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ايٕٙؿبظي يىي اظ قٙبذت ٝقس ٜتطيٗ ٛٔٚثطتطيٗ ضٚـ پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٟبي زٚضاٖ وٛزوي اؾت  .زض  30ؾبَ
ٌصقت ٝپؽ اظ آغبظ ثط٘بٔ ٝتٛؾؼ ٝايٕٗ ؾبظي ) ،(EPIزؾتبٚضزٞبي ٕٟٔي زض خٟت پيكٍيطي  ٚوٙتطَ ثيٕبضيٟبي
لبثُ پيكٍيطي ثب ٚاوؿٗ  ٚاضتمبي ؾالٔت وٛزوبٖ زض وكٛضٔبٖ حبصُ قس ٜاؾت  .زض حبَ حبضط وّي ٝوٛزوبٖ
وكٛض ػّي ٝثيٕبضيٟبي زيفتطي ،ؾيب ٜؾطف ،ٝوعاظ فّح اعفبَ ،ؾطذه  ،ؾطذد ،ٝاٚضي ،ٖٛؾُ ٞ ٚپبتيت ٚ Bاوؿيٝٙ
ٔي ق٘ٛس .ثيٕبضيٟبي ؾطذه ،ؾطذدٔ ٝبزضظازي ،وعاظ ٘ٛظازي زضٔطحّ ٝحصف لطاض زاض٘س 14 ،ؾبَ اؾت وٝ
وكٛض ػبضي اظ ثيٕبضي فّح اعفبَ اؾت  ٚثيٕبضيٟبي زيفتطي ،ؾيب ٜؾطف ٚ ٝاٚضي ٖٛوٙتطَ قس ٜا٘سٔ .يعاٖ حبّٔيٗ
ٔعٔٗ ٞپبتيت  Bاظ ثيف اظ  3زضصس زض ؾبَ  1370ث ٝوٕتط اظ  2زضصس وبٞف يبفت ٝاؾت .وّيسي تطيٗ اؾتطاتػي
ثطاي زؾتيبثي ث ٝزؾتبٚضزٞبي ٔصوٛض ،پٛقف ثبالي ايٕٗ ؾبظي خبضي وٛزوبٖ  ٚؾبيط ٌطٟٞٚبي ٞسف اؾت وٝ
زض ؾغٛح قٟطؾتب٘ي  ٚوكٛضي ثبالي  95زضصس ثٛز ٜاؾت .ازغبْ ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘( ٝپٙتبٚاالٖ) زض ثط٘بٔ ٝتٛؾؼٝ
ايٕٗ ؾبظي ؾجت اضتمبي ؾالٔت وٛزوبٖ اظ عطيك وبٞف ٔيعاٖ ثطٚظ پ٘ٛٔٛٙي ٙٙٔٚػيت ٞبي حبصّ ٝاظ
ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع  )Hib( bذٛاٞس قس.
ايٗ ضإٙٞب قبُٔ ز ٚثرف اؾت  :ثرف ا َٚزضٔٛضز خٙجٞ ٝبي وّيسي ثىبضٌيطي ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘( ٝپٙتبٚاالٖ) اؾت،
ثرف ز ْٚپبؾد ؾٛاالت ضايح زض ٔٛضز ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝضا اضائٔ ٝي زٞس .
بخش اول
ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝؾجت حفبظت وٛزن ػّي 5 ٝثيٕبضي تٟسيس وٙٙس ٜظ٘سٌي يؼٙي زيفتطي  ،ؾيب ٜؾطف ،ٝوعاظٞ ،پبتيت
ة ٕٛٞ ٚفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة ٔي قٛزٞ .ط چٙس زيفتطي ،وعاظ  ٚؾيب ٜؾطفٞ ٚ (DTP) ٝپبتيت ة لجالً خعء
ثط٘بٔ ٝخبضي ايٕٙؿبظي وٛزوبٖ ثٛز ٜا٘س ِٚيىٗ ٚاوؿٗ ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة Haemophilus Influenza
) type b(Hibخع خسيس  /پٙدٓ اؾت .ث ٝايٗ تطويت ٛ٘ 5ع ٚاوؿٗ ثب  ، ٓٞپٙح ٌب٘( ٝپٙتبٚاالٖ) ٔي ٌٛيٙسٚ .اوؿٗ
ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ( )Hibاظ ثيٕبضي ٞبي ذغط٘بوي /وكٙس ٜاي و ٝثٛؾيّٕٛٞ ٝفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة حبصُ
ٔي قٛز ٔثُ پ٘ٛٔٛٙي ٙٙٔ ،ػيت  ،ثبوتطيٕي  ،تٛضْ اپي ٌّٛت  ،آضتطيت ؾپتيه(ػف٘ٛت چطوي ٔفصُ) پيكٍيطي
ٔي وٙسٚ .اوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝتؼساز تعضيك ث ٝوٛزن ضا وبٞف ٔي زٞس  ٚثطػّي ٝپٙح ثيٕبضي ٔصوٛض ايٕٙي ايدبز ٔي وٙس
.
نكات مهم كه بايذ به خاطرداشته باشيذ :
ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝخبيٍعيٗ ٚاوؿٟٙبي فؼّي ثالث (ٞٚ )DTPپبتيت ة زض ؾٙيٗ ٔ 6 ٚ 4 ،2بٍٞي زض ثط٘بٔٝ
ٚاوؿيٙبؾي ٖٛقس ٜاؾت  .ث ٝػال:ٜٚ
 oزضيبفت ٚاوؿٗ ٞپبتيت ة ثس ٚتِٛس عجك ثط٘بٔ ٝلجُ ازأ ٝذٛاٞس زاقت
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 oظٔبٖ زضيبفت يبزآٚض ٚاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ )DTP( ٝزض ٔ 18بٍٞي  6 ٚؾبٍِي ٕٞب٘ٙس ثط٘بٔ ٝؾبثك
ازأ ٝذٛاٞس يبفت  .خس َٚشيُ خس َٚثبظٍ٘طي قس ٜثط٘بٔ ٝايٕٙؿبظي وٛزوبٖ اؾت :
ثرًبهِ

ٍامسي
ة ث غ ٞ ،پبتيت ة ،فّح اعفبَ ذٛضاوي

ثس ٚتِٛس

پٙح ٌب٘( ٝؾٌ ٝب٘ٞ + ٝپبتيت ة ٕٛٞ +فيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا)  ،فّح اعفبَ

ٔ 6 ٚ 4 ،2بٍٞي

ذٛضاوي
MMR

ٔ 12بٍٞي

يبزآٚضا َٚؾٌ ٝب٘ ، ٝيبزآٚض فّح اعفبَ ذٛضاوي MMR ،

ٔ 18بٍٞي

يبزآٚض ز ْٚؾٌ ٝب٘ ،ٝيبزآٚض فّح اعفبَ ذٛضاوي

 6ؾبٍِي

زض ثط٘بٔ ٝايٕٗ ؾبظي ٚ ،اوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝثصٛضت ٔبيؼي اؾت و ٝزض يه ٚيبَ تٛظيغ ٔي قٛز .زض ٔطاوع قٟطي
ٚيبَ  10زظي  ٚزض ٔطاوع ضٚؾتبيي ٚيبَ ته زظي تٛظيغ ٔي قٛز تب ٔيعاٖ اتالف ٚاوؿٗ ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾس.
ٚيبَ ٞبي  10زظي ضا ث ٝقطط ضػبيت زؾتٛضاِؼُٕ ٚاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ٔ ،ٝي تٛاٖ تب يه ٔب ٜپؽ اظ اِٚيٗ اؾتفبز،ٜ
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زازٞ .طزظ ٚاوؿٗ ٘يٓ ٔيّي ِيتط ( )0.5mlاؾت و ٝثبيس زض لؿٕت لسأي ذبضخي ٘يٕ ٝضاٖ ؾٕت
چپ ثب ؾطً٘  ٚ ADثصٛضت زاذُ ػضال٘ي تعضيك ٌطزز .الظْ اؾت لجُ اظ تعضيك ٚ ،يبَ ٚاوؿٗ وبٔال تىبٖ زازٜ
قٛز .ؾطً٘  ٚؾطؾٛظٖ اؾتفبز ٜقس ٚ ٜؾبيط ضبيؼبت ضا عجك زؾتٛضاِؼُٕ ٞبي لجّي زفغ وٙيس (زاذُ ؾيفتي
ثبوؽ ثيب٘ساظيس) ٚ .اوؿٗ پٙح ٌب٘ٚ ٝاوؿٙي حؿبؼ ث ٝيد ظزٌي اؾت (ٔثُ ؾٌ ٝب٘ٞ ٚ ٝپبتيت ة )  ٚثٙبثطايٗ ثبيس
زض زضخ ٝحطاضت  2-8زضخ ٝؾب٘تي ٌطاز زض يرچبَ ،وّس ثبوؽ ٚ ٚاوؿٗ وطيط ٍ٘ ٝزاضي  ٚحُٕ قٛز .اٌط ٚاوؿٗ
يد ظز يب قبذص ٚيبَ ٚاوؿٗ ( (VVMاٖ ث٘ ٝمغ ٝزٚض ضيرتٗ ضؾيس ،ثب ضػبيت ضٛاثظ ٔطثٛع ،ٝآٖ ضا زٚض
ثطيعيس.

نشانه دورريختن

غيرقابل استفاده
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نقطه آغاز

قابل استفاده

زض  VVMغيط لبثُ اؾتفبز ،ٜضً٘ ٔطثغ زاذّي ٔب٘ٙس زايط( ٜثيط٘ٚي) يب تيط ٜتط اظ آٖ اؾت .
ٔٛاضز پيبٔسٞبي ٘بٔغّٛة ايٕٙؿبظي ( ) AEFIاحتٕبِي (ذفيف يب قسيس) ثبيس ثطاؾبؼ زؾتٛضاِؼُٕ ٔطالجت
پيبٔسٞبي ٘بٔغّٛة ايٕٙؿبظي ٌعاضـ  ٚپيٍيطي قٛز .
بخش 2

سوال هايي كه مكرراً درمورد واكسن پنج گانه پرسيذه ميشود
ّوَفيلَس آًفلَاًسا ًَع ة ) (Hibچيست ؟ چِ ثيوبري را هَجت هيطَد ؟
ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة يه ثبوتطي اؾت وٛٔ ٝخت ػف٘ٛت ٞبي قسيس  ،و ٝزضشيُ
ِيؿت قسٔ ،ٜي قٛز  ٚثب  Hibو ٝحطٚف ٔرفف اثتساي ٘بْ آٖ اؾت ٘كبٖ زازٔ ٜي قٛز:
ٙٙٔ ػيت ثبوتطيبيي – اِتٟبة غكبيي و٘ ٝربع ٔٚغع ضا پٛقب٘سٔٚ ٜحبفظت ٔي وٙس .
ايٗ ثيٕبضي ثؿيبض ذغط٘بن  /وكٙس ٜاؾت .
 پ٘ٛٔٛٙي – ػف٘ٛت ضيٞ ٝب
 ؾپتي ؾٕي – ا٘تكبض ثبوتطي ثيٕبضي ظا زض ذٖٛ
 آضتطيت ؾپتيه – ػف٘ٛت چطوي ٔفصُ
 اِتٟبة اپي ٌّٛت – اِتٟبة اپي ٌّٛت (٘بحي ٝاعطاف تبضٞبي صٛتي)  ٚا٘ؿساز
ٔدبضي ٛٞايي
آيب ّوَفيلَس آًفلَاًسا ًَع ة ) (Hibسجت ثيوبري آًفلَاًسا هي ضَد؟
ذيط ،ػّيطغٓ تكبث ٝاؾٕي ،ػبُٔ ثيٕبضي آ٘فّٛا٘عا يه ٚيطٚؼ ثٕٞ ٝيٗ ٘بْ اؾت ِٚيىٗ
ٕٛٞفيّٛؼ آ٘فّٛا٘عا يه ثبوتطي اؾت.
چرا ثيوبري  Hibيل هسئلِ ثْداضت عوَهي است ؟
ثيٕبضي  Hibيه ٔؿئّ ٝثٟساقت ػٕٔٛي اؾت ظيطا ٔٛخت ثيٕبضي قسيسي ٔب٘ٙس
پ٘ٛٔٛٙي ٙٙٔ ٚػيت ٔي قٛز وٛٔ ٝخت ثؿتطي قسٖ وٛزن زض ثيٕبضؾتبٖ يب ٔطي
ٔيكٛز.
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عفًَت  Hibچگًَِ گسترش هي يبثد ؟
ثبوتطي ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا اظعطيك لغطات ثعاق وٛزوي و ٝؾطف ٝيب ػغؿٔ ٝي وٙس اظ
يه وٛزن ث ٝوٛزن زيٍط ؾطايت ٔي وٙس ٕٞ .چٙيٗ ػف٘ٛت زض ثيٗ وٛزوب٘ي و ٝاؾجبة
ثبظي ٞبي ٔكتطن ٚؾبيط ِٛاظٔي و ٝث ٝزٞبٖ ٔي ثط٘س ٌ ،ؿتطـ ٔي يبثس .
چِ مسي هستعد اثتال ثِ عفًَت است ؟ چِ مسي ثيطتر در خطر است ؟
ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ثيكتط زض وٛزوبٖ ظيط  5ؾبَ ٔٛخت ثيٕبضي ٔي قٛز ،وٛزوبٖ
ٔ 4-18ب ٝٞثيكتط زض ٔؼطض ذغط٘س .تب ؾٗ پٙح ؾبٍِي ،ثيكتط وٛزوبٖ آ٘تي ثبزي
ثطػّي ٝثيٕبضي ايدبز ٔي وٙٙس ،ثٙبثطايٗ ايدبز ثيٕبضي قسيس ث ٝػّت ٕٛٞفيّٛؼ
ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة زضوٛزوبٖ ثعضٌتط ٚثبِغيٗ غيطٔؼٕ َٛاؾت .
آيب آًتي ثيَتيل ّب ثرعليِ عفًَت حبصلِ از ّوَفيلَس اًفلَاًسا هَثرًد؟
آ٘تي ثيٛتيه ٞب ثطاي زضٔبٖ ثيٕبضي حبصّ ٝاظ ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا اؾتفبزٔ ٜي ق٘ٛس،
أب آٟ٘ب ٕٞيكٛٔ ٝثط ٘يؿتٙسٛٙٞ .ظ ثب تدٛيعآ٘تي ثيٛتيه ٞب ٚثٟتطيٗ ٔطالجت ٞبي
پعقىي  3 ،تب 5زضصس ثيٕبضاٖ ٔٙٙػيتي ٔي ٔيط٘س .ثؼضي اظ ؾٛيٞ ٝبي ٕٛٞفيّٛؼ
ا٘فّٛا٘عا او ٖٛٙث ٝآ٘تي ثيٛتيه ٞب ٔمب ْٚقس ٜا٘س  ٚزضٔبٖ آٟ٘ب ٛٙٞظ ذيّي ؾرت
اؾت.
چگًَِ هيتَاًين از اثتال ثِ ثيوبري پيطگيري مٌين ؟
ثيكتط ا٘ٛاع ػف٘ٛت ٞبي ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ضا ٔي تٛاٖ فمظ ثب ٚاوؿٗ پيكٍيطي وطز.
ثرف وٛچىي اظ ٔٛاضز ضا ٔيتٛاٖ ثب زازٖ آ٘تي ثيٛتيه پيكٍيطا٘ ٝث ٝاػضبي ذب٘ٛازٜ
وٛزن ٔجتال ٔحبفظت وطز ِٚي زض ثٟتطيٗ قطايظ ايٗ ٔٛاضز فمظ  1-2زضصس ٔٛاضز
ضا قبُٔ ٔي قٛز .
هحدٍديت ّبي ٍامسي ّوَفيلَس اًفلَاًسا چيست ؟
ٚاوؿٗ ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا فمظ اظاثتال ث ٝثيٕبضي و ٝتٛؾظ ثبوٙطي ٕٛٞفيّٛؼ
ا٘فّٛا٘عا ٘ٛع ة ايدبز ٔي قٛز ٔ ،حبفظت ٔي ٕ٘بيس .ثسيٗ ٔؼٙي و ٝثؼس اظ ايٕٗ ؾبظي
(زضيبفت ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا)  ،وٛزن ٕٔىٗ اؾت زچبض پ٘ٛٔٛٙي ٙٙٔ ،ػيت يب ا٘فّٛا٘عا
٘بقي اظ ؾبيط ثبوتطيٟب يب ٚيطٚؾٟب ثكٛز .
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چِ مسبًي ثبيد ثب ٍامسي ّوَفيلَس اًفلَاًسا ايوي سبزي ضًَد ؟
ثغٛض وّي ٕٝٞ ،وٛزوبٖ ثبيس ٚاوؿٗ ٕٛٞفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ضا زض لبِت ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ٝ
ث ٝػٛٙاٖ لؿٕتي اظ ثط٘بٔ ٝخبضي ايٕٗ ؾبظي قبٖ زضيبفت وٙٙس.

چٌد ًَثت ٍامسي پٌج گبًِ ٍ در چِ سٌي ثبيد تسريق ضَد؟
ؾٛ٘ ٝثت ثبيس زضيبفت ٌطززٛ٘ .ثت ا َٚپٙح ٌب٘ ٝزض ٔ 2بٍٞي زضيبفت ٔي ٌطزز .
زٔٚيٗ  ٚؾٔٛيٗ ٘ٛثت ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝثتطتيت زض ٔ 6ٚ 4بٍٞي زضيبفت ٌطز٘س  .ثطاي
ٕٛٞفيٛؼ آ٘فّٛا٘عا زظ يبزاٚض زض ثط٘بٔ ٝايٕٙؿبظي تٛصي٘ ٝكس ٜاؾتِٚ .ي يبزآٚض
ٞبي ٚاوؿٗ ؾٌ ٝبٕ٘ٞ ٝب٘ٙس لجُ تدٛيع ذٛاٙٞس قس.
چرا ٍامسي ّوَفيلَس اًفلَاًسا ثِ عٌَاى ٍامسي پٌج گبًِ دريبفت هي ضَد ٍ ًِ ثصَرت هجسا ؟
ثط٘بٔ ٝزضيبفت ٚاوؿٟٙبي ؾٌ ٝب٘ٞ ، ٝپبتيت ة ٕٛٞ ٚفيّٛؼ ا٘فّٛا٘عا ٔكبث ٝاؾت.
ثٙبثطايٗ اٌط ايٗ ؾٚ ٝاوؿٗ ثصٛضت ٔدعا زضيبفت ق٘ٛس وٛزن ؾ ٝتعضيك زض يه
ظٔبٖ ذٛاٞس زاقت .زضيبفت ٚاوؿٗ ثصٛضت پٙح ٌب٘ ٝتؼساز تعضيك ضا وبٞف ذٛاٞس
زاز .
تب چِ سٌي ٍامسي پٌج گبًِ را هيتَاى تجَيسمرد؟
ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝضا ٔي تٛاٖ ث ٝوٛزوبٖ  2تب ٔ 59ب ٝٞتدٛيع وطز .
اگر مَدمي در سٌيي  21تب  95هبّگي هراجعِ ًوبيد ٍ تب ثِ حبل ّيچ دزي از ٍامسي ًگرفتِ ثبضد ،چگًَِ ثبيد
ٍامسي پٌج گبًِ را دريبفت مٌد؟
زض اِٚيٗ ٔطاخؼٚ ٝاوؿٗ پٙتبٚاالٖ تدٛيع ٔي قٛز .يه ٔب ٜثؼس اظ اِٚيٗ ٔطاخؼٚ ،ٝاوؿٗ ثالث ٞ ٚپبتيت ة
تدٛيع قس ، ٜؾٔ ٝب ٜپؽ اظ ٔطاخؼ ٝز( ْٚچٟبض ٔب ٜپؽ اظ ٔطاخؼ ٝأ ) َٚدسزاٚاوؿٗ ثالث ٞ ٚپبتيت ة تدٛيع
ٔي قٛز .تدٛيع ٚاوؿٗ ٞبي  ، MMRفّح اعفبَ  ٓٞ ٚچٙيٗ زظٞبي يبزآٚض ثالث  ٚفّح اعفبَ ٔغبثك ثط٘بٔٚ ٝ
ضإٙٞبي خبضي ايٕٗ ؾبظي ذٛاٞس ثٛز.
ٍامسي پٌتبٍاالى چِ اثرات جبًجي (ٍامٌص ّبيي) دارد ؟
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زضيبفت ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ٛٔ ٝخت ٚاوٙكٟبي قسيس ٕ٘ي ٌطزز ،اٌطچٕٞ ٝب٘ٙس ٚاوؿٗ ؾٝ
ٌب٘ ،ٝلطٔعي  ،تٛضْ  ،زضز ٔحُ تعضيك  ٚتت ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس .ايٗ ػالئٓ ٔؼٕٛالً
ٕٞبٖ ضٚظ زضيبفت ٚاوؿٗ ثطٚظ ٔي وٙٙس  ٚيه تب ؾ ٝضٚظ ثؼس اظ ثيٗ ٔيط٘ٚس .ثطاي
تؿىيٗ ايٗ ػاليٓ ٕٞب٘ٙس ٚاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ ٝالساْ ٔي قٛز.
آيب داليلي ثراي هٌع دريبفت ٍامسي پٙح ٌبٍ٘ ٝجَد دارد ؟
اٌطچٚ ٝاوٙف قسيس /ذغط٘بن ثؼس اظ زضيبفت ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝثؿيبض ٘بزض اؾت ِٚي
ٕٞب٘ٙس ٚاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ ،ٝچٙب٘چ ٝيه وٛزن زض ٘ٛثتٟبي لجّي زچبض ٚاوٙف حؿبؾيتي
قسيسي قس ٜثبقس٘ ،جبيس زظ ثؼسي ضا زضيبفت وٙس .زض ٔٛاضزيى ٝوٛزن ثسِيُ ثطٚظ
ػٛاضض ٔٙتؿت ث ٝخعء ؾيب ٜؾطفٙٔ ،ٝغ زضيبفت زظٞبي ثؼسي ايٗ ٚاوؿٗ ضا زاضز
٘ٛثت ٞبي ثؼسي ثب ٚاوؿٗ ٞبي تٛاْ ذطزؾبَٞ ،پبتيت ة ٕٛٞ ٚفيّٛؼ آ٘فّٛا٘عا Hib
ث ٝصٛضت خساٌب٘ ٚ ٝثب ٕٞبٖ تٛاِي ظٔب٘ي ذٛاٞس ثٛز.
آيب ٍامسي پٌج گبًِ ثراي مَدمبى ثب ًقبيص سيستن ايوٌي قبثل تجَيس است؟
ثّٚ ،ٝاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝزض ايٗ وٛزوبٖ ٕٞب٘ٙس وٛزوبٖ ٔؼٕ ،َٛلبثُ اؾتفبز ٜاؾت.
ٍامسي پٌج گبًِ ثِ چِ اضنبلي در دسترس است ؟
ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝث ٝز ٚقىُ ٔرتّف ٔبيغ ِ ٚيٛفّيعٚ ٜخٛززاضز .ثسِيُ ؾِٟٛت اؾتفبزٜ
 ٚاخطا ،زض وكٛض فمظ اظ ٘ٛع تٕبْ ٔبيغ ٚاوؿٗ اؾتفبزٔ ٜي قٛزٚ .يبَ ٞبي  10زظي
ضا ث ٝقطط ضػبيت زؾتٛضاِؼُٕ ٔكبثٚ ٝاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ٔ ،ٝي تٛاٖ تب يه ٔب ٜپؽ اظ
اِٚيٗ اؾتفبزٛٔ ،ٜضز اؾتفبز ٜلطاض زاز .زضج تبضيد اِٚيٗ اؾتفبز ٜاظ ٚيبَ  10زظي ثط
ضٚي ٚيبَ ٚاوؿٗ اِعأي اؾت.
ثجت دادُ ّبي ايوي سبزي ثعد از ادغبم ٍامسي پٌج گبًِ چگًَِ خَاّد ضد؟
ٔ ٕٝٞؿتٙسات ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾبيط ٚاوؿٗٞبي ثط٘بٌٔ ٝؿتطـ ايٕٙؿبظي ،زض ايٗ
ٔٛضز  ٓٞثبيس تٟيٍٟ٘ ٚ ٝساضي ق٘ٛس  .چٙب٘چٛٙٞ ٝظ وبضت ٔطالجت وٛزن  ٚيب زفبتط
ثجت ٚاوؿيٙبؾي ٚ ٖٛيب فطْ  105فبلس ٔىبٖ اذتصبصي ثطاي ثجت ٚاوؿٗ پٙح ٌب٘ٝ
اؾت ،زازٞ ٜبي ٔطثٛع ٝضا زض ٕٞبٖ ٔحُ ٚاوؿٗ ؾٌ ٝب٘ ٝثجت ٕ٘ٛز ٚ ٜزض لؿٕت
تٛضيحبت يبززاقت ٕ٘بييس وٚ ٝاوؿٗ پٙح ٌب٘ ٝزض آٖ تبضيد تدٛيع قس ٜاؾت.
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حقايق كليذي در مورد هموفيلوش انفلوانسا
ّ .2رسبل ثيص از ّ 073سار مَدك زير  9سبل در دًيب ثِ علت اثتال ثِ ّوَفيلَس اًفلَاًسا
هي هيرًد .
 .1مَدمبًينِ ثعد از اثتال ثِ ثيوبري زًدُ هي هبًٌد اغلت ثطَر دائن فلج هي ضًَد يب ًبضٌَا
ضدُ يب دچبر آسيت ّبي هغسي هي ضًَد .
ٍ .0امسي ّوَفيلَس هي تَاًد از ثيص از يل سَم هَارد پٌَهًَي ٍ53درصد هٌٌژيت
ّوَفيلَسي پيطگيري مٌد .
ٍ .4امسي پٌج گبًِ از  9عبهل ثبلقَُ مطٌدُ :ديفتري – مساز – سيبُ سرفِ – ّپبتيت ة ٍ
ّوَفيلَس اًفلَاًسا پيطگيري هي مٌد.
 .9دريبفت ٍامسي پٌج گبًِ تعداد تسريق ّب ثِ مَدك را مبّص هي دّد .

8

پيشگيري از  5بيماري با دريافت يك ياكسه
دريافت واكسن مورد نياز  ،در زمان درست
موهبتي براي زندگي توام با سالمتي
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