
                11d o.N ، دوز باال آنفلوانزایواکسن 
 

 60با واکسن دوز باال برای افراد  )  flu(  آنفلوانزااطالعات در مورد واکسیناسیون محافظتی در برابر  
 سال و باالتر 

 )2021 اکتبر روزرسانیبھآخرین (
 

ھا ایجاد  ویژه ویروسمختلف بھ  زایبیماریعوامل  ھا ھستند و توسط  ترین بیماریھای حاد مجاری تنفسی از شایععفونت
در  .  بھ شکل اپیدمی عود کندتواند  میواقعی، بسیار مھم است و ھر سال    ی»آنفلوانزا«، عامل  آنفلوانزاویروس  .  شوندمی

سایر   با  ویروسبیماریعوامل  مقایسھ  تنفسی،  حاد  شدید    آنفلوانزاھای  ھای  بیماری  دوره  یک  باعث  موارد  بیشتر  در 
تر  ھای تنفسی خفیفدر برابر بیماری آنفلوانزاواکسن . واکسیناسیون بھ موقع است در مقابل آن بھترین محافظت. شوندمی

 . کندمحافظت نمی زاناشی از سایر عوامل بیماری
صرفاً بر اساس دالیل بالینی توان  نمی   حاد ھمراه با تب، سرفھ و دردھای عضالنی است کھ ھمیشھ  یک بیماری  آنفلوانزا

 سالمت کامل و در شرایطی است کھ در شروع آن معموال بھ طور ناگھانی . ھای تنفسی متمایز کردآن را از سایر بیماری
باالی  دوره  . بریدبھ سر می افراد  در  اغلب  بالینی شدید  بیماری  60ھای  بھ  افراد مبتال  در  ھای مزمن و در زنان  سال، 

بنابراین واکسیناسیون باید بھ طور  .  ی ویروسی در فصول سرد سال شیوع بیشتری داردآنفلوانزا .  شودباردار مشاھده می
در ھر توان  را میبا این حال، واکسیناسیون حفاظتی  .  نجام شودا)  نوامبر  / اکتبر    ،بھترین حالتدر  (  ھای پاییزکلی در ماه

 . دادزمانی انجام 
 

 واکسن
بنابراین واکسیناسیون  بھ طور مکرر تغییر می  آنفلوانزاھای  ویروس باید ھر سال با واکسن فعلی تکرار    آنفلوانزاکنند، 

)  WHO(زمان سازمان بھداشت جھانی  ھای آن  ی فصلی ھر سالھ با توجھ بھ توصیھ آنفلوانزاموسوم بھ    ھایواکسن .  شود
(World Health Organization)  ی  آنفلوانزاھای  ھا انواع ویروساین توصیھدر  .  شوندساختھ میA    وB    کھ در جھان
واکسن دوز باال کھ در اینجا توضیح داده شده است ھمچنین حاوی ترکیبات دو  .  شونددر گردش ھستند در نظر گرفتھ می

توانند بھ طور ھمزمان  است کھ می  Bو دو ویروس آنفلوانزای نوع  )  A/H3N2و    A  )A/H1N1ویروس آنفلوانزای نوع  
ھمچنان باید    ھاواکسن  با این حال، حتی اگر بھ عنوان یک استثنا، ترکیبات واکسن در یک فصل تغییر نکند،.  ایجاد شوند

 . دنتازه شود، زیرا حداکثر یک سال دوام می آور
این واکسن    . مجاز استسال و باالتر    60در بزرگساالن  آنفلوانزا  واکسیناسیون محافظتی در برابر    رایواکسن دوز باال ب
تزریق  )  قسمت باالیی بازو یا جانبی ران(شود و ترجیحاً باید بھ صورت داخل عضالنی  مرغ تولید میبا استفاده از تخم

این واکسن نباید در مجاورت باسن یا .  کردبھ صورت زیرپوستی نیز تزریق  آن را  توان  موارد می برخی  شود، اما در  
 .  بزرگ تزریق شود عصبھای

 
ھا در قسمت باالیی بازوی راست و دیگری  ھا تزریق شود، باید یکی از واکسنھمراه با سایر واکسن آنفلوانزااگر واکسن 

پزشک  . ھای ایمنی فرد را تقویت کنداین ممکن است بھ طور بالقوه پاسخ. در قسمت باالیی بازوی سمت چپ تزریق شود
  3تا    2حدود    آنفلوانزامحافظت واکسن از فرد در برابر  .  ما مشاوره بدھدتواند در این مورد بھ شمسئول واکسیناسیون می

 . شودھفتھ پس از واکسیناسیون شروع می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چھ کسانی باید واکسینھ شوند؟
واکسینھ شوند و برای   آنفلوانزاسال و باالتر در برابر    60کند کھ ھمھ افراد  توصیھ می)  STIKO(  سازیکمیتھ دائمی ایمن

  4واکسن دوز باال،  .  ھستند  آنفلوانزادر معرض خطر ابتال بھ    ھاآنترجیحاً از واکسن دوز باال استفاده شود، زیرا    ھاآن 
 . کندسال و باالتر محافظت می 60از افراد بھتر ھای آنفلوانزای سنتی آنتی ژن واکسن دارد و برابر بیشتر از واکسن

 
 نباید واکسینھ شوند؟چھ کسانی 

افرادی کھ .  باشد، باید بعد از بھبودی کامل واکسینھ شود)  دارمخصوصاً عفونت تب(اگر فردی مبتال بھ یک بیماری حاد  
برای مثال افرادی کھ واکنش    . دھند نباید آن را تزریق کنندنشان می  دھنده این واکسن حساسیت شدید بھ اجزای تشکیل

 . دارند، نباید این واکسن را تزریق کنند) مرغسفیده تخم(ھ آلبومین آلرژیک شدید ثابت شده ب
 

 رفتار قبل و بعد از واکسیناسیون
واکنش  شخصیاگر   بھ  خون  مستعد  گردش  دستگاه  واکنش  استھای  تجربھ  آلرژیک  یا  از دارد  سریعھای  قبل  باید   ،

یا حتی  (پس از    بالفاصلھبعضی از افراد ممکن است   گاھی  . دھدبھ پزشک مسئول واکسیناسیون اطالع  باید  واکسیناسیون  
شود الزم نیست اقدامات احتیاطی خاصی فردی کھ واکسینھ می.  بھ دلیل استرس سوزن، غش کنند  تزریق واکسن)  قبل از

 . نی غیرمعمول خودداری کندروز اول پس از واکسیناسیون انجام دھد، اگرچھ باید از فعالیت بد 3در 
 

 ھای آلرژیک موضعی و عمومی احتمالی پس از واکسیناسیونواکنش
یا بیشتر از افرادی کھ   %10در  (  و درد موضعی در محل تزریق و ھمچنین کسالت  شدن  پس از واکسیناسیون، قرمز

 10تا    1در  (معموالً  .  بسیار شایع استدردھای عضالنی و سردرد نیز  .  دھدبھ صورت مکرر رخ می)  شوندمیواکسینھ  
  37.5(  ایجاد شود و تب و لرزکبودی  در محل تزریق ورم، سفت شدن و یک  ممکن است در  )  درصد افراد واکسینھ شده
ھمچنین ممکن است غدد لنفاوی مجاور محل تزریق واکسن، متورم .  نیز ممکن است رخ دھد)  درجھ سانتیگراد و باالتر

اوقات  .  دنشو شده  افراد  %1تا    0.1در  (گاھی  احساس )واکسینھ  فرد  و  باشد  داشتھ  خارش  تزریق  محل  است  ممکن   ،
.  کنندروز بعدی فروکش می  3روز اول واکسیناسیون است و در طول    3ھا معموالً مربوط بھ  این واکنش.  خستگی کند

ضعف یا .  شودگزارش می)  لتھوع و استفراغ، اسھا(گاھی اوقات، ضعف و خستگی عضالنی و ھمچنین عالئم گوارشی  
در برخی افراد، عالئم تنفسی  .  دھدرخ می)  افراد واکسینھ شده  %0.1در کمتر از  (  سرگیجھ، درد مفاصل و اندام بھ ندرت

 . یا درد قفسھ سینھ گزارش شده است) مانند سرفھ، تنگی نفس، احساس گرفتگی گلو (
 

گذرا ھستند و    معموالً   ھااین واکنش  . واکنش طبیعی بدن بھ واکسن استھای موضعی و عمومی ذکر شده در باال  واکنش
 . ندارند عوارضیو ھیچ  کنندمیبھ سرعت فروکش 

 
 آیا ممکن است عوارض ناشی از واکسن رخ بدھد؟

ھای طبیعی واکسن ھستند و بھ طور محسوسی د کھ فراتر از واکنشانیبسیار نادرمشکالت  عوارض ناشی از واکسن  
ھای واکنشممکن است  پس از واکسیناسیون با دوز باالی واکسن آنفلوانزا،  .  کنندرا مختل می  واکسینھ شدهسالمت فرد  

ب.  رخ بدھندو حساسیت مجاری تنفسی  )  خارش، جوش، کھیر(  آلرژیک بھ عنوان مثال، حساسیت پوستی رخی  فقط در 
واکنش  ھایواکنشموارد،   از  تا  فراتر  فوری  آلرژیک  شوکھای  است / حد  شده  گزارش  است  .  تشنج  ممکن  ندرت  بھ 

ھای خون بھ طور موقت کاھش یابد، کھ ممکن است منجر بھ خونریزی  ھای خونی رخ بدھد، یا تعداد پالکتالتھاب رگ
مانند احساسات غیر  ( بی مربوط بھ این واکسیناسیوننادری در مقاالت پزشکی بھ عوارض عص در مواردھمچنین، . شود

 . اشاره شده است )طبیعی، التھاب عصبی، فلج گذرا، تشنج با یا بدون تب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مشاوره توسط پزشک مسئول واکسیناسیون در مورد عوارض جانبی احتمالی  
شما   بھ  واکسیناسیون  مسئول  پزشک  اطالعات،  حاوی  بروشور  این  بر  میعالوه  از  .  ددھمشاوره  پس  عالئم  اگر 

واکنش از  فراتر  گذراواکسیناسیون  عمومی  و  موضعی  مسئول    باشد  ھای  پزشک  شد،  داده  توضیح  باال  در  کھ 
 . واکسیناسیون برای مشاوره بیشتر در دسترس خواھد بود

 توانید با پزشک مسئول واکسیناسیون ارتباط برقرار کنید می

 
 
 

 Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg: چاپ دارنده حق طبع و ناشر و 
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  با واکسن دوز باال - آنفلوانزاواکسیناسیون محافظتی در برابر 

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff  

 نام 

Name  

 ً  : قبل از واکسیناسیون، مشخصات شخصی زیر را ارائھ دھید لطفا

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 آیا فردی کھ قرار است واکسینھ شود در حال حاضر سالم است؟ . 1

 خیر      بلھ 

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

 ؟ )نیآلبوم(بھ سفیده تخم مرغ  ویژهبھ  -آیا بیمار حساسیت مشخصی دارد . 2

 خیر       بلھ  

 اگر بلھ، بھ چھ چیزی حساسیت دارد؟

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

ja       nein 

wenn ja, welche 

 ھای غیرمعمول داشتھ است؟ قبلی واکنش آلرژیک، تب باال یا سایر واکنش ھایآیا فردی کھ قرار است واکسینھ شود پس از واکسیناسیون. 3

 خیر         بلھ

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

ja       nein 

باال    -  آنفلوانزاافظتی در برابر  محن  اگر مایل ھستید در مورد واکسیناسیو  از پزشک مسئول واکسیناسیون    -با واکسن دوز  بدانید، لطفاً  بیشتر 
 ! بپرسید

 ً  ! در زمان واکسیناسیون کارت واکسیناسیون خود را ھمراه خود داشتھ باشید لطفا

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! 

 



  رضایت تأیید

 با واکسن دوز باال  - آنفلوانزاواکسیناسیون محافظتی در برابر 

 ) یا نماینده قانونی وی مطابق با قانون مربوط بھ حقوق بیمار موجود است  واکسینھ شدهھای رونوشت نیز برای ارائھ یک نسخھ بھ فرد فرم(

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 قرار است واکسینھ شود 

Name der zu impfenden Person 

 تاریخ تولد 

geb. am 

 

 . داده استبھ من  جامع و ھمچنین پزشکم در مورد واکسیناسیون مشاورهام را مطالعھ کردهبروشور  اطالعات موجود درمن 

 . دیگری ندارم سؤالمن 

 . با واکسن دوز باال موافق ھستم -  آنفلوانزادر برابر برای محافظت من با واکسیناسیون پیشنھادی 

 . با من صحبت شده است واکسن خودداری از زدن ایندر مورد عواقب احتمالی . کنممیرا رد یناسیون واکسمن پیشنھاد 

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: 

   پزشک امضای      امضای شخصی کھ قرار است واکسینھ شود 
     اوده قانونی نیا نمای

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

 

 

 


