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برنامھ ی ایمنی سازی علیھ آنفوالنزا در نروژ 
ی اطالعات ھمگان 

واکسن علیھ آنفوالنزای فصلی  2019/2018  
آخرین بروزرسانی: ژوئن 2017

شود: ھا توصیھ می واکسن آنفوالنزا بھ ویژه برای این گروه
ی دوم و سوم زنان باردار در سھ ماھھ•
ساکنان مراکز نگھداری و آسایشگاه سالمندان•
سال 65افراد باالی •
کودکان و بزرگساالن مبتال بھ: •

o 2و  1نوع دیابت
oبیماری تنفسی مزمن
oعروقی مزمنبیماری قلبی
oنارسایی مزمن کبد
oنارسایی مزمن کلیوی
oبیماری یا آسیب مزمن عصبی
oنقص سیستم ایمنی
o) چاقی مفرطBMI  40باالی(
oھای شدید یا مزمن سایر بیماری

واکسن آنفوالنزای فصلی
کند. میی فصلی در بعضی افراد عوارض شدیدی ایجاد آنفوالنزا

خود را واکسینھ کنید از فواید بھداشتی قابل توجھی بھره خواھید برد. در صورتی کھ

چرا واکسن بزنید؟
ی  قرار دارند (رک. صفحھ آنفوالنزاھای با خطر باالی عوارض ناشی از  میلیون از ساکنان نروژ در گروه 1تقریباً 

میرند. واکسن  نفر در نروژ در اثر این بیماری می 900شود کھ ھر سال بھ طور متوسط  نخست). تخمین زده می
ھا را نجات بدھد. تواند بسیاری از آن آنفوالنزا می

ود. در صورت ھای مزمن بش ممکن است منجر بھ عفونت ریوی و مواردی دیگر مانند وخیم کردن بیماری آنفوالنزا
آنفوالنزا، ممکن است نیاز بھ بستری شدن در بیمارستان باشد. در برخی افراد ممکن است ابتالی وقوع عوارض شدید 

ھا بشود. تر شدن سالمت عمومی آن طوالنی مدت بھ آنفوالنزا موجب ضعیف

لبی، سکتھ و مرگ قرار دارند. ی ق عروقی در فصل آنفوالنزا بیشتر در معرض حملھھای قلبی افراد مبتال بھ بیماری
گونھ رخدادھا نقش داشتھ باشد. تواند در محاظفت علیھ این واکسیناسیون در برابر آنفوالنزا می

شود. ھمچنین زنان باردار بیش از سایر زنان سالم در  زایی می در دوران بارداری منجر بھ افزایش خطر مرده آنفوالنزا
ریوی قرار دارند. ھای تبعی مانند عفونت معرض بیماری

ی پس از تولد  تواند شدید باشد. واکسیناسیون مادر در طول بارداری کودک را ھم در اولین دوره در نوزادان می آنفوالنزا
کند. آنفوالنزا مقاوم میدر برابر 

 دارفا زا یرایسب ھک دھدیم ناشن تاقیقحت .دنوشیم ازنالوفنآ ھب التبم مدرم زا ٪15-5 ھلاس رھ
.دننک التبم ار نارگید دنناوتیم یلو ،دنرادن ار یرامیب میالع اما دنوشیم التبم



کند؟ واکسن از شما در برابر چھ چیزی محافظت می

کند. شما در برابر انواع متعددی از ویروس آنفوالنزا محافظت میآنفوالنزای فصلی از واکسن 

ھایی کھ ممکن است عالیم شبیھ بھ آنفوالنزا ایجاد  ھا یا باکتری واکسن آنفوالنزای فصلی از شما در برابر سایر ویروس
کند. کنند محافظت نمی

 10تا  3رمقی، و سردرد و درد عضالنی بھ مدت  بیی خشک، آبریزش بینی،  آنفوالنزا عبارتند از تب، سرفھعالیم رایج 
روز.

چرا باید ھر سال واکسن زد؟

آنفوالنزای فصلی بزنند. دلیل ضرورت این کار آن است ھای خطر قرار دارند باید ھر سالھ واکسن  افرادی کھ در گروه
شوند. ھمچنین  ت ھماھنگ میھا ھر سالھ با این تغییرا کھ ویروس آنفوالنزا ھمواره در حال تغییر است و واکسن

یابد. اثربخشی واکسن در گذر زمان کاھش می

آیا این واکسن عوارض جانبی ھم دارد؟

ھا ممکن است در محل تزریق احساس درد،  شود. مانند سایر واکسن ھا است کھ استفاده می آنفوالنزای فصلی سالواکسن 
تب، کمی احساس ناخوشی و درد عضالنی وجود دارد.شدگی و تورم بھ وجود بیاید، ھمچنین امکان بروز  سرخ

ھای حساسیتی یا سایر عوارض جانبی شدید بسیار نادر است. واکنش

باشد. ) نمیPandemrixھای فراگیر ( ھای مشابھ واکسن بیماری واکسن آنفوالنزای فصلی حاوی افزودنی

ی بیماری آنفوالنزا نیست. واکسن آنفوالنزا ایجاد کننده

توانم تھیھ کنم؟ آنفوالنزا را از کجا میواکسن 

ای در  ی خود، در صورتی کھ چنین برنامھ با پزشک خود تماس بگیرید یا از روزھای واکسیناسیون در شھرداری منطقھ
شود، استفاده کنید. محل زندگی شما اجرا می

ام؟ ھایی دریافت کرده من چھ واکسن

) ثبت شده است دریافت کنید.SYSVAKفتر ثبت ملی واکسیناسیون (آنفوالنزا را کھ در دتوانید واکسن  شما می

www.helsenorge.no/minevaksinerاطالعات بیشتر در: 

ھای بیشتر؟ پرسش

ی سالمت ھمگانی نروژ  آنفوالنزا و واکسن آنفوالنزا در پایگاه اینترنتی مؤسسھی  توانید اطالعات بیشتری درباره شما می
 www.fhi.no/influensaپیدا کنید: 

آنفوالنزا مشاھده کنید.ی واکسن  ھای رایج را درباره توانید پاسخ بھ پرسش در این پایگاه شما می

وانید از پزشک خود سؤال کنید. ت شما ھمچنین می

:ازنالوفنآ نسکاو
 .دوشیم ناتسرامیب رد رتمک یاھندش یرتسب ھب رجنم•

.دنکیم تظفاحم تمالس یمئاد صقن و ضراوع ربارب رد•
 .دھدیم تاجن ار ییاھیگدنز•
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