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 وا�سن آنفوالنزا 
های پرخطر در  هر فردی ممکن است با آنفوالنزا به شدت ب�مار شود، اما بر�ف از گروە

  مقا�سه با سایر افراد �سبت به ن�ع شد�د ب�ماری آس�ب
�
  1.6پذیرتر هستند. در نروژ، تق��با

گروە  های پرخطر هستند. ا�ر این افراد در  م�لیون کودک و بزرگسال در �� از این گروە
 پرخطر وا�سن بزنند، مزا�ای آن برای سالمت آنها قابل مالحظه است. 

__________________________________________________________________________________ 

 های پرخطر ز�ر با�د هر سال وا�سن آنفوالنزا بزنند: کودکان و بزرگساالن در گروە
 

 سال به باال 65هر فرد  •
ن   •  های مراقبت خانههای سالمندان و خانهسا�ننی
 کودکان و بزرگساالن مبتال به:  •

 ب�ماری ر�وی مزمن  •
 اختالالت قلیب و عرو�ت مزمن  •
 کبد   نارسایی مزمن •
 مزمن کل�هنارسایی  •
 اختالالت �ا آس�ب عصیب مزمن •
 اختالل در س�ستم ا�مین  •
 2و  1د�ابت، ن�ع  •
 ) 40باالی   BMIچا�ت مفرط ( •
 شد�د �ا مزمن سایر اختالالت  •

 بارداری خود  12زنان باردار از هفته  •
 (سن تق���)   6آیند، از بارداری، به دن�ا � 32و�ژە پ�ش از هفته کودکاین که پ�ش از موعد، به •

گ
ماه�

.  5تا 
گ

 سال�
 

 چرا من با�د وا�سن بزنم؟ 
اختالالت مزمن را �شد�د کند. در صورت  ال��ه شد�د شود و �س�اری از تواند موجب ابتال به ذاتآنفوالنزا �

وری خواهد بود.   بروز عوارض نا�ش از آنفوالنزا، پذیرس در ب�مارستان �ن
 

افراد مبتال به ب�ماری قلیب عرو�ت در طول فصل آنفوالنزا �سبت به سایر مواقع در سال ب�ش�ت مستعد حمله  
، سکته مغزی، و فوت هستند. آنفوالنزای شد�د � وجب آس�ب دائ� به بدن و افزا�ش ن�از به  تواند مقلیب

، هر سال در نروژ  ن نفر در اثر ابتال به آنفوالنزا فوت    900�شتیباین در زمینه سالمت شود. به طور م�انگنی
 کند. کنند. وا�سیناسیون از افراد در مقابل ابتال به ن�ع شد�د آنفوالنزا محافظت ��
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ی   ن  کند؟ مصون�ت ا�جاد �وا�سن در مقابل چه چ�ی
کند. این  هفته بعد از وا�سیناسیون در مقابل و�روس آنفوالنزا مصون�ت ا�جاد � 2تا  1وا�سن آنفوالنزا 

ی) �ا سایر و�روس19-وا�سن از افراد در مقابل کروناو�روس (کوو�د توانند عالئم شب�ه به  هایی که �ها و با��ت
 . کند آنفوالنزا ا�جاد کنند، محافظت �

 
وع ��ــــع ب�ماری، تب، �فه خشک، ضعف، �درد، و درد عضالین برای   عالئم شایع آنفوالنزا عبار�ست از �ش

 روز.  10تا  3
 

 چرا شما با�د هر سال وا�سن بزن�د؟ 
ن خاطر وا�سن با�د   شما با�د هر سال وا�سن بزن�د ز�را و�روس آنفوالنزا مدام در حال تغی�ی است، و به همنی

ن �تغی�ی پ�دا    رود. کند. به عالوە، تاث�ی وا�سن به مرور زمان از بنی
 

 آ�ا وا�سن عوارض جانیب دارد؟
شود و فقط عوارض جانیب خف�ف دارد. مانند سایر  استفادە �ها است که از وا�سن آنفوالنزای فص� سال

ن درد عضالین  تواند موجب حساس�ت �سبت به درد، قرمزی و ورم در اطراف محل تزر�ق و ن ها، �وا�سن �ی
 های آلرژ�ک و سایر عوارض جانیب شد�د �س�ار نادر هستند. شود. وا�نش

 
 شود. وا�سن آنفوالنزا موجب ابتال به آنفوالنزا ن�

 
 

 توانم وا�سن آنفوالنزا بزنم؟ چطور �
 به مطب پزشک خود �ا و�سا�ت شهرداری مراجعه کن�د. 

 
توان�د در و�سا�ت موسسه بهداشت عمو� نروژ ب�اب�د:  اطالعات ب�ش�ت را �

influenza/-https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal    
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