اين واكسن شبيه به واكسن دوگانه بزرگساالن يعني شامل واكسنهاي ديفتري و كزاز است و تنها فرق آن مقدار بيشتر واكسن ديفتري است 

  

  ): سرخك، سرخجه، اوريون( MMRواكسن 
. از شروع تب ظاهر مي شوندعالئم بيماري سرخك عبارتند از تب باال و چند روزه، آب ريزش بيني، التهاب ملتحمه چشم و جوشهائي كه بعد 

% 10در بعضي از كشورها ميزان مرگ ومير به . التهاب پرده مغز، التهاب گوش مياني و برونشيت ممكن است در ادامه عالئم سرخك ظاهر شوند
. ي خطرناكي نيستسرخجه نيز با بثورات جلدي همراه است و عالئم آن نظير تب و سرفه، خفيف تر از سرخك بوده و بيمار. مبتاليان مي رسد

اوريون . خطر اين بيماري مربوط به خانم هاي باردار است كه در صورت ابتال، احتمال نقص مادرزادي را در جنين بشدت افزايش مي دهد
   .دبيماري ويروسي است كه ابتال به آن در فصل بهار شيوع پيدا مي كند و غدد بنا گوشي را كه در ناحيه گلو وجود دارد را درگير مي كن

كودك به دليل تورم در ناحيه گلو و اين بيماري با عالئم سرماخوردگي، تب، و تورم يك طرفه يا دو طرفه در گلو خود را نشان مي دهد، 
احساس درد مي كند كه مي توان اين درد را با دادن قطره يا قرص استامينوفن تسكين داد همچنين براي اينكه اين ناحيه تحريك نشود 

اين بيماري مي تواند دو  .گوشت و مرغ، فرني و شير برنج مصرف كنند تا تورم گلو برطرف شود غذاهاي نرم و رقيق همچون سوپ كودكان بايد
   .و عقيمي را در پسران ايجاد كند) كاهش هوشياري و خواب آلودگي(عارضه نادر همچون آنسفاليت 

كه شامل سرخه، سرخك و اوريون است تزريق مي شود  MMR ماهگي واكسن 18به كودكان در يك سالگي و  ها براي مقابله با اين بيماري
سال  5ماهگي تزريق مي شد كه بعد از گذشت  15تا چند سال پيش فقط اين واكسن در يك نوبت يعني  .مصون باشندشان تا در برابر

كودكان ديگر مبتال  MMR ري مبتال شود اما با اجراي طرح واكسيناسيون دو نوبتهمصونيت آن از بين مي رفته و فرد مي توانسته به اين بيما
سالگي هرچه سريعتر  40را تزريق كرده باشد بايد تا سن  MMR اگر فردي در دوران كودكي فقط يك بار واكسن .به اين بيماري نمي شوند
 .اين واكسن را تزريق كند

  

  ل بيماري كودك، انجام شود؟آيا واكسيناسيون بايد تحت هر شرايطي، مث
مثال شل بودن مدفوع يا سرماخوردگي . در اكثر موارد بيماري واكسيناسيون انجام مي شود، به جز چند مورد خاص كه توضيح داده خواهد شد

دي است و تجويز به برنامه ايمن سازي كودكان نارس ويا كم وزن نيز طبق جدول ايمن سازي عا. معمولي نبايد مانع از انجام ايمن سازي شود
  .موقع واكسنها توصيه مي شود

چرا ابتال به سوء تغذيه نيز نه تنها مانعي براي ايمن سازي نيست، بلكه ايمن سازي به موقع كودكان مبتال به سوء تغذيه بشدت توصيه مي شود 
براي هيچ واكسني جز سياه سرفه محدوديت سني وجود  .ميكند مقاوم هستند آنها به ابتال معرض در كه آنها را نسبت به بيماريهايي كه بيشتر

  .ندارد و در صورت عدم سابقه ايمن سازي بايد با برنامه عمل شود 
  

  در چه مواردي نبايد واكسيناسيون انجام شود يا با تغييرات انجام مي شود؟ 
مي  با احتياط و با نظر پزشك كودكان انجامدر مورد كودكان مبتال به آلرژي شديد و يا ضايعات و عوارض مغزي و عصبي واكسناسيون  •

  . گيرد
  . در كودكان تب دار يا مبتال به بيماري هاي حاد شديد تا رفع تب و بيماري فقط تزريق واكسن سه گانه را به عقب مي اندازند •
همچنين . به كودكان پس از سن شش سالگي و نوجوانان، اگر مايه كوبي توام ضرورت يابد بايد حتما واكسن ويژه بزرگساالن تزريق شود •

براي كودكاني كه سابقه بيماريهاي مزمن چركي، ناراحتيهاي عصبي، تشنج، ضايعات مغزي و يا سابقه خانوادگي بيماريهاي عصبي را 
  . جويز نمي شوددارند واكسن سه گانه ت

منع  )BCG(و غيره واكسنهاي ويروسي زنده و واكسن سل ) سرطان خون( در اختالالت ايمني ، چه اوليه و چه اكتسابي مثل لوسمي  •
  . استعمال دارند

  . به علت ريشه كني آبله در جهان، تلقيح آن به هيچ وجه الزم نيست •
 . ير جلد تزريق شودبايستي ز Bدر افراد مبتال به هموفيلي واكسن هپاتيت  •


