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ف انفلونزا  وا�سنی
گروە های  بع�ض  انفلونزا مبتال شود، اما  مرض شد�د هر شخص ممکن است به 

ب�ش�ت از د�گران در معرض ابتال به حالت شد�د این مرض قرار  ،مشخص خطر� 
�� از این گروە های    شاملطفل و بزرگسال   ملیون ۱.۶. در ناروی، حدود دارند 

ض شوند،  خطر هستند.  مزا�ای  ا�ر اشخاص شامل در این گروە های خطر وا�سنی
  ص� قابل توج� � تواند حاصل شود. 

__________________________________________________________________________________ 

ف اطفال و بزرگساالن شامل در گروە های خطر ذ�ل   انفلونزا را تطبیق کنند: با�د هر سال وا�سنی
 

 سال سن �ا ب�ش�ت  ۶۵هر شخص دارای  •
ان باشندگان  •  و خانه های مراقبت آسا�شگاە پ�ی
 و بزرگساالن مبتال به:  اطفال  •

 ب�ماری مزمن ر�وی  •
 اختالالت مزمن قلیب و عرو�ت  •
 ی خرایب مزمن کبد •
 خرایب مزمن کلیوی  •
 اختالالت �ا جراحت مزمن عصیب  •
 س�ستم معافییت آس�ب د�دە  •
 ۲و  ۱ن�ع د�ابت  •
 )۴۰باالتر از  BMIمرض چا�ت (  •
 د�گر اختالالت جدی �ا مزمن •

  ۱۲از هفته  زنان حامله  •
گ

 حامل�
  32 هفتۀ از قبل اطفال�که آن بخصوص اند، شدە والدت وقت از قبل اطفال�که •

گ
  حامل�

ی سن اساس بر(  ماهه 6 سن از اند، شدە متولد  .ساله 5 ا�) جن�ت

 
ف را تطبیق کنم؟   چرا با�د وا�سنی

در  و �س�اری از اختالالت مزمن را �شد�د کند. شود   سینه بغل شد�د از جمله سبب انفلونزا � تواند 
وری خواهد بود. صورت بروز عوارض نا�ش از انفلونزا  ی شدن در شفاخانه �ض  ، �س�ت

 
در معرض  از د�گر اوقات سال ب�ش�ت  فصل انفلونزا در طول  مبتال به مرض قلیب و عرو�ت اشخاص 

و ن�از منجر شود ص� دائم  صدمه  به قرار دارند. انفلونزای شد�د � تواند ، و مرگ ، تکانحمله قلیب 
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از اثر انفلونزا جان خود  تن در ناروی   ۹۰۰بدهد. به طور متوسط، ساالنه ص� را افزا�ش   به حما�ت
ض را از دست � دهند.     � کند.  ، از اشخاص در مقابل انفلونزای شد�د حفاظت تطبیق وا�سنی

 
ی ف ف در مقابل چه چ�ی  حفاظت � کند؟  وا�سنی

ض انفلونزا  ، هفته از تطبیق وا  ۲ا�  ۱بعد از وا�سنی ض وع را و�روس انفلونزا در مقابل حفاظت �سنی �   �ش
ض کند  �اهایی که  ها �ا سایر و�روس  (COVID-19)در مقابل و�روس کرونا  . این وا�سنی ممکن و بک�ت

ض   داشته باشند، حفاظت ن� کند. است عالئم مشابه به انفلونزا ن�ی
 

وع ��ــــع مرض، تبشامل  انفلونزا عالئم معمول   ، �فه خشک، احساس  �ش
گ

، �درد، و درد کوفت�
  . د روز � باش ۱۰ا�  ۳به مدت  عضله 

 
ف را تطبیق کن�د  چرا با�د هر سال   ؟ وا�سنی

ض را هر سال تطبیق کن�د که با�د به این جهت  شما   در حال تغی�ی  این وا�سنی
�
و�روس انفلونزا دائما

ض با�د  ، و است ض در � زمان از  برای مطابقت با این وضع�ت، وا�سنی تبد�ل شود. برعالوە، اثر وا�سنی
ض � رود.   بنی

 
ف عوارض جانیب دارد؟  آ�ا وا�سنی

ض های ضد انفلونزای فص�  که   سال هاست وا�سنی
�
ی استفادە � شوند و عموما ض عوارض جانیب ناچ�ی

ض ها  ض ممکن است  دارند. مثل د�گر وا�سنی ناح�ه زرق، و ، ��ض و ورم َدور� یب حا� سبب، این وا�سنی
ض درد عضله    رخ � دهد. حساسییت و د�گر عوارض جانیب جدی �س�ار کم  شود. وا�نش های ن�ی

 
 انفلونزا سبب ابتال بھ انفلونزا نمی شود. واکسین 

 
ف انفلونزا را در�افت کنم  ؟از چه ط��ق � توانم وا�سنی

 �ا و�سا�ت شاروا� مراجعه کن�د.  به دا��ت خ��ش و  ،معلومات در این رابطهبرای 
 
 

 مراجعھ نمایید: انستیتوت صحت عامھ  می توانید بھ وبسایت  معلومات بیشتر برای 
https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/ 
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