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ھای مختلف، بخصوص  پتاجنو توسط تعدادی از ھستند ق تنفسی از شایعترین مریضی ھا عفونت ھای حاد طر

ھرسالھ بھ  یکند و میتواند م" نقش خاصی را ایفا انفلوینزا، عامل اصلی " انفلوینزاویروس ھا، ایجاد میشوند. ویروس 
در  انفلوینزاتنفسی، ویروس حاد پتاجن ھای ایجاد کننده امراض شکل اپیدمیک مجدداً تکرار شود. در مقایسھ با دیگر 

بھترین محافظت است. استفاده از واکسین در وقت معینھ آن موارد باعث یک دوره از مریضی شدید میشود. اغلب 
 ، محافظت نمیکند. میباشد ناشی از دیگر پتاجن ھا کھ مقابل امراض تنفسی خفیفتر عمومی در انفلوینزاواکسین 
یک مریضی حاد ھمراه با تب، سرفھ و دردھای عضالنی است کھ ھمیشھ نمیتوان آنرا از دیگر امراض   انفلوینزا

ناگھانی بھ قسم تفکیک کرد. شروع آن معموالً از وضعیت صحی نورمال  ،تنفسی براساس زمینھ ھای کلینیکی محض
سال سن کھ مصاب بھ مریضی ھای   60دوره ھای کلینیکی شدید اغلباً در اشخاص کالنتر از بطور خاص است. 

ین بنابرای ویروسی بیشتر در اوقات سرد سال شایع است. انفلوینزاد. نمشاھده میشو   ،مزمن ھستند و در زنان حاملھ
اکتوبر / نوامبر) زرق و تطبیق شود. با  ھایماھ واکسیناسیون باید بھ طور عموم در ماھھای خزان (بھترین حالت
 اینحال، واکسیناسیون محافظتی میتواند در ھر زمانی زرق شود.

 
 واکسین
واکسین  باید با واکسین جدید تکرار شود. انفلوینزامکرراً تغییر میکند، بھ قسمیکھ در ھر سال واکسین  انفلوینزاویروس 

 ی فصلی با توجھ بھ توصیھ ھای جدید سازمان صحی جھانی انفلوینزاھای موسوم بھ 
(World Health Organization [WHO]) 

 را کھ در جھان در چرخش ھستند، در نظر میگیرد.  Bو   Aتوصیھ ھا انواع ویروس ھای این ھر سالھ ساختھ میشوند. 
 و  A )A/H1N1ی نوع انفلوینزاحاوی دو نوع ویروس  در اینجا تشریح شد کھ  بلند-ھمچنین این واکسین با دوز

A/H3N2 ی نوعانفلوینزا) و دو ویروس-B د. با اینحال، حتی اگر استثناًء، میتواند بھ شکل ھمزمان ایجاد شو است کھ
  1 برای اجزای اصلی این واکسین در یک فصل تغییر نکند، این واکسین باید تجدید شود، چراکھ این واکسین حداکثر

 سال دوام میکند.
جواز   ،سالھ و کالنتر 60برای کالنساالن  انفلوینزامحافظتی در مقابل واکسین  برای مصرفبلند -واکسین با دوز این

داده شده است. این واکسین با استفاده از تخم مرغ تولید میشود و باید ترجیحاً بھ شکل عضالنی (در قسمت فوقانی بازو 
بھ شکل تحت جلدی نیز زرق شود. این واکسین نباید در  انفرادییا ران جانبی) زرق شود، اما میتواند در موارد 

 رین (باسن) یا اعصاب کالن زرق شود.اطراف س
 

، در این صورت یک واکسین باید در قسمت فوقانی گرددیکجای با دیگر واکسین ھا استفاده  انفلوینزااگر این واکسین 
را   شخصکار میتواند بھ شکل بالقوه عکس العمل ھای معافیتی بازوی راست و دیگری در بازوی چپ زرق شود. این 

 2تقویت کند. داکتر تطبیق کننده واکسین میتواند در این مورد بھ شما توصیھ کند. محافظت ذریعۀ این واکسین تقریباً 
 ھفتھ بعد از واکسیناسیون شروع میشود.   3الی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باید واکسین شود؟ کدام اشخاص
سالھ و کالنتر بطور خاص در   60) توصیھ میکند از آنجایی کھ تمامی اشخاص STIKOکمیتھ دائمی مصئونیت (

با یک واکسین با دوز بلند،  انفلوینزاترجیحاً آنھا باید در مقابل  پسمیباشند  انفلوینزامعرض ریسک مریض شدن بھ 
ارای انتی جن است و  ی سنتی دانفلوینزابرابر بیشتر از واکسین ھای  4بلند حاوی -. واکسین با دوزواکسین شوند

 سالھ و کالنتر ارائھ میکند.  60محافظت بھتری را برای اشخاص در گروه سنی 
 

 نباید واکسین شوند؟ کدام اشخاص
تب) رنج میبرد باید فقط بعد از شفایاب شدن  دارای ھر شخصیکھ از یک مریضی حاد (بخصوص از یک عفونت 

واکسین شود. اشخاصیکھ از حساسیت شدید نسبت بھ ترکیبات آن رنج میبرند نباید از این واکسین استفاده کنند. بعنوان 
مرغ (سفیدی تخم  البومینشده نسبت بھ  تثبیتمثال این کار ممکن است برای اشخاصیکھ عکس العمل الرجیک شدید 

 اتفاق بیافتد.  ،دمرغ) دارن
 

 رفتار قبل و بعد از زرق واکسین
مستعد عکس العمل ھای گردش خونی ھستند یا مشخص شده کھ عکس العمل ھای الرجیک فوری دارند،  اگر اشخاص 

داکتر زرق کننده واکسین را باخبر بسازند. اشخاص ممکن است بعضی اوقات مستقیما   ،واکسینپیچکاری باید قبل از 
بعد از (یا حتی قبل از) این پیچکاری در نتیجھ یک عکس العمل استرسی بھ سوزن پیچکاری، غش کنند. شخصی کھ  

ی این واکسین روز اول بعد از زرق پیچکار 3واکسین میشود ضرورت بھ انجام کدام اقدامات احتیاطی خاص در 
 .نمایندندارند، ھرچند کھ باید از فعالیت فزیکی غیرعادی پرھیز 

 
 عکس العمل ھای الرجیک احتمالی موضعی و عمومی بعد از واکسین

% یا  10ضعف عمومی، مکرراً (در و ھمچنین دن و درد موضعی در ناحیھ پیچکاری بعد از واکسیناسیون، سرخ ش
تا   1بیشتر از اشخاص واکسین شده) اتفاق می افتد. ھمچنین دردھای عضالنی و سردردی بسیار شایع ھستند. معموالً (

آبی رنگ در محل زرق پیچکاری ایجاد  نقطۀ% از اشخاص واکسین شده) پندیدگی، سخت شدن و یک 10کمتر از 
فاوی در  مل عقداتو بلندتر) واقع شود. احتمال پندیدگی   C° 37.5و تب ( ردیاحساس سشود، و ھمچنین ممکن است 

% از اشخاص واکسین شده) ممکن  1الی کمتر از  0.1بعضی اوقات (در  نزدیکی محل زرق واکسین وجود دارد. 
روز اول   3. این عکس العمل ھا بھ طور عموم در ایجاد شوداست خارش در ناحیھ زرق پیچکاری و ماندگی 

روز دیگر تقلیل پیدا میکنند. بعضی اوقات، ضعف و ماندگی در عضالت و   3کسیناسیون ایجاد میشوند و در جریان وا
% از  0.1ھمچنین اعراض و عالیم معدی معائی (دلبدی و استفراغ، اسھال) مشاھده شده است. بھ ندرت (در کمتر از 

اد میشود. در واقعات فردی، اعراض و عالیم  اشخاص واکسین شده) ضعف یا گنسی، دردھای مفاصل و اندام ایج
 تنفسی (مثل سرفھ، نفس تنگی، احساس انقباض در گلو) یا درد صدر (قفسھ سینھ) مشاھده شده است. 

 
الذکر نشاندھنده عکس العمل نورمال جسم در مقابل این واکسین است.  -عکس العمل ھای موضعی و عمومی فوق

 از بین میروند و بھ سرعت و بدون کدام نتایجی کم میشوند.  این عکس العمل ھامنحیث یک قاعده، 
 

 آیا عوارض ناشی از واکسین ممکن است؟ 
افتد کھ بیشتر از حد نورمال عکس العمل ھای واکسین پیش برود، و  عوارض ناشی از واکسین بسیار کم اتفاق می

با دوز  انفلوینزااینکھ بھ شکل قابل توجھی صحت شخص واکسین شده را مختل نماید. بعد از زرق واکسین با واکسین 
وجود دارد. فقط ، پت) و طرق ھوایی اندفاعاتبلند، احتمال عکس العمل ھای الرجیک بعنوان مثال در جلد (خارش، 

نھایتا شاک راپور داده شده است.   ، یادر موارد انفرادی عکس العمل ھایی فراتر از عکس العمل ھای الرجیک فوری
بسیار بھ ندرت، التھاب شریان ھای خونی ممکن است اتفاق بیافتد، یا تعداد پالکت ھای خونی میتواند بطور موقت کم  

در ود. بھ ھمین ترتیب، عوارض عصبی بسیار بھ ندرت در مقاالت طبی شود، کھ ممکن است منجر بھ خونریزی ش
ارتباط با این واکسین تشریح شده است (مثل احساسات غیرنورمال، التھاب عصبی، فلج موقتی، تشنج بھمراه یا بدون 

 تب). 
 

 
 
 
 
 

  



 
 کننده این واکسین در مورد عوارض جانبی  تطبیقتوصیھ ھای داکتر 

ا یک مشاوره توصیھ ای بھ شما ارائھ خواھد کرد. اگر بعد از  معالوه بر این معلومات بروشو، داکتر واکسین کننده ش 
اعراض و عالیمی اتفاق افتاد کھ از عکس العمل ھای موضعی و عمومی موقتی کھ فوقاً تشریح شد،   ،زرق واکسین

 اً داکتر زرق کننده واکسین برای توصیھ بیشتر در دسترس خواھد بود.  حتمود رفراتر ب

 شما میتوانید با داکتر زرق کننده واکسین بھ ارتباط شوید
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 بلند -با واکسین با دوز – انفلوینزاواکسین محافظتی در مقابل 

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff  

 نام

Name  

 را ارائھ کنید: قبل از زرق واکسین، لطفا معلومات شخصی ذیل 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 آیا شخصی کھ باید واکسین شود در حال حاضر صحتمند است؟  .1

 نخیر       بلھ  

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

 )؟البومینبخصوص در مقابل سفیدی تخم مرغ ( –الرجی شناختھ شده ای دارد  ، آیا مریض  .2

 نخیر       بلھ  

 اگر بلھ، بھ چھ چیزی 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

در گذشتھ   ھای غیرعادی بعد از کدام واکسین، بلند یا دیگر عکس العملآیا شخصی کھ باید واکسین شود عکس العمل ھای الرجیک، تب  .3
 داشتھ است؟ 

 نخیر       بلھ  

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

کننده واکسین پرسان   تطبیقبلند بیشتر بدانید، لطفا از داکتر  -با واکسین با دوز –  انفلوینزااگر میخواھید درباره واکسین ھای محافظتی در مقابل 
 کنید! 

 ! ھمراه داشتھ باشیدبا خود کارت واکسین خود را در زمان قرار مالقات واکسین  طفا ل

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 

 

 

 



 تصدیق رضایت 

 بلند -با واکسین با دوز – انفلوینزاتطبیق واکسین محافظتی در مقابل  جھت 

مطابق بھ قانون مربوط بھ حقوق   وی(ھمچنین فورمھ ھای دارای کاپی کاربن برای ارائھ یک کاپی بھ شخص واکسین شده، یا نماینده قانونی 
 ) ھستندمریض موجود 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. der gesetzlichen 
Vertretungsperson gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

 نام شخصی کھ باید واکسین شود 

Name der zu impfenden Person 

 متولد شده در 

geb. am 

 

 واکسین توسط داکتر خود بھ شکل کامل توصیھ شده ام. اینجانب مطالب بروشور معلوماتی را یادداشت کرده ام و ھمچنین در مورد این 

 اینجانب سوال دیگری ندارم. 

 بلند رضایت میدھم. -با واکسین با دوز  – انفلوینزااینجانب با واکسین پشنھاد شده در مقابل 

 توصیھ شده است.  در مورد نتایج احتمالی عدم قبول کردن، اینجانب این واکسین را قبول ندارم. بھ من 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 مالحظات: 

Vermerke: 

 مکان، تاریخ: 

Ort, Datum: 

 امضای داکتر   امضای شخصی کھ باید واکسین شود  
 یا نماینده قانونی او 

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. der gesetzlichen Vertretungsperson   

 

 

 


	نام

