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پروگرام ناروی در بخش ایمن سازی در برابر آنفلوانزا 
معلومات عمومی

واکسیناسیون در برابر آنفلوانزای فصلی2019/2018 
آخرین بھ روز رسانی: جون 2017 

دھد ( نجات را شما زندگی و کرده حفظ را شما صحت تواند می آنفلوانزا عمومی: واکسن معلومات کاتالوگ اساس بر )2016/17متن،
ناروی عمومی صحت مؤسسھ توسط شده خانھ•منتشر پستھ 00 70 07 21 47+تیلیفون:•اسلوNYDALEN،0403،4404صندوق

WWW.FHI.NO

:واکسن آنفلوانزا، بھ ویژه برای گروپ ھای زیر، توصیھ می شود

.زنان حاملھ ای کھ در سھ ماھھ دوم و سوم حاملگی خود، قرار دارند •
ساکنان مراکز مراقبت و نرسینگ •
سال 65افراد باالی  •
:ساالنی کھ دارای موارد زیر ھستنداطفال و کالن  •

2و  1دیابت نوع •
بیماری ھای مزمن تنفسی•
بیماری ھای مزمن قلبی عروقی•
نارسایی مزمن کبد•
نارسایی مزمن ُگرده•
آسیب یا بیماری مزمن عصبی•
نقص در سیستم ایمنی•
)40باالی  BMI(چاقی شدید •
دیگر بیماری ھای مزمن یا شدید•

واکسن آنفلوانزای فصلی
.آنفلوانزای فصلی، در بعضی افراد، عوارض جدی ایجاد می کند

. در صورتی کھ خود را واکسینھ کنید، امتیازات صحی قابل توجھی بھ دست خواھید آورد

چرا باید خود را واکسینھ کنید؟
صفحھ اول (لوانزا، مواجھند میلیون نفر در ناروی، در گروه افرادی قرار دارند کھ با افزایش خطرات ناشی از عوارض آنف 1تقریبا 

واکسن آنفلوانزا می . نفر در ناروی، بھ علت بیماری میمیرند 900تخمین زده می شود کھ بھ طور میانگین، ساالنھ  ).را مشاھده کنید
.تواند، شما را در برابر بسیاری از این بیماری ھا، محافظت کند

در صورت بروز عوارض . ریھ و بدتر شدن بیماری ھای مزمن، منجر شودآنفلوانزا در کنار سایر عوارض، می تواند بھ عفونت 
صحت بعضی افراد، پس از یک دوره آنفلوانزای شدید، در . جدی آنفلوانزا، ممکن است ضرورت بھ بستری شدن در شفاخانھ باشد

.بلند مدت، ضعیف تر می شود

. لوانزا، بیشتر در معرض حمالت قلبی، سکتھ و مرگ قرار دارندافرادی کھ مبتال بھ بیماری ھای قلبی عروقی ھستند، در فصل آنف
.واکسیناسیون آنفلوانزا می تواند بھ حفاظت از شما، در برابر چنین حوادثی، کمک کند

 زنان حاملھ نیز، نسبت بھ سایر زنان سالم،. ابتال بھ آنفلوانزا در دوران حاملگی، می تواند موجب افزایش خطر تولد طفل مرده شود
. بیشتر در معرض بیماری ھای متعاقب آنفلوانزا از قبیل عفونت ریھ قرار دارند

واکسیناسیون مادر در دوران حاملگی، موجب محافظت از طفل در برابر آنفلوانزا، . آنفلوانزا در نوزادان، می تواند خطرناک باشد
.در اولین دوره پس از تولد می شود

تحقیقات نشان می دھد کھ بسیاری از آنھا بدون اینکھ . فلوانزا مبتال می شونداز جامعھ، بھ آن 15-5%ھر سالھ، 
.مریض شوند، بھ این بیماری مبتال می شوند، اما می توانند بقیھ را آلوده کنند
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پروگرام ناروی در بخش ایمن سازی در برابر آنفلوانزا 
2016/2017واکسیناسیون در برابر آنفلوانزای فصلی 

واکسن، از شما در برابر چھ چیزی محافظت می کند؟
.واکسن آنفلوانزای فصلی، از شما در برابر انواع مختلفی از ویروس آنفلوانزا، محافظت می کند

ممکن است بیماری ھایی با عالیم مشابھ آنفلوانزا،  واکسن آنفلوانزای فصلی، از شما در برابر دیگر ویروس ھا و باکتری ھایی کھ
. ایجاد کنند، محافظت نمی کند

.روز 10-3تب، سرفھ خشک، آبریزش بینی، سستی، سر درد و دردھای اندامی بھ مدت : عالیم شایع آنفلوانزا عبارتند از

چرا واکسن باید ھر سالھ تزریق شود؟
دلیل این امر، این است کھ ویروس . دارند، باید ھر سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنندافرادی کھ در گروه ھای پر خطر قرار 

.آنفلوانزا بھ طور مداوم تغییر می کند و ھر سالھ، واکسن ھا با این تغییرات، تطبیق داده می شوند
.اثر بخشی واکسن نیز، بھ مرور زمان، کاھش می یابد

آیا این واکسن، عوارض جانبی دارد؟
مانند سایر واکسن ھا، ممکن است در اطراف محل پیچکاری، حساسیت، . اکسن آنفلوانزای فصلی، سال ھاست کھ استفاده می شودو

.سرخی و حماس یا کمی احساس کسالت و درد اندامی ایجاد شود
.واکنش ھای آلرژیک یا بروز عوارض جانبی جدی، بسیار کم ھستند

.نیست) Pandemrix(سن بیماری ھای ھمھ گیرواکسن آنفلوانزای فصلی، مشابھ واک

.واکسن آنفلوانزا، موجب ایجاد بیماری آنفلوانزا نمی شود

در کجا می توانم واکسن آنفلوانزا را دریافت کنم؟
روزھای با داکتر خود بھ تماس شوید، یا در صورتی کھ در ساحھ زندگی شما، این کار ذریعھ شاروالی انجام می شود، می توانید از 

.واکسیناسیون در شاروالی محلی خود استفاده کنید

چھ واکسن ھایی را باید دریافت کنم؟
معلومات . ، راجستر شده است ، دریافت کنید)SYSVAK(شما می توانید واکسن آنفلوانزا را کھ در مرکز ملی ثبت واکسیناسیون 

: بیشتر ذریعھ آدرس ھای زیر، قابل دسترس است
http://www.helsenorge.no/minevaksiner

سؤال دیگری دارید؟
 :در مورد آنفلوانزا و واکسن آن، پیدا کنید شما می توانید با مراجعھ بھ وب سایت مؤسسھ صحت عمومی ناروی، معلومات بیشتری

.در این سایت می توانید، جواب بیشتر سؤاالت معمول را در مورد واکسن آنفلوانزا، پیدا کنید
.ھمچنین شما می توانید، سؤاالت خود را از داکتر تان بپرسید

:واکسن آنفلوانزا

.منجر بھ کاھش موارد بستری در شفاخانھ می شود•
در مقابل عوارض و اختالالت دائمی سالمتی، محافظت می کند از شما،•
موجب نجات زندگی می شود•
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