
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: 
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FARSI 

بزرگساالن
 نیاز ندارند، زیرا در هنگام کودکی در برابر IPV اغلب بزرگساالن به 

اند. اما برخی بزرگساالن در معرض خطرفلج اطفال واکسینه شده
 بیشتری هستند و باید واکسیناسیون فلج اطفال را مد نظر قرار دهند، 

 از جمله:
 کنند،افرادی که به بخش های خاصی از جهان مسافرت می •
کارکنان آزمایشگاه که ممکن است با ویروس فلج اطفال سر و کار •

 داشته باشند و 
 هاهای درمانی که بیمارانی که احتمال ابتالی آنکارکنان بخش مراقبت •

کنند.به فلج اطفال وجود دارد را درمان می
 این بزرگساالن که در معرض خطر بیشتری هستند، بسته به تعداد 

 IPV دوز 3 تا 1 اند، ممکن است بهدوزهایی که در گذشته دریافت کرده
 نیاز داشته باشند.

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

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 فرد دریافت کننده واکسن مبتال به هر گونه آلرژی •
باشد.شدید و خطرناک می

 واکنش آلرژیک IPV در صورتی که پس از دریافت یک دوز 
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. 

کند که حال اودر صورتی که فرد دریافت کننده واکسن احساس می •
 خوب نیست. 

ً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

اکنش به یک واکسنخطرات و 4 
 ها نیز ممکن است اثرات جانبی داشته باشند. اینمانند هر دارو، واکسن

روند، اما احتمالخفیف بوده و خود به خود از بین میًعوارض معموال
های شدید نیز وجود دارد.بروز واکنش

 کنند، دچار درد نقطه ای دررا دریافت می IPV برخی از افرادی که 
 هیچ گونه مشکل جدی ایجاد نکرده IPV شوند. تاکنونمحل تزریق می

 است و اغلب افراد مشکلی با آن ندارند.

 واکسن فلج اطفال
 آنچه باید بدانید

انجام دهیم؟ یونواکسیناس چرا باید 1 
 لطفاا فلج .کند فظتمحا لطفاا فلج ررابب در ردف از دوانتیمنسواک نای
اریمیبنای وعیش ود.شیم ادجای روسوی کیطوستهکتاس اریمیبکی

قریط از نینچمه اریمیبنای ت.اس ردفابردف اسمتقریط از ًادتمع
 ود.شیملقتنمت،اس ودهآل ال،تبمردف وعدفمهبهکیدنیوشنایذاغفرصم

ارییسبو ددارننیمالیعچیه د،ونشیم ودهآل الفطاجلفهبهک رادیاف بلاغ
 هبهک رادیاف اتاوق یاهگاام د.نابییم ودبهب وارض،عنتداش دونباهآن از 

 اردخویهاپایاها ستدننداتونمی)ندشومی فلج،ندشومی مبتال یربیما ینا
 فلج همچنین .دشو منجر ئمیادنیاتونابهنداتومیلطفاافلج (.هنددکتحر
ود.ش رگمبوجم ی،سفنت التضع ردنکجلفابدوانتیم ال،فاط

فلج اطفال در ایاالت متحده بسیار شایع بود. قبل از اینکه واکسن فلج 
 معرفی شود، این بیماری هر ساله هزاران نفر 1955 اطفال در سال 

 کشت. ابتال به فلج اطفال درمانی ندارد، اما به وسیلهرا فلج کرده و می
 توان از آن پیشگیری کرد.واکسیناسیون می

کن شده است. اما هنوز دراکنون فلج اطفال در ایاالت متحده ریشه
برخی مناطق دیگر جهان وجود دارد. در صورتی که ما از طریق 

 واکسیناسیون، محافظت نشده باشیم، ورود تنها یک فرد آلوده از کشور 
 تواند این بیماری را به اینجا برگرداند. در صورتی کهدیگر، می

کن کردن این بیماری در جهان موفقیت آمیز باشد،ها، برای ریشهتالش
 روزی خواهد آمد که دیگر به واکسن فلج اطفال نیاز نخواهیم داشت. اما 

 تا آن زمان، باید به واکسیناسیون کودکان خود ادامه دهیم.

واکسن فلج اطفال 2 
 تواند از این بیماری( میIPVواکسن غیرفعال شده فلج اطفال )

 جلوگیری کند.

کودکان
 دوزهای ًرا در زمان کودکی دریافت کنند. معموال IPV اغلب افراد باید 

IPV شود.سالگی تزریق می 6 تا 4 ماهگی و 18 تا 6 ،4 ،2 در سنین 

 این برنامه زمانی ممکن است برای برخی کودکان متفاوت باشد
 کنند یا افرادی که)از جمله کسانی که به کشورهای خاصی سفر می

IPV کنند(. ارائهرا به عنوان بخشی از یک واکسن ترکیبی دریافت می 
 تواند اطالعات بیشتری در اختیار شمادهنده خدمات بهداشتی شما می

 قرار دهد.

Polio )IPV( VIS – Farsi )7/20/2016( 



 
 

 

   
  

  
  

   
 

 

 
 

  
 

 
   

  

  

 

  
  

 

 
 

  

  

  
 

 

 
 

  

   
 

 

 
    

     
   

 
   

 
 

 

 

 مشکالت دیگری که ممکن است پس از تزریق این واکسن رخ دهند:

 افراد گاهی اوقات پس از یک عمل پزشکی از جمله واکسیناسیون •
 دقیقه بعد 15 شوند. نشستن یا دراز کشیدن به مدت حدودبیهوش می

تواند به جلوگیری از غش کردن و صدمات ناشیاز واکسیناسیون می

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

 )برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن( یک برنامه فدرال است که

• 

• 

 از افتادن کمک کند. اگر احساس گیجی، یا تغییر در بینایی یا صدای
 دکتر خود را مطلع کنید.ًزنگ در گوش خود دارید، حتما
 تواند نسبت به دردهایشوند که میبرخی افراد دچار درد شانه می

 تر باشد.دهد، شدیدتر و طوالنیمتداولی که پس از تزریق رخ می
 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

 شده است، و طی چند دقیقه تا چند هر یک میلیون دوز تخمین زده
دهد.ساعت پس از واکسیناسیون روی می

 مانند هر داروی دیگری، احتمال اینکه واکسنی موجب صدمات شدید و 

 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/vaccinecompensationبرای تشکیل پرونده . 

 شکایت در خصوص جبران خسارت، محدودیت زمانی وجود دارد.

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

 تواند بسته الحاقی واکسن را به شما ارائه دهد یا منابعدکتر شما می مرگ شود بسیار کم است.
 اطالعاتی دیگری در اختیار شما قرار دهد.ها همیشه مورد نظارت و کنترل قرار دارد. برای کسبایمنی واکسن

 با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید. • /www.cdc.gov/vaccinesafety اطالعات بیشتر، به سایت:
) زرکم اب • مراجعه کنید. Centers for Disease Control )CDC( یپیشگیر و لکنتر 

اگر واکنش جدی وجود داشته باشد چه اتفاقی میافتد؟ 5

 :یدبگیر ستما (هایربیما زا
( تماسCDC-INFO-800-1)4636-232-800-1 با شماره-

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

 هایی باشم؟باید به دنبال چه نشانه
 شود، از جملهشما می مراقب هر چیز دیگری که باعث نگرانی •

 های واکنش آلرژیک حاد، تب شدید، یا رفتار غیرمعمول باشید.نشانه

تواند شامل کهیر، ورممی واکنش آلرژیک شدید های یکنشانه
صورت و گلو، مشکل تنفسی، تندی ضربان قلب، گیجی یا ضعف 
 باشد. این وضعیت از چند دقیقه تا چند ساعت پس از واکسیناسیون 

 شود.شروع می

 چه کاری باید انجام دهم؟
• 

Improvement Registry فرستاده خواهد شد. افراد 

 یا وضعیت اضطراری واکنش آلرژیک شدید کنید دچاراگر فکر می
براي اینكھ ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشكي، اطالعات  تماس بگیرید و یا 1-1-9 توانید صبر کنید، بااید که نمیدیگری شده
دقیقي در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص  به نزدیکترین بیمارستان بروید. در غیر این صورت با کلینیک خود

 براي واآسیناسیونھاي واآسیناسیون و برنامھ پیشنھاد شدهتماس بگیرید.
Michigan Careآینده دریافت آنند، اطالعاتي بھ

 سپس واکنش مذکور باید به
Vaccine Adverse Event Reporting System )VAERS( 

 این حق را دارا میباشند از ارائھ دهندگان مراقبت هاي دهی عوارض واکسن( گزارش داده شود. پزشک شما)سیستم گزارش

 پزشكي خود بخواهند آھ اطالعات واآسیناسیون را بھ دفتر سایتتوانید از طریق وبباید این گزارش را ارائه نماید، یا خودتان می
ثبت ارسال نكنند. VAERS به نشانی www.vaers.hhs.gov و یا از طریق تماس با 

 این کار را انجام دهید. 7967-822-800-1 شماره
VAERS دهد.های پزشکی ارائه نمیتوصیه 
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