
  
  بهترين زمان براي دريافت واكسن 

ابتداي مهر ماه شروع مي شود و تا پايان ارديبهشت ماه  به دليل اينكه فصل آنفوالنزا از
   با اين حال. براي دريافت واكسن ماه مهر و آبان مي باشد ادامه مي يابد ، بهترين زمان
سريعتر مي تواند براي ديرتر هم اقدام كرد ، اگر چه اقدام  مي توان در ماه آذر و حتي

  .باشد پيشگيري موثرتر
  

  انواع واكسن آنفوالنزا
ويروس  نوع اول آمپول آنفوالنزاي سنتي است كه حاوي. بچه ها و بزرگساالن موجود مي باشد دو نوع واكسن آنفوالنزا براي

نوع دوم . مپول دريافت مي شوداز طريق آ اين واكسن حاوي ويروس غير فعال است كه. زنده نيست و باعث آنفوالنزا نمي شود
اين واكسن حاوي ويروس ضعيف شده است كه . فلو ميست ناميده مي شود واكسن آنفوالنزا به صورت اسپري دماغي است، كه

تا  2، افراد سالم و سن  اين نوع واكسن تنها براي افراد غير باردار. موارد ، باعث بيماري آنفوالنزا نمي شود معموال به جز بعضي
   .سال تجويز مي شود 49
 

  ها نحوه عملكرد واكسن
، پيشگيري الزم را در مقابل ويروس آنفوالنزا فراهم  اين آنتي بادي. هر دو نوع واكسن باعث توليد آنتي بادي در بدن مي شود 

واكسن هر سال ، . ممكن است در بعضي افراد ايجاد خستگي و درد ماهيچه اي كند اين عكس العمل آنتي بادي. مي كند
تاثير بيشتري  ويروس هايي كه به نظر محققان ممكن است در آن سال. حاوي چند نوع متفاوت از ويروس است آنفوالنزا

در پيشگيري از آنفوالنزا براي افراد % 90تا  70 اگر انتخاب اين ويروس ها صحيح باشد مي توان گفت كه واكسن. داشته باشند
   .سال مفيد است 65زير
 
  د واكسن را دريافت كنند؟كساني باي چه

اين  با. فردي كه مي خواهد احتمال ابتال به بيماري را در خود كاهش دهد پيشنهاد مي شود واكسن آنفوالنزاي ساالنه براي هر
ساير افراد . افراد مبتال به ذات الريه  مثل. حال اين واكسن به خصوص براي افراد مستعد ابتال به انفوالنزا توصيه مي شود

   : د ابتال به آنفوالنزا عبارتند ازمستع
 سال 18تا  6همه كودكان 

 سال و بيشتر 50افراد 
 آنفوالنزا باردار شوند زناني كه قصد دارند در فصل

 كنند افرادي كه در آسايشگاه و بيمارستان هاي خصوصي كار مي
  .ايمني را ضعيف كرده است سيستم بزرگساالن مبتال به امراض مزمن قلبي و ريوي مثل آسم و يا هر بيماري كه

  .... با افراد مستعد آنفوالنزا هستند مثل كاركنان بيمارستان و در تماس   تمام افرادي كه
 
 كساني نبايد اين واكسن را دريافت كنند؟ چه

  : بيماري اين افراد عبارتند از طبق گفته مركز پيشگيري و كنترل
  .آنفو النزا داشته اند همه افرادي كه عكس العمل آلرژيك نسبت به آمپول

 !.همه كساني كه نسبت به تخم مرغ آلرژي دارند
كننده شديد،كه در آن سيستم  نوعي بيماري فلج(باره  گيلنهفته بعد از دريافت واكسن آنفوالنزا دچار سندرم  6كه  افرادي

   .شده اند )ايمني بدن به سيستم اعصاب حمله مي كند
  



 فوالنزابعضي از تاثيرات جانبي واكسن آن
شبيه  بعضي از افراد ممكن است دچار عالئم. دريافت واكسن در محل بازو دچار درد و تورم شويد ممكن است بعد از

 –يك تا دو روز بعد از دريافت واكسن  -گلو، سرفه و بدن درد  سرماخوردگي مثل فن فن كردن، سردرد، آب ريزش بيني، درد
   .خفيف كند د تبدر بعضي از موارد نيز ممكن است فر.شوند

 
 كنند؟ چه كساني اسپري دماغي اين واكسن را دريافت مي

به دليل اينكه اين نوع واكسن داراي ويروس ضعيف شده  .سال پيشنهاد مي شود 49تا  2اين نوع واكسن تنها براي افراد سالم 
   .تجويز نمي شودزنان باردار و ساير افراد مبتال به امراض باليني  است ، براي نوزادان، كهنساالن،

 
 جانبي اسپري دماغي واكسن آنفوالنزا عوارض
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