
بیانیه اطالعات واکسن

Many Vaccine Information Statements are 
available in Farsi and other languages. 
See www.immunize.org/vis

بسیاری از بیانیه های اطالعات واکسن به زبان فارسی 
مراجعه زیر نشانی به است. دسترس در دیگر های وزبان 
www.immunize.org/vis کنید: 

U.S. Department of 
Health and Human Services 
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Control and Prevention 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

  
 
  
 
 

 
 

  

 
 

  

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 FARSI 

 A واکسن هپاتیت
 آنچه باید بدانید

انجام دهیم؟ واکسیناسیون چرا باید  سر و کار دارید یا اینکه در آزمایشگاه A با حیوانات آلوده به هپاتیت •1
 کنید، یاکار می A تحقیقاتی هپاتیت

ای که اهل یکی از کشورهایی استانتظار دارید که با فرزند خوانده • های خطرناک کبد است. منشأ این بیمارییکی از بیماری A هپاتیت
 در آنجا شایع است، رابطه فردی نزدیکی داشته باشید A که هپاتیت از طریق تماس با مدفوع فرد HAV .(HAVاست ) A ویروس هپاتیت 

 شود، این اتفاق در صورتی کهآلوده، از فردی به فرد دیگر منتقل می
تواند اتفاقهای خود را نشوید، به راحتی میفرد، به طور مناسب دست

بیفتد. همچنین امکان ابتالی شما به این بیماری از طریق غذا، آب یا 
 وجود دارد. HAV اشیای آلوده به 

تواند شامل موارد زیر باشد:می A عالیم هپاتیت
 تب، خستگی، کم اشتهایی، تهوع، استفراغ و/یا درد مفاصل •
 درد شدید معده و اسهال )بیشتر در کودکان( یا •
 یرقان )زردی پوست یا چشم، ادرار تیره، مدفوع به رنگ خاک رس(.•

شودهفته پس از ورود ویروس به بدن ظاهر می 6 تا 2ًاین عالیم معموال
کشد، با این حال برخی افراد ممکنماه طول می 2 کمتر از دو ًو معموال

 A ماه مریض باشند. در صورتی که به هپاتیت 6 است حتی به مدت 
مبتال هستید، ممکن است شدت این بیماری مانع از کار کردن شما شود.
 کودکان در اغلب موارد این عالیم را ندارند، اما در اغلب بزرگساالن 

 را منتقل کنید. HAV توانیدکند. حتی بدون داشتن عالیم نیز میبروز می
تواند منجر به نقص کبد و حتی مرگ شود، البته اینمی A هپاتیت

 سال سن یا بیشتر و افرادی که 50 موضوع نادر بوده و در افراد دارای 
دهد.مبتال هستند، رخ می C یا B های کبدی مانند هپاتیتبه سایر بیماری
واکسن هپاتیت تواند از این بیماری جلوگیری کند.می A واکسن هپاتیت 

A شود. از آن پس، تعداددر ایاالت متحده توصیه می 1996 از سال
 مورد به 31000 موارد گزارش شده ساالنه در ایاالت متحده از حدود 

 مورد رسید. 1500 کمتر از

 A واکسن هپاتیت 2
 واکسنی غیر فعال شده )کشته شده( است. برای حفاطت A واکسن هپاتیت

نیاز خواهید داشت. فاصله تزریق این دوزها باید دوز 2 طوالنی مدت به
 ماه باشد. 6 حداقل 

 شوندبه طور معمول کودکان بین یک سالگی تا دو سالگی واکسینه می
 توانند واکسن را پسماهگی(. کودکان بزرگتر و نوجوانان می 23 تا (12

اند و میواکسینه نشدهًماهگی دریافت کنند. بزرگساالنی که قبال 23 از
توانند واکسن را دریافت کنند.ایمن شوند نیز می A خواهند علیه هپاتیت 

 را A در صورت وجود هر یک از موارد زیر، باید واکسن هپاتیت 
 دریافت کنید:

 در آنجا شایع است، A کنید که هپاتیتبه کشورهایی مسافرت می •
 مردی هستید که با سایر مردان رابطه جنسی دارید، •
 کنید،از مواد مخدر غیر قانونی استفاده می •
 هستید، C یا B مبتال به یک بیماری مزمن کبد مثل هپاتیت •
 در حال درمان با عوامل انعقادی هستید، •

 می خواهید اطالعات بیشتری در مورد هر یک از ایندر صورتی که
 ها کسب کنید، از ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود، سؤال کنید.گروه

ای در مورد احتمالها، هیچ گونه خطر شناخته شدهمانند سایر واکسن
 در زمان تزریق این واکسن وجود ندارد. A ابتال به بیماری هپاتیت 

دننکتافدری را نسواک نای دایبن راداف از یضعب 3
درصورت وجود هر یک از موارد زیر، موضوع را به تزریق کننده 

 واکسن اطالع دهید:
در صورتی که مبتال به هر گونه آلرژی شدید و خطرناک هستید. •

 واکنش آلرژیک A در صورتی که پس از دریافت واکسن هپاتیت 
اید یا اینکه نسبت به بخشی از این واکسن آلرژیخطرناکی داشته

 دارید، ممکن است به شما توصیه شود که واکسن را دریافت نکنید. در 
 خواهید در مورد اجزای سازنده واکسن اطالعات کسبصورتی که می

 کنید، از ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود سؤال کنید.

 کنید حال شما خوب نیست.در صورتی که احساس می•
ًدر صورتی که بیماری خفیفی مانند سرماخوردگی دارید، احتماال

توانید همین امروز واکسن را دریافت کنید. در صورتی که بهمی
 باید تا زمان بهبودی ًبیماری شدید یا متوسطی مبتال هستید، احتماال

 تواند به شما مشاوره بدهد.کامل صبر کنید. پزشک شما می

Hepatitis A VIS - Farsi (7/20/2016)

 براي اینكھ ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشكي، اطالعات دقیقي در
 مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و برنامھ
 پیشنھاد شده  براي واآسیناسیونھاي آینده دریافت آنند، اطالعاتي
 فرستاده   Michigan Care Improvement Registryبھ
 خواهد شد.  افراد این حق را دارا میباشند از ارائھ دهندگان مراقبت
 هاي پزشكي خود بخواهند آھ اطالعات واآسیناسیون را بھ دفتر ثبت
  .ارسال نكنند



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

  
    

  
 

 
   

  
  

  
   

 
 

  
     

  
 

 
  

  

  

 

  
  

 

 
  

  

 

 

 

  

  
 

  

 
 

  
 

    
    

  
 
 

 

خطرات واکنش به یک واکسن 4 
 ها نیز ممکن است اثرات جانبی داشته باشند. اینمانند هر دارو، واکسن

 چه کاری باید انجام دهم؟
یا وضعیت اضطراری واکنش آلرژیک شدید کنید دچاراگر فکر می •

 تماس بگیرید و یا 1-1-9 توانید صبر کنید، بااید که نمیدیگری شده

به نزدیکترین بیمارستان بروید. در غیر این صورت با کلینیک خود روند، اما احتمالخفیف بوده و خود به خود از بین میًعوارض معموال
تماس بگیرید. های شدید نیز وجود دارد.بروز واکنش

سپس واکنش مذکور باید به  کنند، با آن مشکلی ندارند.دریافت می A اغلب افرادی که واکسن هپاتیت
 تواند شامل مواردمی A پس از تزریق واکسن هپاتیت مشکالت خفیف 

 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 
دهی عوارض واکسن( گزارش داده شود. پزشک شما)سیستم گزارش  سایتتوانید از طریق وبباید این گزارش را ارائه نماید، یا خودتان می زیر باشد:

VAERS به نشانی www.vaers.hhs.gov و یا از طریق تماس با 
 این کار را انجام دهید. 7967-822-800-1 شماره

 درد یا قرمزی در محل تزریق •
 تب خفیف •
 سردرد •

 VAERS خستگی • .دهدهای پزشکی ارائه نمیتوصیه
 بالفاصله پس از تزریق ًدر صورتی که این مشکالت اتفاق بیفتد، معموال

کشد.روز طول می2 یا 1 دهد ورخ می
 د.دهبامشهباهشنواک نای وردم در ریتشیب اتالعطادوانتیمامشکزشپ

برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن 6
 National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) 

 )برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن( یک برنامه فدرال است که مشکالت دیگری که ممکن است پس از تزریق این واکسن رخ دهند:

• 

• 

 ونیاسنیسواک هلمج از یکزشپلمعکی از سپ اتاوق یاهگ راداف
 زا بعد قیقهد 15 دودح دتم هب دنیشک دراز ای نتسشن د.ونشیم وشهیب

 از یاشن اتدمصو ردنکشغ از رییوگلجهبدوانتیم ونیاسنیسواک
 درگزن دایصاییاینیبدر رییغتایی،جیگ اسساحراگد.نککمک ادنتاف
د.ینکعلطم را ودخیتداشهب اتدمخ دهنده هارائًامتح د،داری ودخ وشگ

 تواند نسبت به دردهایشوند که میبرخی افراد دچار درد شانه می
 تر باشد.دهد، شدیدتر و طوالنیمتداولی که پس از تزریق رخ می

 دیدهبرای جبران خسارت افرادی که ممکن است در اثر واکسن آسیب
 باشند، ایجاد شده است.

توانندافرادی که معتقدند ممکن است در اثر واکسن آسیب دیده باشند، می
 2382-338-800-1 در مورد برنامه و نحوه طرح شکایت با شماره 

 به نشانی زیر بازدید کنند: VICP سایتتماس بگیرند یا از وب
www.hrsa.gov/vaccinecompensation. برای تشکیل پرونده 

 شکایت در خصوص جبران خسارت، محدودیت زمانی وجود دارد.

 افتد.ندرت چنین اتفاقی می اغلب به

 تواند منجر به واکنش آلرژیک شدید شود. چنینهر دارویی می •
 نفر در 1 دهد، و حدودندرت روی می هایی از یک واکسن بهواکنش

بیشتری کسب کنم؟ چگونه میتوانم اطالعات 7 
در این زمینه از ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود سؤال کنید. دکتر •

 تواند بسته الحاقی واکسن را به شما ارائه دهد یا منابعشما میشده است، و طی چند دقیقه تا چند هر یک میلیون دوز تخمین زده
 اطالعاتی دیگری در اختیار شما قرار دهد.دهد.ساعت پس از واکسیناسیون روی می

 با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید. • مانند هر داروی دیگری، احتمال اینکه واکسنی موجب صدمات شدید و
 )پیشگیری از Centers for Disease Control (CDC) با مرکز • مرگ شود بسیار کم است.

ها( تماس بگیرید:بیماری  اتالعاط بسک رایب دارد. رارق رلتنک و ارتظن وردم هشیمه اهنسواک ینمای
( تماسCDC-INFO-800-1(4636-232-800-1- با شماره .کنیدجعهامر www.cdc.gov/vaccinesafety/یتسابه،بیشتر

بگیرید و یا 

داشته باشد چه اتفاقی  اگر واکنش جدی وجود
میافتد؟

 کنید یددزبا www.cdc.gov/vaccines آدرس هب CDC تایس وب از- 

 براي اینكھ ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشكي، اطالعات دقیقي
در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و برنامھ  هایی باشم؟باید به دنبال چه نشانه

براي واآسیناسیونھاي آینده دریافت آنند، اطالعاتي پیشنھاد شده •  شود، از جملهمراقب هر چیز دیگری که باعث نگرانی شما می
 Michigan Care Improvement Registryبھ فرستاده های واکنش آلرژیک شدید، تب شدید یا رفتار غیرمعمول باشید.نشانه

افراد این حق را دارا میباشند از ارائھ دهندگان خواهد شد. مراقبت هاي پزشكي خود بخواهند آھ اطالعات واآسیناسیون را بھتواند شامل کهیر، ورممی واکنش آلرژیک شدید های یکنشانه صورت و گلو، مشکل تنفسی، تندی ضربان قلب، گیجی یا ضعف
دفتر ثبت ارسال نكنند.  شود. این وضعیت از چند دقیقه تا چند ساعت پس از واکسیناسیون

 شود.شروع می
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