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This translation is out of date. Use it along with the current VIS in English. Visit www.immunize.org/vis for details.
Vaccine Information Statement ● Hepatitis B (10/12/18) ● Farsi ● Distributed by the Immunization Action Coalition 

بیانیه اطالعات واکسن FARSI 
Many Vaccine Information Statements are 
available in Farsi and other languages.  
See www.immunize.org/vis واکسن هپاتیت B 

انزب هبنسواک اتالعاط ایههیانیب از ارییسب
هب. تاس رستدس در رگدی ایه انزب و یارسف  آنچه باید بدانید

 www.immunize.org/vis:کنید جعهامر یرز نینشا

تهپاتیبا تبط مرکبدی ی بیمراثر بر متحده ت ایالدر نفر  2000 دحدول  ساهر 

 B ندمیرمی. 
وکبد طان سجمل  از آن پیامدهای و  B هپاتیتاز اند تومی  B یتهپاتکسن او

 .کندی گیرجلوز وسیر

Bتیتهپا کسناو 2 
اکسن واین  .تاسشده تشکیل  B هپاتیتس وویراز هایی بخشاز  B هپاتیتاکسن و

تب  مر 4 یا 3 ،2طی لً معمواکسن واین  .ودش B تهپاتیب  ی گودلآب  منجر ند تونی

 .دشومیریق تزماه   6 تا 1 رهودیک در و 
اینلً معموو کنند دریافت لد تومان زدر ار B تهپاتیاکسن ووز دلین اوباید ادان زنو

.ردکاهند خوتکمیل ماهگی  6 سندر اراکسن وع  مجمو
انددهنکردریافت اراکسن وو ند دارسن سال  19 ازکمت که انانی جونوو کان دکوتام 

 .ندشواکسین  وباید نیز، 
ب  ی گودلآخطر ض معردر و اند نشدهاکسین  وک  نی گسالرب ای بر B تهپاتیاکسن و

 :شاملاد افراین  .دشومیصی  توند، دارار قر B هپاتیتس وویر
باشد می B هپاتیتب  مبتل ها نآجنسی شیک ک  ادی افر�

ند نداری همستک مدت بلند تباط ارک  جنسی نظر از فعال اد افر�

هستند بتی مقاری بیمریک مان دریا مایش زآدنبال ب  ک  ادی افر�

ند دارجنسی ابط  ردان مرسایر با ک  دانی مر�

مخدر اد موریق تزهای ارابزسایر یا گ نسن، زسواز ی اکاشترت وصب  ک  ادی افر�

کنند میاستفاده 

ند دار B هپاتیتس وویرب  ه ودلآرد فبا گی ادخانوتباط ارک  ادی افر�

مایعات یا ن وخض معردر ک  ی معموی ایمنو مانی درهای اقبتمربخش کنان کار�

هستند بدن 

هستند افتاده کار از اد افره ویژک  ی اکزمرکنان کارو ساکنان �

ندبرمیس ب  ی حلصااکز مردر ک  ادی افر�

جنسی استفاده ء وسیا ز تجاوبانیان قر�

است زیاد نجا آدر  B هپاتیتع شیوک  کنند میسفر مناطقی ب  ک  انی مسافر�

یا  HIV ب ی گودلآی، کلیوی بیمرکبدی، من مزی بیمرچار دک  ادی افر�

م؟یده امجان نسیوکسینااو یدبا راچ
سوویری، بیمرین امنشأ  .دگذارمیاثر کبد بر ک  ت اسجدی ی بیمریک  B هپاتیت

هفت  چند تنها ک  ود شخفیفی ی بیمرجب مواند تومی  B هپاتیت .تاس B تهپاتی

.ودشلعمر امادامو جدی ی بیمریک ب  منجر اینک  یا کشد میول ط
.باشدمن مزیا و رذگزودو شدید اند تومی B تهپاتیس وویرب  ی گودلآ

ف رظک  ت اسمدت تاه کوی بیمریک  Bیت پاتهسوویربه ی گودلآگذر دوزحالت 

 .دهدمی رخ د، گیرمیار قر B تهپاتیس وویرض معردر رد فاینک  از پس ماه  6 مدت
 :ودشزیر د ارموب  منجر اند تومیی بیمراین 
غااستفرو/یا ع هوتاشتهایی، م کخستگی، ب، ت�

 (رساک خگرنب  ع مدفوه، تیرار ادرچشم، یا ست پودی ر)زقان یر�

معدهو صل مفات، لعضدر رد دحساس ا�

قتی وک است مدت نی لطوی بیمریک  Bیت پاتهسوویربه ی گودلآمن م حالت 

چار دک ادی افرب اغل .ماندمیی باقد رفبدن در  B تهپاتیس وویرک  دهد میرخ 

و ت اسجدی بسیار ز هنوی بیمراین اما ند ندارعلیمی ند، شومیمن مز B هپاتیت

 :ودشمنجر د ارمواین ب  اند تومی
ز( و)سیرکبدی سیب آ�

کبد طان س�

رگ م�

نکنند ی بیمراحساس اگر حتی هستند، س وویراین ب  من مزی گودلآچار دک  ادی افر

متحدهت ایالدر  .ندسازمنتش ار B تهپاتیس وویرانند تویمسند، نرنظر ب  بیمر یا 

 90%دحدو .باشند B تهپاتیب  من مزی گودلآچار دتاسممکن نفر ن میلیو 1.4 تا
یک دحدوو ندشومیمن مزیگودلآچار دند، شومیمبتل  B هپاتیتب  ک  ادانی زنو

 .ندمیرمینها آمچهار
ک  بدن مایعات دیگر از یک هر یا منی ن، خوک  د شومیمنتقل قتی و B تهپاتی

ادافر .دشومیرد اوت، نیسه ودلآک  دی فربدن ب  هستند،  B تهپاتیس وویرب  ه ودلآ

 :ندشوه ودلآسوویراین ب  زیر رق طاز انند تومی
آن از پس یا لد توهنگام در ت اسممکن است ه ودلآشمادرک  کی د)کولد تو�

د( شوه ودلآ

هستنددیابت  ه ودلآرد فبا اک مسوو تیغ مانند سایلی واز اکی اشتاستفاده 

ودشمحافظت  B تهپاتیابر بردر اهد خومیک  ی کسهر � ه ودلآرد فباز م زخیا ن وخبا تاس 

ی بیمرب  ل ابتاحتمل رد ومدر ای شدهشناخت  خطر ن  گوهیچ ها، اکسنوسایر مانند 

 .دندارد وجواکسن واین ریق تزمان زدر  B تهپاتی

ه ودلآرد فبا جنسی ابط  ر

مخدر اد موریق تزهای ارابزسایر یا گ نسن، زسواز ی اکاشتاستفاده 

تیز های ارابزسایر یا زن وسس از ی ناشن وخض معردر فت گرار قر

�
�
�
�
�

 دهپیشنھاد ش نامھت دقیقي در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و بر، اطالعاھاي پزشكي گان مراقبتبراي اینكھ ارائھ دھند
میباشند از را دارا حق براي فرستاده خواھد شد. افراد این Michigan Care Improvement Registry ده دریافتنھاي آینواآسیناسیو

 ت ارسال نكنندون را بھ دفتر ثبالعات واآسیناسیھاي پزشكي خود بخواھند آه اط .آنند، اطالعاتي بھ ارائھ دھندگان مراقبت 

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention Hepatitis B VIS – Farsi (10/12/18) 

www.immunize.org/vis
www.immunize.org/vis
www.immunize.org/vis


       	 	
  

              
               

   
            

                
              

          
              

             
             

             
 

    	
              

                 
 

           
           

    
    

                
   

             
          

              
             
              

             
               

               
  

              
                

               

              
 

              
  

     	 	
	    

 	    
                 

        

               

              
      

    
                

            

        

     
 

           

              
        

    
     

    	
 

 
             

             
                 

            
      

          

   	 	
 

               
               

 
         
  

          
        

      

شتهاد ودوج یجد کنشاو گرا
 ؟فتدامی قیتفااچه شدبا 5

 ؟شمبا ییهانهنشا چه لنباد یدبا
اکنش وهای نشان جمل  از د، شومیشم انی نگرباعث ک  ی دیگرچیز هر اقب مر�

 .باشیدل معموغیرفتار ریا شدید، تب حاد، ژیک لرآ

مشکلگلو، و رت وصرم وکهیر، شامل اند تومیشدید ژیک لرآنش کاویک های نشان 

چند تا دقیق  چند از ت ضعیواین  .باشدضعف یا گیجی قلب، ضبان تندی تنفسی، 

 .دشومیع شون اکسیناسیوواز پس ت ساع
 م؟دهمنجاایدبا اریکچه
ک اید شدهی دیگری ارضطراضعیت ویا شدید ژیک لرآاکنش وچار دکنید میفکر اگر �

در  .ویدبرستان بیمریکتین دنزب  یا و بگیرید تاس  9-1-1با کنید، صب انید توین

 .بگیریدتاس ود خکلینیک با رت وصاین غیر 

ب باید اکنش وسپس، 

 the Vaccine Adverse Event Reporting System  سیستم(

این باید شم شک پز .ودششارگز (VAERS)اکسن( وار ناگوب اقعودهی شارگز

نشانیب   VAERS سایتبوطریق از انید تومیدتان خویا ناید، ائ  ارارش ارگز

www.vaers.hhs.gov  1-800-822-7967ه شمربا تاس طریق از یا و 
.دهیدانجام ارکار این 

 VAERS دهدنیائ  ارشکی پزهای صی تو. 

ترخسا ناجبر ملی مهنابر
کسناو سیبآ 6

 National Vaccine Injury Compensation Program نام  )بر

ان جبای برک  ت اسال فدرنام  بریک (VICP)اکسن( وسیب آتخساران جبلی م

 .تاسشده ایجاد باشند، دیده سیبآاکسن واثر در است ممکن ک  ادی افرت خسار
وم  نابررد ومدر نند اتویم،شندباده دیب سیآکسن اوراثدر ت اسممکن ند معتقدک  ادی راف

 VICPت یسابواز یا ند بگیراس ت 1-800-338-2382ره مشبا یت شکارح طهنحو
ی راب vaccinecompensation/www.hrsa.gov:کنندد دیازبرزینی نشاب  

.ددارد وجونی مازتیدومحدت، ارسخنابجصخصودر یت شکاه ندوپرتشکیل 

ترخسا ناجبر ملی مهنابر
 کسناو سیبآ 7

را کسناو ینا یدنبا ادراف از بعضی
 کنند تافدری 3

:دهیدع اطلاکسن وکننده ریق تزب  ارع ضوموزیر، د ارمواز یک هر د وجورت وصرد
وشدید ژی رلآنه گوهر به تل بمکسن اونده نکدریافت رد فکه تی رصودر �

 .باشدمیناک خطر
اید داشت ناکی خطرژیک لرآاکنش و B هپاتیتاکسن وت دریافاز پس ک  تی رصودر 

ود شصی  توشم ب  است ممکن دارید، رژی لآاکسن واین از بخشی ب  نسبت اینک  یا 

اکسنونده سازای اجزرد ومدر اهید خومیک  ی ترصودر  .نکنیدت دریافاراکسن وک  

 .کنیدال سؤود خت ملسخدمات دهنده ائ  اراز کنید، ب کسعات اطل
.یستنب وخحالش ند کمیاحساس کسن اونده نکدریافت رد فکه تی رصودر �

ز وامرهمین انید تومیاحتملً گی، دراخومسمانند خفیفی ی بیمرب  ل ابترت وصدر 

هستید،ل مبتی سطمتویا شدید ی بیمرب  ک  تی رصودر  .کنیددریافت اراکسن و

شمب  اند تویمشم شک پز .کنیدصب کامل دی بهبومان زتا باید حتملً ا

 .بدهده رمشاو

کسناو یک به کنشاوتاخطر 4 
لً معموض ارعواین  .باشندداشت  جانبی ات اثراست ممکن نیز ها اکسنوو، دارهر مانند 

نیز شدید های اکنشوزروباحتمل اما ند، ورمیبین از ود خب  ود خوده بوخفیف 

 .ددارد وجو
.ندنداری مشکلآن با کنند، میت دریافار B تهپاتیاکسن وک  ادی افراغلب 
:باشدزیر د ارموشامل اند تومی B هپاتیتاکسن وریق تزاز پس یف خفت مشکل
ریق تزمحل در رد د�

بیشت یا  C (99.9°F)°37.7 بت�

ودهد میرخ ریق تزاز پس صل  فالبلً معموبیفتد، اتفاق ت لمشکاین ک  تی رصودر 

 .کشدیمول طزرو 2 یا 1 
 .بدهدشم ب  ها اکنشواین رد ومدر ی بیشتعات لاطاند تومیشم شک پز

:نددهرخ کسن اواین ریق ت از پس است ممکن که تی مشکل
 .ندشومیش هوبین اکسیناسیووجمل  از یشکپزعمل یک از پس قات اوگاهی اد افر�

از اند تومین اکسیناسیوواز بعد دقیق   15 دحدومدت ب  کشیدن از دریا نشست 

درتغییر یا گیجی، احساس اگر  .کندی گیرجلوافتادن از بعد صدمات و دن کرغش 

.کنیدمطلع ارود خت دکًحتمدارید، ود خوش گدر گ زنصدای یا بینایی 
لی متداودهای درب  نسبت اند تومیک  ند شومیشان  رد دچار داد افری خبر

اندتومیشم ت دک .کنیدال سؤود خهداشتی بخدمات دهنده ائ  اراز مین  زاین در �
چنین ت ندرب باغل .باشدتر ینلطوو شدیدتر دهد، میرخ ریق تزاز پس ک  

شماختیار در ی دیگرعاتی لاطمنابع یا دهد ائ  ارشم ب  اراکسن ولحاقی ابست  
 .افتدیماتفاقی 

 .دهدار قر
 .بگیریدتاس ود خلتی ایایا محلی بهداشت ه اداربا �از ی هایاکنشوچنین  .ودششدید ژیک لرآاکنش وب  منجر اند تومیی ویدارهر 
 Centers for Disease Control and Preventionبا �تخمین وز دن میلیویک هر در نفر  1 دحدوو دهد، مییروتندرب  اکسن ویک 

�

�

 :بگیریدتاس  (CDC)ها( یبیمراز ی پیشگیرو ل کنتکز )مر .دهدمیی رون اکسیناسیوواز پس ت ساعچند تا دقیق  چند طی و ت، اسشده دهز
یا و بگیرید تاس  CDC-INFO( 1-800-232-4636)-800-1ه شمربا -بسیار ود شرگ مو شدید صدمات ب جمواکسنی واینک  احتمل ی، دیگری ودارهر مانند 

نید کدید باز vaccines/ www.cdc.govرس دآب   CDC تسایوب از - .تاسکم 

ب  بیشت، عات اطلب کسای بر .ددارار قرل نتکوتنظاررد ومهمیش  ها اکسنویایمن

 .یدکناجعه مر vaccinesafety/ www.cdc.govسایت 
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