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 واکسن آنفوالنزا
تواند قابل توجھ باشد. کودکان و آنفوالنزا ممکن است در برخی افراد عوارض شدیدی ایجاد کند. فواید واکسیناسیون برای سالمتی شما می

 .بزنندبزرگساالنی کھ در معرض خطر ھستند، باید ھر سال واکسن آنفوالنزا 
 

 :بزنندھای زیر حتماً باید واکسن آنفوالنزا گروه
 سال بھ باال 65افراد  •
 ھای مراقبت از سالمندانھای توانبخشی و خانھساکنین خانھ •
 ھای زیر:کودکان و بزرگساالن مبتال بھ بیماری •

o  2و  1دیابت، نوع 
o اختالالت مزمن تنفسی 
o اختالالت مزمن قلب و عروق 
o نارسایی مزمن کبد 
o نارسایی مزمن کلیھ 
o اختالالت مزمن عصبی یا آسیب عصبی 
o در سیستم ایمنی بدن اختالل 
o ) چاقی مفرطBMI  40باالی( 
o سایر اختالالت جدی و مزمن 

 بارداری 12زنان باردار از ھفتھ  •

 چرا باید واکسن بزنید؟
کھ خطر بروز عوارض ناشی از ابتال بھ آنفوالنزا در آن باال است. طبق آمار،  دارندمیلیون کودک و بزرگسال در نروژ در گروھی قرار  1.6حدود 

 از این افراد را نجات بدھد. بسیاریتواند زندگی کنند. واکسن آنفوالنزا مینفر در نروژ بر اثر این بیماری فوت می 900بھ طور میانگین ساالنھ 

و تشدید اختالالت مزمن شود. در صورت بروز عوارض ناشی از آنفوالنزا، ممکن است الزم باشد کھ  ذات الریھتواند باعث برای مثال آنفوالنزا می
 شود.فرد در بیمارستان بستری شود. در برخی افراد پس از یک دوره ابتال بھ آنفوالنزا وضعیت سالمت فرد برای ھمیشھ دچار اختالل می

ھای دیگر سال مستعد حملھ قلبی، سکتھ مغزی و مرگ ھستند. تزریق عروقی بیشتر از زمان-قلبی ھایافراد مبتال بھ بیماریدر طول فصل آنفوالنزا 
 تواند بھ محافظت از آنھا در این موارد کمک کند.واکسن آنفوالنزا می

، از آن سالم در مقابل عوارض دھد. زنان باردار نیز نسبت بھ سایر زنانابتال بھ آنفوالنزا در دوران بارداری خطر تولد جنین مرده را افزایش می
 پذیرتر ھستند.، آسیبذات الریھقبیل 

شود کھ کودک در دوره اولیھ پس از زایمان در مقابل آنفوالنزا در نوزادان ممکن است شدید باشد. واکسینھ شدن مادر در دوران بارداری باعث می
 آنفوالنزا مصون شود.

 کند؟این واکسن فرد را در مقابل چھ چیز مصون می
 کند.ھای آنفوالنزا مصون میواکسن آنفوالنزا فرد را در مقابل تعدادی از انواع مختلف ویروس

کند. عالئم معمولی ھایی کھ عالئم مشابھ با آنفوالنزا دارند، مصون نمیھا و باکتریھا یا سایر ویروسواکسن آنفوالنزا فرد را در مقابل کروناویروس
 روز. 10تا  3حسی، سردرد و درد عضالنی بھ مدت خشکی گلو، آبریزش بینی، بی آنفوالنزا عبارتند از تب،

 چرا باید ھر سال واکسن بزنید؟
ھای پرخطر باید ھر سال واکسن آنفوالنزای فصلی بزنند. این کار ضروری است زیرا ویروس آنفوالنزا ھمواره در حال تغییر است و افراد در گروه

 یابد.. تاثیر واکسن نیز بھ مرور زمان کاھش میشودروز میبھھ این تغییرات این واکسن ھر سال با توجھ ب
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 آیا این واکسن عوارض جانبی دارد؟
ھا، این واکسن ممکن است موجب حساسیت، شود. مانند سایر واکسنھای زیادی است کھ از واکسیناسیون در مقابل آنفوالنزای فصلی استفاده میسال

 ھای آلرژیک و سایر عوارض جانبی شدید بسیار نادر ھستند.ناحیھ تزریق و نیز درد عضالنی شود. واکنشقرمزی و تورم در 
 شود.واکسن آنفوالنزا موجب ابتال بھ آنفوالنزا نمی

 

 واکسن آنفوالنزا بزنم؟ متوانچطور می
واکسیناسیون وجود دارد، از یکی از روزھای واکسیناسیون ای برای سوال کنید یا در صورتیکھ در محلھ شما برنامھاز پزشک عمومی خود 
 شھرداری استفاده نمایید.

 

 ھایی زده ام؟من چھ واکسن
توانید (بھ زبان نروژی) در وبسایت زیر شوند. این اطالعات را می) ثبت میSYSVAKسازی نروژ (ھای آنفوالنزا در دفتر ثبت ایمنواکسیناسیون

  vaksiner-https://helsenorge.no/vaksiner/mine بیابید:

 خواھید اطالعات بیشتری کسب کنید؟ حتماً از پزشک خود سوال کنید. می
 نمایید:  ) نیز مراجعھNorwegian Institute of Public Healthبھ وبسایت انستیتوی بھداشت عمومی نروژ (

www.fhi.no/influensa 

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

 
 


