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 واکسیناسیون محافظتی در مقابل هپاتیت آ

شود. این میکروب در فضوالت افراد مبتال ( ایجاد میHAVیروس هپاتیت آ )ااست که بر اثر عفونت با و جگرهپاتیت آ التهاب حاد 

 شود.انند صدف به افراد دیگر منتقل مییا از طریق آب آلوده یا مواد غذایی آلوده مخارج شده و از طریق عفونت اسمیر 

 

قدر فرد مبتال شده سن نماید. هر یم و یا با عالیم خفیف بروز میبدون عال معموالا  مریضیردسالی مبتال شود، واگر فرد در سنین خ

 پوست و چشم ]زردی[( عموماا  نگی، زردشده سرماخورد، عالیم یدرد جان، ق)تب، استفرا مریضیداشته باشد، عالیم  بیشتر

تواند در بزرگساالن با عالیم باعث التهاب مزمن جگر نمیشود. ولی می –برخالف هپاتیت ب –کنند. هپاتیت آ شدید تر بروز می

 اعث مرگ شود. تواند بند. هپاتیت آ تنها در موارد نادر میتوانند به طول انجامند، بروز ککه تا چند ماه می طوالنی مدت

 

 کشورهای پیشرفته رو به کاهش بوده است. در این کشورها معموالا  دیگرهپاتیت آ در دهه های گذشته در آلمان و  مریضیشیوع 

 طبیعی دارند.  در مقابل آن محافظت در سنین کودکی یروس هپاتیت آافراد مسن به دلیل ابتال به وتنها ا

یی هپاتیت آ در حال حاضر شایع اروپا و هم چنین در کشورهای استوایی و زیر استوادر بسیاری از کشورهای شرق و جنوب 

  از سفر به این کشورها خود را با واکسیناسیون در مقابل هپاتیت آ محافظت نمایید.  قبلشود میباشد. لذا توصیه می

 

 شوند.  مریضی واکسینمقابل  گی شان در خطر هستند بهتر است در آلمان دره که به دلیل شغل یا نحوه زند افراد

 برای هپاتیت آ وجود ندارد. تنها راه محافظت در مقابل هپاتیت آ واکسیناسیون به موقع است.  تداوی خاص

 

 واکسین

برای کودکان و  واکسیننمایند. ایروس مرده هپاتیت آ میباشد که در فرد واکسین شده معافیت ایجاد میهپاتیت آ حاوی و واکسین

شود. در مورد شروع و مدت ماه فاصله انجام می 18تا  6ه با مرحل 2باشد. واکسیناسیون هپاتیت آ در موجود میساالن بزرگ

واکسین هپاتیت شود )در عضله(. واکسین تزریق مینمایید.  هخود مشور داکتربا  مکررمحافظت و هم چنین در مورد واکسیناسیون 

 د. ها تزریق شو واکسین دیگرتواند هم زمان با آ می

 

 شود؟  کی باید واکسین

و مواد غذایی به خوبی  در مورد آب صحتکه  مخصوصاا زمانها شایع است، مسافرین به کشورهای که هپاتیت آ در آن .1

 رایج است.  کدام کشورهاتان به شما خواهد گفت هپاتیت آ در  داکترشود. رعایت نمی

)شامل  صحینل وقرار دارند، مانند پرس انتقال مریضی به افراد زیادمخصوصاا در خطر ابتال یا که به دلیل شغل خود  افراد .2

و بهزیستی، آسایشگاه های  صحت روانیموسسات نل وو کارآموزان(، پرس شاگردان، مدیک ها، نظافت فنی و البراتوار

فاضالب مانند کارگران افراد در معرض ابتال بر اثر تماس با  دیگرو هم چنین ن گاه نل اقامت گاه های پناهندومعلولین، پرس

، خانه های کودک و کودکستان هاو تصفیه خانه ها، و افراد در تماس با کودکان )شامل آشپزخانه و نظافت( در  پیپ دوانی

 غیره. 

 کنند.ه کی میو بهزیستی زند صحت روانیکه در موسسات  افراد .3

که  مریضانمبتال هستند یا  جگردرگیر کننده  مراضا/جگرمزمن  امراضکه در مقابل هپاتیت آ محافظت نشده اند و به  افراد .4

 که رفتارهای جنسی پرخطر دارند.  ارند )مثال افراد هموفیل(. افرادهای خونی د پروسسنیاز به انتقال مرتب خون یا 

که  افرادمخصوصاا در تاسیسات عمومی. برای که با مبتالیان به هپاتیت آ در تماس هستند. واکسیناسیون محدود کننده  افراد .5

توان با آزمایش خود تعیین نمود که آیا محافظت در مقابل هپاتیت آ وجود دارد یا خیر. با این متولد شده اند می 1950قبل از 

 بی خطر است.  مریضانحال واکسیناسیون بدون آزمایش قبلی نیز برای 

 

 شود؟ کی نباید واکسین

زنان برای دارد باید از واکسیناسیون تا زمان بهبود خودداری شود.  جهمعالبا تب که نیاز به  مریضی حاددر صورت ابتال به 

 واکسیناسیون بررسی شود. فوایدباید خطرات و  حامله

 مریضیواکسیناسیون عالیم  قبلییا در دفعات  وجود دارد واکسینبه مواد موجود در  در صورت که کدام حساسیت شناخته شده

 دهد. اطالع می هپاتیت آبه شما در مورد امکان انجام واکسیناسیون واکسیناسیون  داکتر، بروز نموده اند

 

 

  تدابیر پس از واکسیناسیون
روز  3مدت  ست که از فعالیت های غیر معمول برایانجام دهد ولی الزم ا را فرد واکسین شده ضرور نیست که مراعات خاص

از واکسیناسیون به  قبلکه احتمال واکنش دستگاه گردش خون و یا آلرژی فوری وجود دارد باید  خودداری شود. در مورد افراد

 اطالع داده شود.   داکتر
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 واکنش های آلرژیک احتمالی محلی و کلی پس از واکسیناسیون
شده در محل  فیصد افراد واکسین 4در  مریضیمورد نظر و مقاومت به  مصونیتپس از واکسیناسیون ممکن است در کنار 

روز  3تا  1از مقابله بدن با ماده واکسیناسیون است و در ظرف مدت  این نشانه بروز نماید. دردناک واکسیناسیون تورم و التهاب

و درد عضالت،  یسردردعالیم عمومی مانند تب خفیف تا شدید، لرز،  .شودبر طرف می از واکسیناسیون، و به ندرت طوالنی تر

نمایند. افزایش مقادیر فیصد افراد واکسین شده بروز می 10تا  1در  هاضمه سیستمدرد و ناراحتی های  انجخستگی و هم چنین 

 شوند. ند و سریع و بدون عوارض برطرف میهست زود گذراین عالیم  کبدی پس از واکسیناسیون بسیار نادر است. عموماا 

 

 شود؟ که واکسیناسیون باعث بروز عوارض جانبی ممکن است
را به  صحیهستند که بیش از عوارض معمول واکسیناسیون باشند و وضعیت  عوارض ناشی از واکسیناسیون عوارض جانبی

باعث واکنش های  واکسینپاتیت آ حساسیت به مواد پس از واکسیناسیون ه نادر در موارد تحت تاثیر قرار دهند. احتوض

برطرف میشود. در موارد بسیار نادر اریتم  مجدداا  در مدت کوتاه بخار جلدی، تب یونجه( میشود، که)مانند  جلدیآلرژیک 

با درگیر نمودن غشا مخاطی، و هم چنین  بعضی وقتنامتقارن پوستی،  دانه هایبا  ، اکثراا انیشود: حاد یا دورچندگانه مشاهده می

زارش شده سفید پس از واکسیناسیون گ کرویاتعصبی و کاهش تعداد  سیستماختالالت در  ب و عالیم عمومی. در موارد معدودت

واکنش های فوری آلرژیک )شوک  سیون سوال برانگیز است. در موارداین موارد با واکسینا است؛ رابطه علت و معلول

 آنافیالکتیک( در مقاله های علمی گزارش شده اند. 

 

 واکسیناسیون در مورد عوارض جانبی  داکتروره با مش

 

 واکسیناسیون کسب نمایید. داکترتر را از معلومات بیشتوانید می راهنما نشریهعالوه این  بر

 داکترو عمومی ذکر شده بودند،  خاصبروز نمودند که فراتر از عالیم موقتی آلرژیک  اگر پس از واکسیناسیون عالیم

 گی دارد.ه وره آماداسیون با کمال میل برای ارایه مشواکسین

 واکسیناسیون: داکترراه های تماس با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع مسوولیت قانونی

( با موافقت انجمن صلیب سبز آلمان به سفارش موسسه روبرت 10/2014ترجمه متن اصلی دفترچه اطالع رسانی )به تاریخ 

اشتباهات احتمالی در ترجمه هیچ مسوولیت پذیرفته  شود، در موردت. متن آلمانی متن اصلی محسوب میکوخ انجام شده اس

ر متن اصلی با گذشت زمان کدام مسوولیت پذیرفته بودن متن ترجمه شده در صورت تغیی مطابق روز شود، هم چنین در موردنمی

شود.  نمی  
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 _____________________________________________________________________________نام
Name 

 

 هپاتیت آ مریضیواکسیناسیون محافظتی بر علیه 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

را دریافت مینمایید. در  هپاتیت آ مریضی علیه بر محافظتی واکسیناسیونبدین وسیله یک دفترچه اطالع رسانی در مورد 

، نحوه واکسینماده شامل شود، جلو گیری میها که با این واکسیناسیون از آن امراضدر مورد  معلوماتترین این دفترچه مهم

 شود. می واکسینواکسیناسیون، تدابیر پس از واکسیناسیون و هم چنین در مورد واکنش های آلرژیک و عوارض احتمالی ناشی از 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 
Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 نیز نیاز داریم:  ذیل معلوماتاز انجام واکسیناسیون به  قبل
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 شونده در حال حاضر سالم  است؟ آیا فرد واکسین .1
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی □

 

 شونده آلرژی تشخیص داده شده است؟آیا در فرد واکسینه  .2
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی  □

 

 _________________________ ____اگر بلی چه آلرژی؟______________________________
wenn ja, welche 

 

آیا در دفعات پیشین واکسیناسیون فرد واکسینه شونده دچار آلرژی، تب باال و یا سایر واکنش های غیر معمول شده  .3

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

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی □

 

  نمایید! هواکسیناسیون مشور داکتردارید با  آ هپاتیتدر مورد واکسیناسیون محافظتی در مقابل  سوال دیگراگر کدام 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

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

Einverständniserklärung 

 
 

 هپاتیت آ مریضی در مقابلجهت انجام واکسیناسیون 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 
 

 ___________________________شونده ___________________________ اسم فرد واکسین

Name des Impflings 

 

 

 _______________________________________________متولد__________________

geb. am 

 

 

 وره نمودم.مربوطه مش داکترمن این دفترچه را مطالعه نمودم و در مورد واکسیناسیون با 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 ندارم. سوال دیگرکدام من  □

Ich habe keine weiteren Fragen? 

 

 موافق هستم.هپاتیت آ  مریضی در مقابلواکسیناسیون  تطبیقبا  □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

 واکسیناسیون مخالف هستم. در مورد مضرات احتمالی عدم واکسیناسیون به من اطالع رسانی شد.  تطبیقبا  □

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

 

 

 توضیحات

Vermerke 

 

 

 محل و تاریخ

Ort, Datum 

 

 

 __________________________                      ______________________________ 

  داکترامضای     اوشونده و یا ولی  امضای فرد واکسین
 

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


