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 خوردساالنبرای نوزادان/ وایروس سینه بغل امراضدرباره واکسیناسیون علیه 

 مزدوج واکسینبا  -

شناخته شده اند  امراضنوع این  90شوند. بیش از ا استرپتوکک پنومایی ایجاد میبر اثر باکتری وایروس سینه بغلعفونت های 

بزرگساالن و  فیصد 10شود. حدود ی زا با قطره های عفونی منتقل میولی تمام آن ها برای انسان خطرناک نیستند. عامل بیمار

هستند. بر اثر ضعف  مریضیتر از کودکان در بینی و حلق خود پنوموکک دارند. این افراد ناقلین سالم بدون عالیم فیصدی بیش

از قبیل التهاب ریه و  وایروس سینه بغل امراضتم دفاعی ممکن است میکروب ها تکثیر شده و باعث سیس خاصعمومی یا 

ردسال و افراد سالمند و هم ودر کودکان خ مخصوصا  غشای مغز، مسمومیت خون، التهاب گوش میانی و التهاب سینوس ها شوند. 

توانند باعث عفونت های مرگ بار ا ها میسنین، این باکتری مزمن از همه امراضیا  معافیت بدنچنین افراد دارای ضعف سیستم 

 اعصاب مرکزی یا ناشنوایی شوند. سیستم شده یا در نتیجه التهاب غشای مغزی باعث آسیب های جبران ناپذیر به 

 

 واکسین

تولید شده و برای  ها با فریند خاص واکسیناین های مزدوج هستند.  واکسینپنوموکک مورد بحث در این متن  واکسینهر دو 

)پلی ساخارید(تولید شده و  ااز پوسته باکتری ها از قسمت های واکسیننیز کامال موثر و سازگار هستند. این  خوردساالن

پنوموکک بر علیه مزدوج  واکسیندر کشور ما هستند.  وایروس سینه بغل امراضهای ایجاد کننده  امخصوص رایج ترین باکتری

عفونت گوش میانی محافظت ایجاد )مسمومیت خون، التهاب غشا مغزی و ریه( و هم چنین  ه بغلوایروس سینحاد  امراض

نوع از میکروب طراحی شده و برای  13بر علیه  ®Prevenar 13باشد: مزدوج موجود می واکسیننماید. در آلمان دو نوع می

نوع از میکروب طراحی شده و  10بر علیه  ®Synflorixباشد. نان و بزرگساالن قابل استفاده میهفتگی، نوجوا 6کودکان از سن 

 باشد. سالگی قابل تجویز می 5هفتگی تا  6برای کودکان از سن 

به سن  نظرباشد. تقریبا یکسان می واکسین(. فواصل واکسیناسیون برای هر دو ییشود )تزریق عضله در عضله تزریق می واکسین

برای ایجاد  اشد تعداد دفعات واکسیناسیون بیشترردسال بوکودک خ قدرباشد: هر تزریق برای محافظت کامل الزم می 3تا  1

 واکسینمرتبه  4نوزادان زودرس در مجموع   بیش ترین اهمیت را دارد، الزم است. خوردساالنمحافظت موثر، که برای 

 دهد. پروسه دقیق را برای شما شرح میتان  داکترنمایند. یدریافت م

ها توصیه شده تزریق شود، اما در محل متفاوت )مثال  واکسین دیگرردسالی هم زمان با وواند در سنین ختپنوموکک می واکسین

یابد. در مورد شروع و مدت با تزریق هم زمان کاهش نمی واکسینران چپ و راست، بازوی چپ و راست(؛ تاثیر و سازگاری 

 نمایید.  هتان مشور داکتربا  واکسینمحافظت 

 

 شود؟ کی باید واکسین

 شود.و در اولین فرصت ممکن، توصیه می سال، 2تا  1پنوموکک برای همه کودکان بین  واکسین

ای کودکان، پنوموکک هم چنین بر واکسینشوند.  هتر است در مقابل پنوموکک واکسینسال ب 60عالوه سالمندان باالی بر

 شود. نیز توصیه می دارند صحی بلند خطر ابتدایی امراضکه بر اثر  نوجوانان و بزرگساالن

 واکسینمزدوج امکان استفاده از  واکسینسال، نوجوانان و بزرگساالن، در کنار  2برای واکسیناسیون پنوموکک کودکان باالی 

 نمایید.   هتان مشور داکترمناسب با  واکسینپلی ساخارید نیز وجود دارد. برای انتخاب 

 

 شود؟ کی نباید واکسین

که  شود. در صورتدارد باید از واکسیناسیون تا زمان بهبود خودداری  تداویبا تب که نیاز به  حاد مریضیدر صورت ابتال به 

به مواد  شدید بروز نموده اند یا در صورت که حساسیت شناخته شده  در نوبت های قبلی واکسیناسیون واکنش های آلرژیک

دیگر واکسیناسیون ها اطالع امکان انجام  دیگرد لزوم و واکسیناسیون به شما در مور داکتروجود دارد،  واکسینموجود در 

 دهد. می

باشد و لذا واکسیناسیون در عضله امکان پذیر نیست، باید مزایا و خطرات مریض دارای خطر باالی خون ریزی میوقتی 

 روش های تزریق استفاده شود.  دیگرارزیابی شده و در صورت نیاز از  مریضیواکسیناسیون برای 

 

  ر پس از واکسیناسیونتدابی
روز  3مدت  ست که از فعالیت های غیر معمول برانجام دهد ولی الزم ا فرد واکسین شده ضروت نیست امورات خاص را

از واکسیناسیون به  قبلگردش خون و یا آلرژی فوری وجود دارد باید  سیستمکه احتمال واکنش  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  فیصد افراد واکسین 10در  مریضی در مقابلمورد نظر و مقاومت  مصونیتپس از واکسیناسیون ممکن است در کنار 

 3تا  2از مقابله بدن با ماده واکسیناسیون است و در ظرف مدت  یک نشانهمحل واکسیناسیون تورم و التهاب بروز نماید. این 

قابل  سختیدر محل واکسیناسیون همراه با  . این واکنش ها معموال  شودمیبر طرف  روز از واکسیناسیون، و به ندرت طوالنی تر

 کنند. سیت به فشار، که تحرک را مختل مینماید، بروز میلمس محل و حسا

پذیری،  تحریکدرجه و باالتر،  39روز و به ندرت طوالنی تر ممکن است عالیم آلرژیک مانند تب  3تا  1هم چنین ظرف 

، درد عضالت و جلدی بخار، اسهال(، ق)مانند بی اشتهایی، استفرا سیستم هاضمهگی، خواب آشفته و یا مشکالت ه خواب آلود

ام  4ام یا  3، یعنی دوز خوردساالن مکررنیز رایج است. در هنگام واکسیناسیون  یمفاصل بروز نمایند، هم چنین بروز سردرد

باعث اختالل در  شود که معموال  اسیت به فشار بیشتر مشاهده می، و هم چنین در هنگام واکسیناسیون بزرگساالن حسواکسین

 باشد.حرکت هم می

 شوند. می ده و سریع و بدون عواقب برطرفاین واکنش ها موقتی بو معموال  

 

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

کنند که تشنج بروز مین باال رفته و تب و بد درجه حرارت خوردساالندر نوزادان و  تاثیر قرار دهند. در موارد معدودتحت 

همراه زود گذر حالت شوک  در موارد معدود خوردساالننوزادان یا شوند. پس از واکسیناسیون بدون عوارض برطرف می معموال  

 گی عضالت مشاهده شده که البته به سرعت و بدون عوارض برطرف شده است. ه با غش و لمس شد

بروز  یون پنوموکک مزدوج در موارد نادرتنفسی پس از واکسیناس راییا مج ، تب یونجه(بخار جلدی)مثال  جلدیواکنش آلرژیک 

 نموده و در برخی موارد حتی ممکن است منجر به شوک شود. 

در صورت تزریق هم زمان  زود گذرعوارض مانند تب یا تشنج  هر یک ازممکن است احتمال بروز  خوردساالندر نوزادان و 

 نمایید.  ه مشور داکترگانه افزایش یابد. در این رابطه با  6 واکسینمزدوج پنوموکک و  واکسین

 

 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 آمادایه مشواکسیناسیون با کمال میل برای ار

 

 واکسیناسیون: داکترراه های تماس با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع مسوولیت قانونی

موافقت انجمن صلیب سبز آلمان به سفارش موسسه روبرت ( با 08/2015ترجمه متن اصلی دفترچه اطالع رسانی )به تاریخ 

پذیرفته نمی  ای احتمالی در ترجمه هیچ مسوولیتشود، در مورد خطاهت. متن آلمانی متن اصلی محسوب میکوخ انجام شده اس

پذیرفته زمان کدام مسوولیت بودن متن ترجمه شده در صورت تغییر متن اصلی با گذشت مطابق روز شود، هم چنین در مورد 

 نمیشود. 
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 اسم _____________________________________________________________________________
Name 

 

 مزدوج واکسینبا  – وایروس سینه بغل امراض در مقابلواکسیناسیون محافظتی 

Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 رامزدوج  واکسین با وایروس سینه بغل امراض در مقابل محافظتی واکسیناسیونبدین وسیله یک دفترچه اطالع رسانی در مورد 

شود، ماده جلو گیری میها که با این واکسیناسیون از آن امراضدر مورد معلومات ترین دریافت مینمایید. در این دفترچه مهم

، نحوه واکسیناسیون، تدابیر پس از واکسیناسیون و هم چنین در مورد واکنش های آلرژیک و عوارض احتمالی ناشی از واکسین

 شود. را شامل می واکسین
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 
Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

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

 

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

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی □

 

 شونده آلرژی تشخیص داده شده است؟ آیا در فرد واکسین .2

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی □

 

 ___ ___آلرژی؟____________________________________________________ کداماگر بلی 

wenn ja, welche 

 

 واکنش های غیر معمول شده است؟  دیگرشونده دچار آلرژی، تب باال و یا  قبلی واکسیناسیون فرد واکسینآیا در دفعات  .3
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)نخیر □     (Ja)بلی □

 

واکسیناسیون  داکتردارید با  مزدوج واکسیندر مورد واکسیناسیون محافظتی در مقابل پنوموکک ها با  کدام سوال دیگر اگر

 نمایید!  همشور
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den 

Impfarzt! 

 

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

Einverständniserklärung 

 
 

 مزدوج واکسینبا  – وایروس سینه بغل امراض در مقابلجهت انجام واکسیناسیون 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 
 

 _________________________________________________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. کدام سوال دیگرمن  □

Ich habe keine weiteren Fragen. 
 
 موافق هستم.مزدوج  واکسین با - سینه بغلوایروس  امراض در مقابلواکسیناسیون  تطبیقبا  □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – 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 
 
 

 


