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  "واكسن آنفوالنزا  " 

 H1N1آنفلوآنزاي همه گير   آنفلوآنزاي فصلي  
 

  
  آنفلوآنزا چيست ؟

نوعي عفونت تنفسي است كه به واسطه ويروس 
فصلي آنفلوآنزا بروز مي كند از آنجايي كه بررسيهاي 

آنفلوآنزا هر سال تغيير مي كنند ، براي حمايت از 
ويروسهاي فصلي آنفلوآنزاي كنوني ، واكسن فصلي 

  .آنفلوآنزا به روز آورده مي شوند 

نوعي عفونت تنفسي است كه به واسطه ويروس 
جديد آنفلوآنزا بروز مي كند و موجب شيوع وسيع 
در بسياري از نقاط دنيا شده است اكثر مردم در 
مقابل آن مصونيت ندارند زيرا رگه جديدي از 

  . ويروس آنفلوآنزا است 
 

  
  
  
  
  
  

چه كسي بايد اين واكسن را 
  تلقيح كند ؟

هر كسي كه مي خواهد از آنفلوآنزا دوري كند ، بايد 
  تلقيح فصلي آنفلوآنزا را دريافت كند به ويژه 

  خانمهاي باردار  -
  ساله 18ماهه تا  6كودكان -
با افرادي زندگي يا از آنها مراقبت مي  آنهايي كه -

كنند كه در معرض خطر پيچيدگي هاي مربوط به 
سال و افراد  5آنفلوآنزا هستند ، منجمله كودكان زير 

  ساله و بيشتر 50بالغ 
  ساله و بيشتر 50افراد  -
افرادي كه دچار وضعيت بهداشتي مزمن مانند  -

آسم ، بيماري قند ، سيستم دفاعي ضعيف شده و يا 
برخي از اختالالتي كه موجب مشكالت قورت دادن 

  . مي شود هستند 
  كاركنان مراقبتهاي بهداشتي  -
افرادي كه در آسايشگاه سالمندان و يا  -

آسايشگاههاي مخصوص مراقبت دراز مدت به سر 
  . برند مي 

در دسترس افراد  H1N1در مرحله اول واكسن 
  . ذيل قرار خواهد گرفت 

  خانمهاي باردار  -
ماه زندگي يا از آنها  6افرادي كه با نوزادان زير  -

  .مراقبت مي كنند 
  كاركنان مراقبتهاي بهداشتي  -
  كارمندان بخش اورژانس پزشكي -
  ساله 24ماهه تا  6كودكان و نوجوانان  -
ساله هستند و دچار  64ساله تا  25افرادي كه  -

وضعيت پزشكي مزمن مي باشند مانند آسم ، 
  بيماري قند و يا سيستم دفاعي ضعيف شده بدن 

شما ملزم به تلقيح هيچكدام از اين واكسن ها نيستيد ، اما واكسن ها بهترين روش جلوگيري از هر دو نوع 
  .آنفلوآنزا هستند 

  ه براي دريافت واكسن به اين دليل انتخاب شده اند كه براي آنها احتمال بيشتري براي گروههاي توصيه شد
  ابتال به آنفلوآنزا  -
  سرايت دادن آنفلوآنزا -
  . بروز مشكالت بهداشتي جدي تر در صورت ابتال به آن وجود دارد  -

در چه زماني بايد واكسن تلقيح 
  شود ؟

) معموالً بين اوايل شهريور تا اواخر ارديبهشت(شما بايد واكسن فصلي آنفلوآنزا را هرسال در فصل آنفلوآنزا 
  . دريافت كنيد
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 H1N1آنفلوآنزاي همه گير   آنفلوآنزاي فصلي  
 

  به چند دوز نياز دارم ؟
دوز از واكسن فصلي  1براي اكثر افراد هر سال  -

  . آنفلوآنزا الزم است 
سال كه واكسن را براي بار اول  9كودكان زير  -

  . دوز خواهند داشت  2دريافت مي كنند نياز به 

براي اكثر افراد بالغ فقط يك دوز از واكسن همه گير 
الزم خواهد بود ممكن است كه  H1N1آنفلوآنزا 

  . دوز نياز داشته باشد  2كودكان به 

 
  

واكسن ها تا چه حد ايمن   
  هستند ؟

هاي فصلي آنفلوآنزا بسيار ايمن هستند آنها واكسن 
به ميليونها نفر تلقيح شده اند و ايمني آنها به اثبات 

  . رسيده است 

نتايج بدست آمده از مطالعات اخير باليني نشانگر آن 
است كه اين واكسن امن است و عوارض جانبي 
جدي ايجاد نمي كند از آنجايي كه فرآيند تهيه و 

مشابه فرايند تهيه واكسن  آزمايش اين  واكسن
فصلي آنفلوآنزا است ، متخصصين اطمينان دارند كه 

امن و موثر  H1N1واكسن آنفلوآنزاي همه گير 
  . خواهد بود 

 
  

آيا اين واكسن باعث مي 
شود كه من به آنفلوآنزا 

  مبتال شدم ؟

خير ، اين واكسن باعث بروز آنفلوآنزا نمي شود به چندين دليل شما ممكن است بعد از تلقيح ، عالئمي 
  . شبيه آنفلوآنزا داشته باشيد 

واكسن هاي  آنفلوآنزا عوارض جانبي خفيفي در بر دارند ، مانند تب ، اما اين عوارض مدت زيادي طول  -
  . ي هستند نخواهد كشيد و به نسبت آنفلوآنزا كمتر جد

هفته طول  2واكسن تا . ( قبل از اينكه واكسن شما شروع به كار كند ، شما مبتال به آنفلوآنزا شده بوديد  -
  ) مي كشد كه اثر خود را نشان دهد 

شما ممكن است مبتال به نوع ديگري از آنفلوآنزا شده باشيد كه با آنكه به شما تلقيح شده است تفاوت  -
  .  دارد 

مي توانم اين واكسن در كجا
  را دريافت كنم؟

  در بخش خصوصي مانند مطب دكتر و كلينيكها  -
  در داروخانه ها -

 
براي محافظت از خود چه 
  كار ديگري بايد انجام دهم؟

 .هنگام عطسه يا سرفه ، دستمالي در جلوي بيني و دهان خود قرار دهيد ، يا از آستين خود استفاده كنيد  -
  . مرتب با آب و صابون و يا ژل ضدعفوني كننده بشوييد دستهايتان را  -
  . از دست زدن به چشمها ، بيني و دهانتان خودداري كنيد زيرا ميكروبها از اين طريق پخش مي شوند -
  . از تماس نزديك با افراد بيمار خودداري كنيد  -
  . ساعت بعد از رفع تب در خانه بمانيد  24اگر بيمار هستيد حداقل  -

 
  


