
 ** تزریق آن موارد و واکسن آنفلوانزانکاتی در خصوص  **
 

ٚ چٍٍٛ٘ی ِشْٚ تشریك ٚاوسٗ آ٘فٛال٘شا االت سیبدی در خػٛظ ؤس ،ثب ضزٚع فػُ پبییش

 زعت ضیٛع ٔی یبثذ ٚ تٛسظ سٛیٝ ٞبتشریك آٖ ٔغزح ٔیطٛد. آ٘فٛال٘شا ثیٕبری است وٝ ثٝ س

ٞز  ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ؛ایجبد ٔیطٛد ،وٝ ٞز سبِٝ تغییز ٔی وٙٙذ اس ٚیزٚس ٔختّفی $ٌٛ٘ٝ ٞبی#

 .ٌزدد تشریك ٔزثٛط ثٝ ٕٞبٖ سبَ# version$یب  ٚاوسٗ جذیذثبیستی  ٝسبِ

. اٌزچٝ ٔیجبضذٔبٜ ٞبی ٟٔز تب اسفٙذ  ٔبثیٗ ثیطتز احتٕبَ اثتال ثٝ آ٘فٛال٘شا ی،سٔب٘اس ٘ظز 

در ٔمبثُ ایٗ ٚاوسٗ ِٚی  ٙذتٞسٔبخٛردٌی ٚ آ٘فٛال٘شا ٔطبثٝ ٞٓ ثزخی عالئٓ ثیٕبری سز

یی وٝ در سبخت ٚاوسٗ اس آٟ٘ب اس ٚیزٚس ٞب ش $سٛیٝ#سٛ 3ٞفتٝ پس اس تشریك ثز عّیٝ  سٝتب  دٚ. ٚاوسٗ آ٘فٛال٘شا ٕ٘یىٙذ ٔحبفظت اس ٔبسزٔبخٛردٌی 

ٚیزٚسی ی ثیٕبری سا ٔختّف ٚ درٌیزی ثب سٛیٝ ٞبی احتٕبَاس ٚاوسیٙبسیٖٛ  ثعذیب  لجُ ثٙبثزایٗ دلیمبً ،ذٕ٘بی خٛد را اعٕبَ ٔی ٔحبفظت ،استفبدٜ ضذٜ

 رد!ٚجٛد دا ٚاوسٗ ثىبر ٘زفتٝ ا٘ذ، سبخت ٘ٛع# وٝ در غذٞبدیٍز $

 : ثٝ ایٗ تزتیت است تشریك ٚاوسٗ تاِٚٛیّ ،سبسٔبٖ ثٟذاضت جٟب٘ی اِعُٕثز اسبس دستٛر %
 

 ٝثیٕبراٖ دیبِیشی ٚ پیٛ٘ذ وّی -1#

 تبالسٕی ٔبصٚر ٔجتالیبٖ ثٝ -2#

 سیزٚس ٚ پیٛ٘ذ وجذ : وجذی ضبُٔٚاجذ ٔطىالت ثیٕبراٖ  -3#

 ٔب٘ی یب رادیٛتزاپی لزار دار٘ذسزعب٘ی وٝ تحت ضیٕی در اضخبظ ثب ثیٕبری تضعیف وٙٙذٜ سیستٓ ایٕٙی ٔب٘ٙذ ٔجتالیبٖ ثٝ ایذس ٚ افزاد -4#

 اضتغبَ دار٘ذ در ایٍٙٛ٘ٝ ٔزاوش ی وٝپزسّٙ ٔیىٙٙذ ٚی وٝ در خب٘ٝ سبِٕٙذاٖ س٘ذٌی ٘بسبِخٛردٌ -5#

 در ٔعزؼ تٕبس ثب ٚیزٚس درٔب٘ی - پزسُٙ ثٟذاضتی -6#
 

وٝ در  افزادییذ، جٙتبٔبیسیٗ، ئٔبِذرا دار٘ذ ٔب٘ٙذ تخٓ ٔزغ، فزثٝ ٔٛاد ٔٛجٛد در ٚاوسٗ آ٘فٛال٘شا  ِزصیهآسبثمٝ ٚاوٙص در وسب٘یىٝ  تشریك ٚاوسٗ •

ُٔغّمبً  ،ٔبٜ 6خٛاراٖ  سیز ضیز در٘یش  را داضتٝ ٚ سٙذرْ ٌیّٗ ثبرٜ سبثمٝ اثتال ثٝ، وسب٘ی وٝ ر٘ذدا عفٛ٘ت حبد یب تتسٔبٖ ٔزاجعٝ ثزای تشریك ٚاوسٗ 

 .$وٛ٘تزا ا٘ذیىٝ# تاس ٕٔٙٛع

٘سجت  ْسّٛٚ  ْدّٚٔبٞٝ  سٝاعالعبت عٕذٜ تزی در ٔٛرد ثی خغزی ایٗ دارٚ در  دار٘ذ. لبثّیت ٔػزف ثبرداریٚاوسٗ ٞبی آ٘فٛال٘شا در تٕبٔی ٔزاحُ  •

 د.تجٛیش وزدٚراٖ ضیزدٞی ثبرداری در دستزس ٔیجبضذ. ٕٞچٙیٗ ٚاوسٗ آ٘فٛال٘شا را ٔیتٛاٖ در  َاّٚٔبٞٝ  سٝثٝ 

ایٗ  ،یئٔب٘ٙذ تٕبْ فزآٚردٜ ٞبی دارٚ د.ٌزدیب سیز جّذی عٕیك تشریك  ػٛرت داخُ عضال٘یث ،ذ در دٚسی وٝ پشضه تجٛیش وزدٜٚاوسٗ آ٘فٛال٘شا ثبی •

ْ ٚ ٛرّت ،تت، ضعف، خستٍی، سزخی ٘ظیز سزدرد، تعزیك، درد عضالت، درد ٔفبغُ، عٛارؼ جب٘جی ثزٚس ٚاوسٗ ٞٓ ٕٔىٗ است در ثزخی اس افزاد ٔٛجت

 د.ثزعزف ٔیطٛ خبظ# یدرٔب٘٘یبس ثٝ ثذٖٚ $رٚس  دٚتب  یهعی  ٔعٕٛالًوٝ ایٗ عٛارؼ  ٌزددتی ٔحُ تشریك فس

ثبٖ لّت ز، ضٔطىالت تٙفسی ،٘ت غذا، ٌزفتٍی ٚ خطٛراش ٚ ضبیعبت پٛستی ٔٙتطز بییز در رفتبر ٚ ٞٛضیبری، وٟیز یتت ثبال، تغ ثزٚس عٛارضی ٔب٘ٙذ

افزادی وٝ ثٝ تخٓ ٔزغ حسبسیت دار٘ذ، احسبس در  #سی٘بفیالوآضٛن $ضذیذ ٚ فٛری  ٚاوٙطٟبی آِزصیهثب رً٘ پزیذٌی،  تٛأْ ضعف ضذیذ ثذ٘ی ،ثبال

اس  #رٚ٘ذٜ ٘بضی اس ٌزفتبری اعػبة ٔحیغی ثب عالئٓ فّج ثبال$ثزٚس فّجی در پبٞب سٙذرْ ٌیّٗ ثبرٜ  ٚ ثزٚس ٞب ْ اعزاف چطٓ ٞب ٚ ِتخستٍی، تٛرّ ٌیجی ٚ

 د.وز ٔزاجعٝ پشضه ٝبیذ ثث ثالفبغّٝ ،درغٛرت ثزٚس ٚ ثٛدٜ٘فٛال٘شا آٚاوسٗ  ٘بضی اس تشریك یجذّ عٛارؼ

وسب٘ی وٝ ثٝ ٘ٛعی ثب   خٛ٘ی دار٘ذ ٚ ٕٞٝ  پزفطبری خٖٛ، دیبثت، ٔطىالت ریٛی ٚ وجذی، ٘برسبیی وّیٛی ٚ وٓ٘ظیز  ُٔشٔٙی یبیٟافزادی وٝ ثیٕبر •

 ٝسبِ 12تب  3وٛدوبٖ ٚ  سبَ 65بالی افزاد ث ،ٕٞچٙیٗ .ٕ٘بیٙذ تشریكایٗ ٚاوسٗ را  وٝ ثٟتز است ،دارٚٞبی تضعیف وٙٙذٜ سیستٓ ایٕٙی سزٚوبر دار٘ذ

ٔػزف ایٗ ٚاوسٗ در اعفبَ  ٔٛرد ٚ ٔػزف ٚاوسٗ آ٘فّٛآ٘شا ٘ذار٘ذثٝ  ٘یبسی ثسیبری اس افزاد جبٔعٝثٙبثزایٗ  ٚاوسٗ آ٘فّٛآ٘شا را تشریك وٙٙذ. ٔیتٛا٘ٙذ ،٘یش

جٟت افشایص ایٕٙی  ،چٙیٗ ثیٕبراٖ سزعب٘ی ٘یشٕٞ .آسٓ دار٘ذای ٔب٘ٙذ   ٞبی سٔیٙٝ  ی وٝ ثیٕبریسّٙٚ افزادی است وٝ ٘مع ایٕٙی داضتٝ ٚ یب افزاد ُٔ

 ذ.اس ایٗ ٚاوسٗ استفبدٜ وٙٙذ ٙتٛا٘ ٔی$ثٝ ضزط تأئیذ پشضه ٔعبِج# ثذٖ در ثزاثز سزٔبخٛردٌی 
ٚ ٔیشاٖ عزضٝ ٚ تمبضبی ٚاوسٗ آ٘فّٛآ٘شا ثب یىذیٍز ٕٞخٛا٘ی ٘ذارد ٚ ایٗ در حبِی است  ثٛدٜ ٞبی ارسی ٔٛاجٝ  ٔحذٚدیتدر ضزایغی لزار داریٓ وٝ ثب  -

 لػذپس اس فػُ سزٔب وسی تٕبیُ ثٝ ٔػزف ٚاوسٗ آ٘فّٛآ٘شا ٘ذارد ٍٔز افزادی وٝ  عٕذتبً !ذ٘یبسی ثٝ استفبدٜ اس ایٗ دارٚ ٘ذار٘ اغالً اغّت ٔتمبضیبٖوٝ 

 .دار٘ذ را یب ٘مبط آِٛدٜ ٞبی سیبرتیسفز ٔب٘ٙذ ،خغزپز ٚ  آِٛدٜ ضّٛغٞبی  ٔىبٖ ثٝ ٔسبفزت

 : ذثٝ یبد داضتٝ ثبضیر ٔٛرد ٚاوسیٙبسیٖٛ آ٘فّٛآ٘شا ٘ىبت را دایٗ در خبتٕٝ  *

 ٚاوسٗ استٙطبلی ت.لزار ٌزفتٝ اس ییذأٔبٍٞی ٔٛرد ت ضصپس اس  ،استفبدٜ اس ایٗ ٚاوسٗ ثٛدٜ ٚ ضذٜ ٚیزٚس وطتٝ آ٘فّٛآ٘شا حبٚی  ٚاوسٗ تشریمی  -1

 ت.لزار ٌزفتٝ اس سبَ ٔٛرد تبییذ 44تب  2افزاد ثیٗ سبختٝ ضذٜ ٚ ثزای  ٌطتٝاسپزی ثیٙی اس ٚیزٚس ضعیف ػٛرت آ٘فّٛآ٘شا ث

 ٛد.تٛغیٝ ٕ٘یط٘طبٖ دادٜ ا٘ذ،  حسبسیتیٗ ٚاوسٗ ثزای وسب٘ی وٝ لجال ٘سجت ثٝ آٖ تشریك ا -2

وٝ در  خبظ ٚیزٚس آ٘فّٛآ٘شا  ٌٛ٘ٝ در ثزاثز آٖ ٔحبفظتثزای  فمظ ٙذ وٝىتِٛیذ ٔیرا ٞبیی   پبدتٗ ا٘سبٖ، ثذٖ ٞفتٝ پس اس سدٖ ٚاوسٗ دٚ تمزیجبً -3

دٚس ثٝ فبغّٝ $فمظ در اِّٚیٗ  دٚسبَ وٝ ثزای اِّٚیٗ ثبر تجٛیش ٚاوسٗ ا٘جبْ ٔیطٛد، تشریك  4در وٛدوبٖ سیز  ذ.٘دار ئیآوبر ،وبر رفتٝ ا٘ذٝ تِٛیذ ٚاوسٗ ث

 ٘ٛثت# ثزای حػَٛ ایٕٙی السْ است.



 اس ٞفتٝ آخز ضٟزیٛر تب اٚاسظ ،ٚاوسیٙبسیٖٛ آ٘فّٛآ٘شاا٘جبْ ثزای  سٔبٖثٟتزیٗ ا٘جبٔذ.  فػُ ضیٛع آ٘فّٛآ٘شا ٔعٕٛال اس ٟٔز تب اردیجٟطت ثٝ عَٛ ٔی  -4

 د.س را أب ثعذ اس ایٗ سٔبٖ ٞٓ ٔیتٛاٖ ٚاوسٗ آثبٖ است

 ٞبی خبظ یب سبِٕٙذاٖ افزاد ثب ثیٕبری ٚ  ، ٔبدراٖ ثبرداروٛدوبٖاستفبدٜ وٙٙذ، ثّىٝ   تٛغیٝ پشضىبٖ، ٘یبسی ٘یست وٝ ٕٞٝ افزاد اس ایٗ ٚاوسٗعجك زث
 ذ.٘یبس دار٘  ثیص اس سبیزیٗ ثٝ استفبدٜ اس ایٗ ٚاوسٗ

٘بضی اس ثزٚس  ، تت خفیف ٚ درد ثذٖدر ٔحُ تشریك تٛرْ ثزٚس ٔب٘ٙذ عٛارضی جشئی، أب ٔجتال ٕ٘یىٙذآ٘فّٛآ٘شا  فزد را ثٝ ،ٚاوسٗ خٛد تشریك -5

ٟٙب ٕٔىٗ است اثزات جب٘جی ٚ ت ثٛدٜٕٞیٗ ٔسئّٝ در ٔٛرد ٚاوسٗ استٙطبلی ٞٓ غبدق ذ. رخ دٞ ٕٔىٗ است ثذٖ در ثزاثز ٚیزٚس ٚاوٙطٟبی ایٕٙی

 .ٕ٘بیذٚ ٌّٛدرد خفیف ثزٚس  ػٛرت آثزیشش ثیٙی، سزدردجشئی ث

٘بضی اس ایٗ ثیٕبری  ٔیز ٚٔزي ثیز چٙذا٘ی ثز أٙذ أب تىٔی جٌّٛیزیآ٘فّٛا٘شا  فزْ ضذیذ ثٝ فزدء تحمیمبت ا٘جبْ ضذٜ ایٗ ٚاوسٗ اس اثتالثز پبیٝ  -6

 !ذٔیذٞ وبٞصٔزي ٘بضی اس ثیٕبری را  "55تب  آ٘فّٛا٘شاضذ ٚاوسٗ  . ایٗ در حبِی است وٝ در ٌذضتٝ تػٛر ٔی٘ذارد

ٔطٛرت ضٛد؛ ثزای ٔثبَ افزادی وٝ  ثب پشضه حتٕبًد وٝ در ٔٛرد تشریك ایٗ ٚاوسٗ، ٍزدتٛغیٝ ٔیوٙیذ.  خٛدداریاس تٟیّٝ ٚ تشریك سزخٛد ٚاوسٗ  -7

 ذ.ٔزغ حسبسیت دار٘ذ، حتٕب ثبیذ ثزای تشریك ایٗ ٚاوسٗ تحت آسٔبیص ٚ ثزرسی لزار ٌیز٘ ثٝ تخٓ 




