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 اینفلوینزا واکسین
ل توجھ باشد. کودکان و واند قابمیتشما  صحتایجاد کند. فواید واکسیناسیون برای  کن است در برخی افراد عوارض شدیدمم اینفلوینزا

 .بگیرند اینفلوینزا واکسینکھ در معرض خطر ھستند، باید ھر سال  بزرگساالن
 

 :بگیرند اینفلوینزا واکسینحتماً باید  ذیلھای پگرو
 سال بھ باال 65افراد  •
 ھای مراقبت از سالمندانھای توانبخشی و خانھساکنین خانھ •
 :ذیل امراضکودکان و بزرگساالن مبتال بھ  •

o 2و  1، نوع شکر 
o اختالالت مزمن تنفسی 
o قلب و عروق اختالالت مزمن 
o مزمن کبد مریضی 
o مزمن کلیھ مریضی 
o  عصبی جراحتاختالالت مزمن عصبی یا 
o  بدن مصونیتاختالل در سیستم 
o ) چاقی مفرطBMI  40باالی( 
o اختالالت جدی و مزمن دیگر 

 حاملگی 12از ھفتھ  حاملھزنان  •

 ؟بگیرید واکسینچرا باید 
در آن باال است. طبق آمار،  اینفلوینزاکھ خطر بروز عوارض ناشی از ابتال بھ  دارندقرار  ناروی در گروپمیلیون کودک و بزرگسال در  1.6حدود 

 از این افراد را نجات بدھد. بسیاریگی ه واند زندمیت اینفلوینزا واکسیننند. میکفوت  مریضیبر اثر این  ناروینفر در  900ساالنھ  اوسطبھ طور 

، ممکن است الزم باشد کھ فرد در اینفلوینزاو تشدید اختالالت مزمن شود. در صورت بروز عوارض ناشی از  سینھ بغلواند باعث میت اینفلوینزا مثالْ 
 شود.صحی فرد برای ھمیشھ دچار اختالل میوضعیت  اینفلوینزابستر شود. در برخی افراد پس از یک دوره ابتال بھ  شفاخانھ

زی و مرگ ھستند. تزریق ھای دیگر سال مستعد حملھ قلبی، سکتھ مغعروقی بیشتر از زمان-قلبی امراضافراد مبتال بھ  اینفلوینزادر طول فصل 
 محافظت از آنھا کمک کند. درواند میت اینفلوینزا واکسین
، از قبیل آن زنان سالم در مقابل عوارض دیگرنیز نسبت بھ  حاملھخطر تولد جنین مرده را افزایش میدھد. زنان  حاملگیدر دوران  اینفلوینزاابتال بھ 

 پذیرتر ھستند.، آسیبسینھ بغل
در مقابل  والدتشود کھ کودک در دوره اولیھ پس از حاملگی باعث میشدن مادر در دوران  ادان ممکن است شدید باشد. واکسیندر نوز اینفلوینزا
 مصون شود. اینفلوینزا

 ؟میسازدچیز مصون  یفرد را در مقابل چ واکسیناین 
 .میبخشدمصون  لوینزااینفھای یروسااز انواع مختلف و اینفلوینزا فرد را در مقابل تعداد واکسین
 نمیسازد. عالئم معمولدارند، مصون  اینفلوینزاکھ عالئم مشابھ با  ھایاھا و باکتریویروس دیگرایا  یروسافرد را در مقابل کروناو اینفلوینزا واکسین

 روز. 10تا  3مدت  رایی بتحسی، سردرد و درد عضالبینی، بی ریزشعبارتند از تب، خشکی گلو،  اینفلوینزا

 ؟شوید واکسینچرا باید ھر سال 
در حال تغییر است  یشھھم اینفلوینزایروس ا. این کار ضروری است زیرا وشوندی فصلی اینفلوینزا واکسینھای پرخطر باید ھر سال پافراد در گرو

 یابد.نیز بھ مرور زمان کاھش می واکسینشود. تاثیر ت تبدیل مھر سال با توجھ بھ این تغییرا واکسینو این 
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 عوارض جانبی دارد؟ واکسینآیا این 
ممکن است موجب حساسیت،  واکسینھا، این واکسین دیگرشود. مانند ی فصلی استفاده میاینفلوینزااست کھ از واکسیناسیون در مقابل  ھای زیادسال

 جانبی شدید بسیار نادر ھستند. ر عوارضدیگو  حساسیتھای ی شود. واکنشتدر ناحیھ تزریق و نیز درد عضال پندیده گیو  سرخی
 شود.نمی اینفلوینزاموجب ابتال بھ  اینفلوینزا واکسین

 

 ؟بگیرم اینفلوینزا واکسین موانمیتچطور 
برای واکسیناسیون وجود دارد، از یکی از روزھای واکسیناسیون شھر استفاده  در صورتیکھ در محلھ شما برنامھیا  بخواھیدعمومی خود  داکتراز 

 نمایید.

 

 ؟را گرفتھ ام ھاواکسین کداممن 
 ذیلسایت  بی) در وارویوانید (بھ زبان نمیترا  معلوماتشوند. این ) ثبت میSYSVAK( ارویسازی نمصوندر دفتر ثبت  اینفلوینزاھای واکسیناسیون

   vaksiner-https://helsenorge.no/vaksiner/mineبیابید:

 . بپرسیدخود  داکترکسب کنید؟ حتماً از  معلومات بیشترخواھید اگرمی
 نمایید: ) نیز مراجعھ Norwegian Institute of Public Health( اروین صحت عامھ تسایت انستیتوی بیبھ و

www.fhi.no/influensa 

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

 
 


