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 برای واکسیناسیون اطفال و نوجوانان با واکسین زنده )اسپری بینی(

 

امراض حاد طروق تنفسی شایع ترین مرض در میان انسان ها است. این امراض بر اثر میکروب های متفاوت و مخصوصاً 

میشوند.  وایروس انفلووینزا نقش مهم را در ایجاد ریزش "واقعی" ایفا مینمایند. نقش خاص انفلووینزا مربوط به وایروس ها ایجاد 

ساری بودن آن در سال های متمادی است.  بر عالوه وایروس انفلووینزا در کنار دیگر عوامل باعث ایجاد امراض حاد سیستم 

 تنفسی میشوند.

 

راض واکسیناسیون به موقع است. واکسین انفلووینزا مافیت را در مقابل دیگر امراض سیستم تنفسی بهترین وقایه در مقابل این ام

 که معموالً خفیف هستند ایجاد نمینماید. 

 

انفلووینزا مریضی حاد طروق تنفسی است که با تب، سرفه و درد عضالتی همراه است و به صورت کامالً کلنیکی قابل تمایز از 

تنفسی نیست. بیش از همه در امراض مزمن معموالً عالیم حاد انفلووینزا مشاهده میشوند. ریزش وایروسی  دیگر امراضی طروق

معموالً در فصل سرد سال مشاهده میشود.  لذا واکسیناسیون در فصل خزان توصیه میشود.  ولی واکسیناسیون در تمام طول سال 

ود را تغییر میدهند و در نتیجه افراد که سال قبل واکسین شده بودند و یا به میتواند انجام شود.  وایروس های انفلووینزا همیشه خ

انفلووینزا مبتال شده بودند ممکن است سال بعد مجدداً به انفلووینزا مبتال شوند.  واکسیناسیون انفلووینزا باید هر سال با واکسین 

 جدید تجدید شود. 

 

 واکسین

خوانده  واکسین فصلی( تولید شده و اصطالحاً WHOنهادات جدید اداره صحت جهانی )واکسین انفلووینزا هر سال بر اساس پیش

که در جهان شایع هستند را در نظر میگیرد. واکسین چهارگانه  Bو  Aمیشود.  پیشنهاد ذکر شده وایروس های انفلووینزا نوعیت 

د میباشد. در فواصل بیش تر خطر شیوع جهانی که هر دو شایع هستن Bو  Aزنده شامل اجزای هر دو نوع وایروس انفلووینزا 

، که به نام "A/H1N1نوع کامالً تازه از انفلووینزا وجود دارد )پندامی(. یک نمونه از این اتفاق شیوع وایروس "انفلووینزا جدید 

وب نموده و را سرک A/H1N1میباشد. ولی وایروس جدید وایروس قدیمی  2009"انفلووینزا خوکی" هم شناخته میشد در سال 

 لذا در واکسین های فصلی فعلی انفلووینزا موجود میباشد. 

 

تا  2در کنار واکسین غیرفعال انفلووینزا برای اطفال و نوجوانان هم اکنون واکسین زنده انفلووینزا نیز برای اطفال و نوجوانان 

در محیط بینی، حلق و دهن توزیع میشوند و سال نیز موجود میباشد.  واکسین حاوی وایروس تضعیف شده انفلووینزاست که  17

مافیت در مقابل وایروس را تامین مینمایند.  واکسین تنها از طریق بینی قابل استفاده است و در هر دو سوراخ بینی وارد میشود.  

 ید تزریق شود. تنفس عادی در هنگام واکسیناسیون مختل نمیشود.  نیاز به تنفس فعال از بینی نیست. واکسین به هیچ وجه نبا

 

واکسیناسیون میتواند هم زمان با دیگر واکسینهای زنده مانند سرخکان، اوریون، بخار و آبله مرغان تجویز شود. کدام نیاز به 

رعایت فاصله زمانی برای واکسین های غیرفعال که در تقویم واکسیناسیون اطفال موجود است نیز وجود ندارد.  واکسین حاوی 

 2هفته واکسین میشوند.  واکسین از  4است، اطفال که تا کنون واکسین نشده اند در دو مرحله با فاصله حداقل یک دوز واکسین 

 هفته پس از واکسیناسیون ایمنی ایجاد می نماید. 

 توصیه میشود که واکسین همزمان با ادویه مخصوص ضد وایروس ریزش )مانند سرکوب کننده های نورامینیداز( تجویز نشود. 

 

 کی باید واکسین شود؟

سال واکسین زنده ترجیح داده شود.  هم خوانی واکسین برای اطفال و  6تا  2توصیه میشود که برای اطفال بین  2013از اگست 

نوجوانان مبتال به استما خفیف تا اوسط اثبات شده است، تا کنون معلومات در مورد اطفال مبتال به دیگر امراض ریوی و یا 

 امراض مزمن قلبی، مشکل تولید انرژی )میتابولیزم( و یا کلیوی موجود نمیباشد. 

انفلووینزا برای اطفال و نوجوانان توصیه میشود که مخصوصاً در خطر ابتال به انفلووینزا قرار دارند )برای موارد منع واکسین 

تجویز به بخش "کی نباید واکسین شود؟" مراجعه نمایید(، مثال مبتالیان به امراض مزمن طروق تنفسی، قلبی، کبد و کلیوی، 

شکر(، عفونت های بدون عالیم اچ آی وی و هم چنین امراض مزمن عصبی. و هم  امراض مشکل سیستم تولید انرژی )مانند

 چنین افراد که میتوانند افراد در خطر را مبتال نمایند. 

 

 کی نباید واکسین شود؟ 

دید افرادی شدیداً مریض که نیازمند درمان تب هستند نباید واکسین شوند.  و هم چنین تمام افراد که مبتال به حساسیت های ش

)آلرژی( به مواد واکسین )پروتیین مرغی، ژالتین و یا جنتامایسین( هستند، نباید واکسین شوند؛ هم چنین اطفال و نوجوانان که 

دچار ضعف سیستم دفاعی بر اثر مریضی و یا معالجات سرکوب سیستم دفاعی هستند )مانند تداوی کیمیاوی و یا معالجات 
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اطفال و نوجوانان مبتال به استما شدید و یا تنفس سوت کشنده )گیمن حاد( هستند بهتر است کورتیزونی( نباید واکسین شوند.  

سال نباید با واکسین از طریق بینی واکسین شوند.  مانند تمام واکسین های زنده  2واکسین نشوند.  نوزادان و خوردساالن زیر 

واکسین در زمان شیردهی نیز توصیه نمیشود.  هم چنین خطر  دیگر تجویز واکسین انفلووینزا در زمان حاملگی توصیه نمیشود. 

 انتقال وایروس تضعیف شده انفلووینزا به افراد دارای سیستم دفاعی ضعیف وجود دارد.

 

 تدابیر بعد از واکسیناسیون

های جسمی غیر فرد واکسین شده نیاز به کدام مراقبت خاص ندارد، در ظرف سه روز پس از واکسیناسیون بهتر است از فعالیت 

معمول خودداری شود.  در مورد افراد که در آن ها عکس العمل های الرژیک )حساسیت( شدید مشاهده شده است باید قبل از 

هفته قبل از واکسیناسیون باید از دریافت سالیسیالت )موجود در مسکن ها و تب بر  4واکسیناسیون به داکتر اطالع داده شود.  تا 

 احتمال بروز مریضی بسیار نادر )سندروم ریه( نیز موجود است.  ها( خودداری شود. 

 

 احتمال عکس العمل های الرژیک خاص و عمومی 

بعد از واکسیناسیون در کنار مافیت مورد نظر در مقابل امراض، احتمال بروز عکس العمل های الرژیک وجود دارد که معموال 

%(: ریزش آب بینی، 10-هستند.  این عالیم شامل موارد بسیار رایج )روز برطرف شده و به ندرت طوالنیتر  3تا  1ظرف 

%(:  خون ریزی بینی، بثورات  1 – 0.1-%(: تب و درد عضالت؛ کمتر رایج )10- 1-کاهش اشتها و سردردی؛ موارد رایج )

جلدی، میباشند. معموالً این عکس العمل های الرژیک خاص و یا عمومی موقتی بوده و بدون تداوی کلنیکی به سرعت و بدون 

 عوارض جانبی برطرف میشوند. 

 

 آیا برای واکسیناسیون عوارض جانبی متصور هستند؟ 

نادر هستند که فراتر از عکس العمل معمول به واکسین بوده و وضعیت عوارض جانبی واکسیناسیون عکس العمل های بسیار 

صحت فرد واکسین شده را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند.  پس از واکسیناسیون انفلووینزا در موارد حساسیت مشاهده میشود، 

ادر حتی شوک. در موارد نادر مانند عکس العمل های جلد )خارش و آبله( و هم چنین پندیده گی چهره، و در موارد بسیار ن

مشکالت در سیستم عصبی )التهاب اعصاب، فلج موقتی( و تشدید عالیم سندرم بسیار نادر الی )نقص مادرزاد آنزیم های مغزی( 

 مشاهده شده اند. 

 

 مشوره درباره عوارض جانبی احتمالی با داکتر واکسیناسیون

 لسه شفاف سازی برگذار مینماید.بر عالوه این دفترچه راهنما داکتر برای شما یک ج

اگر پس از واکسیناسیون عوارض جانبی بروز نمایند که فراتر از عکس العمل های خاص و عمومی موقتی مذکور باشند، داکتر 

 واکسیناسیون با کمال میل برای مشوره آماده است. 

 

 تماس با داکتر واکسیناسیون:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع مسوولیت قانونی 

( با رضایت صلیب سبز آلمان و یا موسسه روبرت کوخ صورت گرفته 10/2014ترجمه متن اصلی دفترچه راهنما )به تاریخ:  

است. متن آلمانی معیاری است، در مقابل مشکالت ترجمه کدام مسوولیت پذیرفته نمیشود، و هم چنین مسوولیت کمی در مقابل 

 خه آلمانی پذیرفته میشود. مطابق روز بودن متن ترجمه در صورت مرور نس
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 _______________________________________________________________________اسم

Name 

 

 واکسیناسیون در مقابل انفلووینزا )اسپری بینی( 

Schutzimpfung gegen Influenza mit Lebendimpfstoff (Nasenspray) 

 

مورد  در ضمیمه یک دفترچه در مورد مراحل واکسیناسیون در مقابل انفلووینزا دریافت مینمایید. در این دفترچه معلومات در

امراض که با این واکسین از آن ها جلو گیری میشود، واکسین و هم چنین عکس العمل ها و عوارض جانبی احتمالی واکسیناسیون 

 موجود میباشد. 

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 قبل از واکسیناسیون به معلومات ذیل نیاز داریم:
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 آیا فرد واکسین شونده به امراض سیستم دفاعی مبتال میباشد )اکتسابی، ارثی و یا بر اثر دوا(؟  .1

Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

   (Nein)نخیر  □     (Ja)بلی  □

 

 . آیا فرد واکسین شونده در سه ماه گذشته ایمونگلوبین )گاماگلوبین( و یا خون اهدایی دریافت نموده است؟2
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 

Bluttransfusion vorgenommen? 

   (Nein)نخیر  □     (Ja)بلی  □

 

 دارد؟  -مخصوصاً به پروتیین مرغی– . آیا مریضی حساسیت شناخته شده3
Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

   (Nein)نخیر  □     (Ja)بلی  □

 

 _______________________________اگر بلی، کدام موارد؟_________________________
wenn ja, welche 

 

. آیا فرد واکسین شوند در واکسیناسیون های قبلی عکس العمل های الرژیک، تب باال و یا دیگر عکس العمل های 4

 غیر معمول نشان داده است؟ 

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

   (Nein)نخیر  □     (Ja)بلی  □

 

 

 اگر معلومات بیشتر در مورد واکسیناسیون میخواهید از داکتر خود بپرسید!
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 دفترچه واکسیناسیون را در روز واکسیناسیون همراه  خود داشته باشید!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 رضایت نامه
Einverständniserklärung 

 
 با واکسین زنده  –جهت واکسیناسیون در مقابل انفلووینزا 

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza – mit Lebendimpfstoff 

 
 

 ________________________________________________________ اسم فرد واکسین شده
Name des Impflings 

 
 

 ______________________________________________________________ تاریخ تولد
geb. am 

 
واکسیناسیون به طور کافی معلومات دریافت  من مطالب دفترچه را مطالعه نمودم و در این باره با داکتر مشوره نموده و در مورد

 نمودم.
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 کدام سوال دیگر ندارم.  □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 اجازه واکسیناسیون پیشنهادی در مقابل انفلووینزا را میدهم.  □
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza ein. 

 

 به من اطالع داده شد.اجازه  واکسیناسیون را نمیدهم. در مورد مضرات عدم واکسیناسیون  □
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 _____________________________________________________________ Vermerke امضا
 
 

 ________________________________________________________  Ort, Datumمکان، تاریخ
 
 
 

_______________________________  ______________________________ 
 امضای داکتر             امضای فرد واکسین شونده و یا           

      سرپرست قانونی او
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


