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FARSI

واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻋوارض ﺷدﯾدی اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﻓواﯾد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐودﮐﺎن و
ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ھر ﺳﺎل واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑزﻧﻧد.
ﮔروهھﺎی زﯾر ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑزﻧﻧد:
• اﻓراد  65ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
• ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان
• ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﯾر:
 oدﯾﺎﺑت ،ﻧوع  1و 2
 oاﺧﺗﻼﻻت ﻣزﻣن ﺗﻧﻔﺳﯽ
 oاﺧﺗﻼﻻت ﻣزﻣن ﻗﻠب و ﻋروق
 oﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣزﻣن ﮐﺑد
 oﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣزﻣن ﮐﻠﯾﮫ
 oاﺧﺗﻼﻻت ﻣزﻣن ﻋﺻﺑﯽ ﯾﺎ آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ
 oاﺧﺗﻼل در ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن
 oﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط ) BMIﺑﺎﻻی (40
 oﺳﺎﯾر اﺧﺗﻼﻻت ﺟدی و ﻣزﻣن
• زﻧﺎن ﺑﺎردار از ھﻔﺗﮫ  12ﺑﺎرداری

ﭼرا ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد؟
ﺣدود  1.6ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک و ﺑزرﮔﺳﺎل در ﻧروژ در ﮔروھﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺧطر ﺑروز ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا در آن ﺑﺎﻻ اﺳت .طﺑﻖ آﻣﺎر،
ﺑﮫ طور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳﺎﻻﻧﮫ  900ﻧﻔر در ﻧروژ ﺑر اﺛر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻓوت ﻣﯽﮐﻧﻧد .واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﯽﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن اﻓراد را ﻧﺟﺎت ﺑدھد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ذات اﻟرﯾﮫ و ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼﻻت ﻣزﻣن ﺷود .در ﺻورت ﺑروز ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻔوﻻﻧزا ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻓرد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﺷود .در ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﭘس از ﯾﮏ دوره اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻓرد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﻣﯽﺷود.
در طول ﻓﺻل آﻧﻔوﻻﻧزا اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ-ﻋروﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از زﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر ﺳﺎل ﻣﺳﺗﻌد ﺣﻣﻠﮫ ﻗﻠﺑﯽ ،ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی و ﻣرگ ھﺳﺗﻧد .ﺗزرﯾﻖ
واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣوارد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا در دوران ﺑﺎرداری ﺧطر ﺗوﻟد ﺟﻧﯾن ﻣرده را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﻧﺎن ﺳﺎﻟم در ﻣﻘﺎﺑل ﻋوارض آن ،از
ﻗﺑﯾل ذات اﻟرﯾﮫ ،آﺳﯾبﭘذﯾرﺗر ھﺳﺗﻧد.
آﻧﻔوﻻﻧزا در ﻧوزادان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷدﯾد ﺑﺎﺷد .واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدن ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐودک در دوره اوﻟﯾﮫ ﭘس از زاﯾﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل
آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﺻون ﺷود.

اﯾن واﮐﺳن ﻓرد را در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﮫ ﭼﯾز ﻣﺻون ﻣﯽﮐﻧد؟
واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﻓرد را در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌدادی از اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﯾروسھﺎی آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﺻون ﻣﯽﮐﻧد.
واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﻓرد را در ﻣﻘﺎﺑل ﮐروﻧﺎوﯾروسھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﯾروسھﺎ و ﺑﺎﮐﺗریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ آﻧﻔوﻻﻧزا دارﻧد ،ﻣﺻون ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣوﻟﯽ
آﻧﻔوﻻﻧزا ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗب ،ﺧﺷﮑﯽ ﮔﻠو ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ،ﺑﯽﺣﺳﯽ ،ﺳردرد و درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻣدت  3ﺗﺎ  10روز.

ﭼرا ﺑﺎﯾد ھر ﺳﺎل واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد؟
اﻓراد در ﮔروهھﺎی ﭘرﺧطر ﺑﺎﯾد ھر ﺳﺎل واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزای ﻓﺻﻠﯽ ﺑزﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺿروری اﺳت زﯾرا وﯾروس آﻧﻔوﻻﻧزا ھﻣواره در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و
اﯾن واﮐﺳن ھر ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫروز ﻣﯽﺷود .ﺗﺎﺛﯾر واﮐﺳن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
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آﯾﺎ اﯾن واﮐﺳن ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ دارد؟
ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﻔوﻻﻧزای ﻓﺻﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر واﮐﺳنھﺎ ،اﯾن واﮐﺳن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﺣﺳﺎﺳﯾت،
ﻗرﻣزی و ﺗورم در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾﻖ و ﻧﯾز درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ﺷود .واﮐﻧشھﺎی آﻟرژﯾﮏ و ﺳﺎﯾر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷدﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ھﺳﺗﻧد.
واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣوﺟب اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا ﻧﻣﯽﺷود.

ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑزﻧم؟
از ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﺳوال ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻣﺣﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون وﺟود دارد ،از ﯾﮑﯽ از روزھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﺷﮭرداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣن ﭼﮫ واﮐﺳنھﺎﯾﯽ زده ام؟
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾونھﺎی آﻧﻔوﻻﻧزا در دﻓﺗر ﺛﺑت اﯾﻣنﺳﺎزی ﻧروژ ) (SYSVAKﺛﺑت ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽﺗواﻧﯾد )ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧروژی( در وﺑﺳﺎﯾت زﯾر
ﺑﯾﺎﺑﯾدhttps://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner :
ﻣﯽﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد؟ ﺣﺗﻣﺎ ً از ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺳوال ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧروژ ) (Norwegian Institute of Public Healthﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:

www.fhi.no/influensa

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