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 ب تیهپات هیعل ونیناسیواکسی برا

 

 ای خون قیطر از روسیو نیا. باشدی م( HBV) ب تیهپات روسیو بهی آلودگ آن عامل که است تیهپات ازی نوع ب تیهپات

 دری عموم طور به ،یخونی ها فرآورده و خون که آن از پس(. زشیآم قیطر از مثلا ) شودی م منتقل آلوده فردی ستیز عاتیما

ی جنسی ها تماس شد، دییتأ ها آن سلمت و گرفتند قرار شیآزما مورد ها پاتوژن وجود ازی آگاه منظور بهی صنعتی کشورها

 از تواندی م پاتوژن انتقال. ابدی یم شیافزا بلوغ از پسی ماریب نیا به ابتلء خطر. کنندی م فاءیای ماریب انتقال در رای مهم نقش

 آبستنی ها زن تمام رو، نیا از. ابدی انتقال کودکش به زین است آلوده تیهپات روسیو به مزمن صورت به کهی آبستن زن قیطر

 از درمان)ی لکسیمونوپروفیا مورد تولد بدو در درست دیبا نوزاد بود، مثبت شیآزمای  جهینت کهی صورت در. شوند شیآزما دیبا

 .ردیبگ قرار( ونیناسیواکس قیطر

 ممکن سپس. است همراه زین تب وی  خستگ با و دارد شباهت گوارش دستگاه و آنفوالنزای های ماریب به ب تیهپات نیآغاز علئم

 1 حدود. شود( یزرد) چشمی  هیصلبی زرد و پوستی زرد مدفوع، شدن رنگی ب ادرار، شدنی ا قهوه به منجری ماریب است

 90 تا نوزادان در مقدار نیا) شوندی م مزمن تیهپات دچار آلوده، بزرگساالن از درصد 10تاا ینها روند،ی م نیب از مارانیب درصد

 بدن در زینی ماریب علئم بدون ب تیهپات روسیو است ممکن. ماندی می باق فرد بدن در روسیو قیطر نیبد و( است درصد

 تا3/0 حدود آلمان در. هستند عفونت منبع خود انیاطرافی برا مزمن، مارانیب. شود منجر مزمن عفونت به و باشد داشته وجود

 عفونت وعیش ،ییایآس ویی قایآفری کشورها مثل گر،یدی کشورها در. هستند مبتل ب تیهپات روسیو به تیجمع درصد 8/0

 رخ آنی پ در کبد سرطان ای/ و روزیس است ممکن ،یماریب شدن مزمن صورت در. است باالتری توجه قابل صورت به مزمن

 .دهند

 .است موقع به ونیناسیواکس حفاظت راه تنها. ندارد وجود حاد ب تیهپاتی برای خاص درمان

 

 ها واکسن

 استفاده با کیژنتی مهندسی ندهایفرآ کمک به که هستند ب تیهپات روسیو سلولی  پوستهی اجزای حاو ب تیهپاتی ها واکسن

 جادیا خود در رایی رپایدی منیا ح،یصح ونیناسیواکس با. اند شدهی پاکساز نینوی ها روش کمک به سپس وی ابیباز مخمرها از

 .دیکنی م منیا ب تیهپاتی ماریب برابر در را خود سخن، گرید به د،یکنی م

 صورت دیبای فواصل چه در ونیناسیواکس که دهد حیتوض شما به تواندی م ناتوریواکس. شودی م زده بار 3 ب تیهپات واکسن

 ادآوری یدوزها رامونیپ تواندی م لزوم، صورت در نیهمچن و است مدت چه وی کی ماریب برابر دری منیا دوام و آغاز رد،یگ

. شود انجام گریدی ها ونیناسیواکس با همزمان تواندی م ب تیهپات برابر در ونیناسیواکس. کندی رسان اطلع شما بهی ضرور

 ای بازو در منحصراا  واکسن(. یجلد ریز قیتزر لزوم صورت در ای یا عضله درون)شودی م اعمال قیتزر صورت به واکسن

 انیپا از پس واکسن به پاسخ ،یدرمان کادر مثلا  باالست، ها آنی ابتل خطر کهی افراد در. شودی م زده رانی خارج بخش

ی برا واکسن به پاسخ شیآزما. گرددی م انجام دوبارهی ساز منیا لزوم، صورت در و گرددی می بررس هیاول ونیناسیواکس

 .شودی م هیتوص زین( سرطان درمان خاطر به مثلا ) است شده فیضع ها آنی منیا دفاع کهی مارانیب

 کودکان و نوزادانی برا کند،ی م مقاوم ب تیهپات برابر در را بدن تنها که شد، داده شرح جا نیا در که گانهی واکسن بر علوه

 در(. گانه شش واکسن مانند) کنندی م منیا های ماریب گرید هیعل را بدن همزمان که دارند وجود زین منظوره چندی ها واکسن

 .دارند وجودیی راهنمای ها جزوه ،یبیترکی ها واکسن با ونیناسیواکسی  نهیزم

 

 شود؟ نهیواکس دیبای کس چه

 منظور، نیای برا. شوند نهیواکسی هفتگ 8 سن از دختران و پسران تمام که شودی م هیتوص ون،یناسیواکسی  برنامه مطابق .1

 نشده نهیواکسی کودک در کهی کسی برا جبران امکان. هستند مناسب است، شده برده نامشان کنون تا کهی بیترکی ها واکسن

 .شودی م هیتوص و است ریپذ امکانی زمان هر در است،

 افتیدر نیمونوگلوبولیا و شوندی م نهیواکس تولد از پس ماا یمستق هستند، ب تیهپات روسیو به آلوده مادرانشان کهی نوزادان .2

 (.دیکن دقتی ا هیپا ونیناسیواکس لیتکم به: مهم) کنندی م

ی  دوره که رودی م انتظار ها آن در خاصی ماریب کی لیدل به ای انتظار مورد ای موجودی منیا نقص لیدل به کهی افراد .3

 مارانیب ،یکبدی های ماریب به مبتل مارانیب ،یس تیهپات ای/و HIV به مبتل افراد مانند کنند، تجربه رای تر سخت ب تیهپات

 .گرانید وی زیالید

 رفتار کهی کسان ،یزندگ محل و خانواده در ب تیهپات به آلوده افراد با تماس مانند دارند،یی باالی کار ریغ سکیر کهی افراد .4

 .روان و اعصابی ها مارستانیب مارانیب لزوم صورت در و انیزندان ،یقیتزر معتادان اند، داشته پرخطری جنس

 شگاه،یآزما کارکنان نیهمچن)ی دندانپزشک وی پزشک کادر مانند دارند،یی باالی ابتل سکیر شغل،ی  واسطه به کهی افراد .5

یی باال سکیر کهی مراکز کارکنان ها، سیپل دهند،ی م هیاولی ها کمک کهی کسان ،(کارآموزان و نظافت بخش کارکنان

 .نیمعلول مراکز ان،یپناهجوی ها کمپ ها، زندان مانند دارند،
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ی فرد سکیری ابیارز باالست؛ ب تیهپات وعیش ها آن در که کنندی م سفریی استوا مهین ویی استوا مناطق به کهی کسان .6

 .استی ضرور

 

 شوند؟ نهیواکس دینبای کسان چه

ی م رنج( گرادیسانتی  درجه5/35ی باال) تب از حال نیع در و دارد درمان به ازین که هستندی حادی ماریب دچار کهی کسان

 در تنها ،یباردار دوران در. انداخت قیتعو بهی ماریب کردن فروکش زمان تا را ونیناسیواکس توانی م. شوند نهیواکس دینبا برند،

 باتیترک ازی کی به دیشد تیحساس صورت در. ردیگ انجام تواندی م ونیناسیواکس حاد،ی آلودگ حیصر سکیر وجود صورت

ی  درباره شما به ناتوریواکس باشند، داده رخی ماریب علئم گذشتهی ها ونیناسیواکس ازی کی از پس کهی درصورت ای واکسن

 .کرد خواهدی رسان اطلع مجدد ونیناسیواکس امکان و ضرورت

 

 ونیناسیواکس از پس اقدامات

. کند زیپره خود بدن به آوردن فشار از ونیناسیواکس از پس روز 3ی ط دیبا اما ندارد،ی خاص حفاظت به ازین شده نهیواکس فرد

 نیا دیبا دهند،ی م نشانی آلرژ علئم فوراا  کهی کسان ای باشد داشته وجود فرد دری خون گردش واکنش احتمال کهی صورت در

 .شود داده اطلع پزشک به موارد

 

 ونیناسیواکس از پسی احتمالی عموم وی موضعی ها واکنش

 ،یماریب برابر در حفاظت آن، موجب به و نظر مورد تیمصون کنار در ون،یناسیواکس از پس افراد، از درصد 10 تاا ینها در

 است واکسن و بدن نیب نزاعی  کننده انیب علئم نیا. دهد رخ دردناک ورم ای قیتزر محل دری سرخ همچونی علئم است ممکن

ی م مشاهده زین کینزدی لنفاو غدد در تورم نیا ندرت، به. انجامد طول به ،یشتریب زمان مدت نادر موارد در و روز، 3 تا 1 و

 به زینی خستگ ای( مفاصل و عضلهی دردها) بدن و سر درد و لرز متوسط، تا کمی دما شیافزا همچونی عموم علئم. شود

. دهند رخ است ممکن زین( اسهال و استفراغ تهوع، حالت) روده و معدهی های ناراحت ن،یا بر افزون. شوندی م دهید ندرت

 بدون و عیسر و هستندی موقت رفت ها آن شرح کهیی ها واکنش اصوالا . شودی م دهیدی موارد در زینی کبدی ها میآنز شیافزا

 .نندینشی م فرو امدیپ

 

 دهند؟ رخ است ممکنی ونیناسیواکس عوارض چه

. هستند نادر هم اریبس و روندی م فراتری عاد ونیناسیواکسی ها واکنش از ندرت به ون،یناسیواکس از بعد ونیناسیواکس عوارض

. است شده گزارش ها پلکت تعداد کاهش نیهمچن و( موقت فلج اماس،ی پ مانند)ی عصب ستمیس عوارض شمار، انگشت موارد در

 .است دیترد مورد ونیناسیواکس و عوارض نیا نیبی معلول و علتی  رابطه وجود البته

 

 یاحتمالی جانب عوارض صورت در ناتوریواکسی ها هیتوص

 . دهدی م لیتشک آگاهانه تیرضا منظور به رای هیتوجی ا جلسه شما، پزشک جزوه، نیا بر افزون

 مختصراا  باال در که بودندی عموم وی موضعی ها واکنش از فراتر که کنند ظهوری علئم ون،یناسیواکس از پس کهی صورت در

 .بود خواهد شما دسترس در مشاورهی برا ناتوریواکس شک، بدون رفت، ها آن شرح

 :ناتوریواکس با ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیمسئول سلب

 از آلمان، سبز بیصل محترمی  شده ثبت انجمن مجوز با( 10/2014: مورخ)ی رسانی آگاهی  جزوهی اصلی  نسخهی  ترجمه

 ما متوجهی تیمسئول ترجمه، در خطا صورت در و است کننده نییتعی آلمان متن. گرفت صورت کخ روبرتی  مؤسسه طرف

 .بود مینخواه مسئول دهند،ی م رخ زمان نیا از بعد کهی آلمانی  نسخه در نظر دیتجد صورت در ن،یهمچن. بود نخواهد
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 ________________________________________________________________________ نام
Name 

 

 ب تیهپات هیعل ونیناسیواکس
Schutzimpfung gegen Hepatitis B 

 
اطالعات مهمی پیرامون بیماری که از طریق این واکسن قابل . جزوه ای پیرامون انجام واکسیناسیون هپاتیت ب پیوست شده است

واکسن، واکسیناسیون و نیز درباره ی واکنش به واکسیناسیون و  همچنین، اطالعاتی نیز در رابطه با. پیشگیری است، وجود دارد

 .عوارض واکسیناسیون احتمالی در این جزوه وجود دارد
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B. Darin sind die 

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

 
 : شودی م سؤال زین ریز موارد رامونیپ ون،یناسیواکس از شیپ ن،یا بر علوه

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

 است؟ سالم اکنون هم واکسن ایآ .1
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 

  است؟ شده مشاهدهی آلرژ ون،یناسیواکس از پس ایآ. 2
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 ______________________________________________________اگر پاسخ مثبت است، چه عالئمی؟

wenn ja, welche 

 
 

 تجربهی عاد ریغی ها واکنش گرید ای باال تب ،یآلرژ ،یقبلی ها ونیناسیواکس ازی کی از پس شده نهیواکس فرد ایآ. 3

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

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 
   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 
 
 
 

 !دییفرما سؤال ناتوریواکس از ب، تیهپات ونیناسیواکس رامونیپ شتریب اطلعات کسب به لیتما صورت در
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis B wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
 

 .دیباش داشته همراه به زین را خود ونیناسیواکسی گواه ون،یناسیواکس نوبتی برا حضور زمان لطفاا 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 تیرضا فرم
Einverständniserklärung 

 
 ب تیهپات هیعل ونیناسیواکس انجامی برا

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B 

 
 

 _________________________________________نام فردی که قرار است واکسینه شود
Name des Impflings 

 

 
 ______________________________________________________________________متولد

geb. am 

 
 

 کردهی رسان اطلع بنده به ونیناسیواکس نیای  درباره جلسه کی یط من پزشک و ام کرده دایپی آگاه جزوه نیای محتوا از من
 .است

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

 

 

 .من سؤال دیگری ندارم□ 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 .من به واکسیناسیون توصیه شده علیه هپاتیت ب رضایت می دهم□ 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis B ein. 

 

 .عواقب امتناع از این واکسیناسیون به بنده اطالع رسانی شده است. من از واکسیناسیون امتناع می کنم□ 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 ______________________________________________________________________امضاء
Vermerke 

 
 

 __________________________________________________________________مکان، تاریخ 
Ort, Datum 

 
 
 

_______________________________ 
 یو میق ای شود نهیواکس است قرار کهی فرد امضاء

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten 

____________________________________ 
 پزشک امضاء

Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
 
 

 


