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 برای واکسیناسیون در برابر بیماری های پنوموکوک در نوزادان / کودکان

 با واکسن در توأمان -

 

نوع سروتیپ تشخیص داده شده است  90به وجود می آیند.  استرپتوکوک پنومونیهعفونت های پنوموکوک از طریق باکتری های 

درصد از بزرگساالن و بیش  10که البته همه آنها برای انسان خطرناک نیستند. میکروب ها از طریق هوا سرایت می کنند. حدود 

الل از این میزان از کودکان در قسمت بینی و گلو پنوموکوک دارند. آنها حامالن باکتری سالم و بدون عالئم بیماری هستند. اخت

در دفع منطقه ای یا عمومی می تواند به افزایش میکروب ها و بیماری پنوموکوک منجر شود، بیش از همه التهاب ریه و پرده 

مغز، مسمومیت خونی، ورم گوش میانی و سینوزیت. به خصوص در کودکان در سال های اول زندگیشان و سالمندان و نیز 

منی ضعیف یا بیماری های مزمن دارند این باکتری ها می توانند باعث عفونت های افرادی از همه گروه های سنی که سیستم ای

 کشنده یا در پی التهاب پرده مغزی صدمات شدید ماندگار به سیستم عصبی مرکزی یا کم شنوایی شوند.

 

 واکسن

یک فرایند خاص تولید شده اند  هر دو ماده واکسیناسیون پنوموکوک نام برده شده ماده های ترکیبی هستند. این واکسن ها که طی

در کودکان بسیار کم سن بسیار مؤثر و قابل تحمل هستند. این واکسن ها دارای قسمتی از پوشش باکتریای میکروب )پلی 

ساکارید( هستند و در برابر رایج ترین نوع های میکروب که باعث بیماری های پنوموکوک می شوند عمل می کند. واکسن های 

کوک در برابر بیماری های پنوموکوک مهاجم سخت )مسمومیت خونی، التهاب پرده مغز و التهاب ریه( همچنین در توأمان پنومو

 برابر ورم گوش میانی مؤثر است.

سروتیپ عمل می کند و برای کودکان  13در مقابل ® Prevenar 13در آلمان دو نوع مختلف واکسن توأمان در دسترس است: 

سروتیپ عمل می کند و  10در مقابل ® Synflorixنوجوانان و بزرگساالن مجاز به استفاده است.  از سن شش هفتگی به بعد،

 سال کامل استفاده می شود. 5برای کودکان از سن شش هفتگی به بعد تا 

بسته واکسن در عضله تزریق می شود )تزریق ماهیچه ای(. فاصله های واکسیناسیون در هر دو واکسن نا حد زیادی مشابه است. 

تزریق برای یک ایمن سازی کامل ضروری است: کودک هرچه کم سن تر است واکسیناسیون های بیشتری  3تا  1به سن از 

 4ضروری است تا یک ایمن سازی مؤثر که بیش از همه در نوزادان بسیار مهم است حاصل شود. نوزادان در مجموع 

 دقیق این امر را برایتان تشریح کند. واکسیناسیون دریافت می کنند. پزشک شما می تواند روند

 

واکسیناسیون پنوموکوک در خردساالن می تواند همزمان با دیگر واکسن های توصیه شده داده شود ، البته در نقاط مختلف ) مثالً 

. در در ران راست و چپ، بازوی راست و چپ( ؛ تحمل پذیری و تأثیرگذاری در واکسیناسیون همزمان تأثیر منفی نمی پذیرد

 مورد شروع و مدت مصونیت پزشکتان شما را مطلع می کند.

 

 چه کسی باید واکسینه شود؟

 واکسیناسیون پنوموکوک به تمامی کودکان در سال اول و دوم زندگی توصیه می شود و آن هم هر چه زودتر بهتر. 

سال باید در برابر پنوموکوک واکسینه شوند. واکسیناسیون پنوموکوک همچنین برای کودکان،  60عالوه بر این تمامی افراد باالی 

 نوجوانان و بزرگساالنی که سالمتیشان به دلیل بیماری های زمینه ای در معرض خطر است توصیه می شود.

اکسیناسیون توأمان یک نوع واکسن به برای واکسیناسیون پنوموکوک کودکان دو سال به باال، نوجوانان و بزرگساالن عالوه بر و

 اصطالح پلی ساکارید هم موجود است. برای انتخاب واکسن مناسب پزشک واکسیناسیون شما را راهنمایی می کند.

 

 چه کسی نباید واکسینه شود؟

مل به تعویق بیفتد. اما: به هنگام یک بیماری حاد که نیاز به درمان دارد و با تب همراه هست واکسیناسیون باید تا زمان بهبودی کا

بیماری های پیش پا افتاده دلیل بر انجام ندادن واکسیناسیون نمی شوند. اگر در یکی از واکسیناسیون های قبلی با واکسن مشابه 

واکنش های شدید بروز کرده بوده است یا حساسیت بیش از حد به یکی از مواد تشکیل دهنده واکسن مشخص شده است پزشک 

 ن شما را در مورد ضرورت و امکان دیگر واکسیناسیون ها راهنمایی می کند.واکسیناسیو

اگر بیماری از مشکل اختالل در انعقاد خون رنج می برد و به همین دلیل مجاز نیست که تزریق ماهیچه ای دریافت کند، این 

 با تکنیک دیگر تزریق انجام شود. واکسن باید پس از بررسی و سبک و سنگین کردن مزایا و ریسک این کار و در صورت لزوم

 

 رفتار پس از واکسیناسیون

روز  3شخص واکسینه شده احتیج به مراقبت خاصی ندارد اما از فعالیت ها و فشارهای بدنی که شخص به آن عادت ندارد طی 

آلرژی های آنی در آنها  پس از واکسیناسیون باید اجتناب کند. در افرادی که بدنشان به واکنش های جریان خون متمایل است یا

 دیده شده است ، پزشک باید قبل از انجام واکسیناسیون در مورد این موضوعات مطلع شود.
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 واکنش های موضعی و عمومی پس از واکسیناسیون

پس از واکسیناسیون ممکن است که در کنار مصونیتی که مورد نظر بوده است و محافظت در برابر بیماری در یک نفر از هر 

فرد واکسینه شده در محل تزریق قرمزی یا تورم دردناک ظاهر شود. این تأثیر طبیعی درگیری بدن با واکسن است و اغلب  10

روز و به ندرت طوالنی تر از این زمان بروز می کند. این واکنش ها اغلب در محل واکسن زدن آمیخته با درد به  3تا  2از 

 در حرکت می شود، است. هنگام لمس و احساس فشار که باعث اختالل

 

درجه و بالتر، خوابالودگی،  39روز ، به ندرت طوالنی تر از این مدت، ممکن است عالئم عمومی مثل تب  3تا  1همچنین طی 

خواب نا آرام یا مشکالت معده و روده )مثل بی اشتهایی، استفراغ، اسهال( ، بروزات پوستی، درد مفاصل و عضالت پیش بیاید 

درد خیلی رایج است. در تجدید واکسن خردساالن یعنی سومین یا چهارمین مرحله واکسن همچنین واکسیناسیون همچنین سرد 

 بزرگساالن اغلب احساس فشار مشاهده شده است که اغلب همراه با محدودیت در حرکت بوده است.

 

 اصوالً واکنش های واکسیناسیون گذرا هستند و سریع و بدون عوارض فروکش می کنند.

 

 آیا مشکالت واکسیناسیون ممکن است؟

مشکالت واکسیناسیون که شدید تر از واکنش های طبیعی واکسیناسیون باشند و سالمتی شخص واکسینه شده را به خطر اندازد به 

کند ندرت پیش می آیند. گاهی در نوزاد بسیار کم سن یا کودک خردسال در ارتباط با باال رفتن دما تشنج ناشی از تب بروز می 

که اصوالً بدون عوارض بر طرف می شود. در نوزاد یا کودک خردسال فقط در موارد معدودی حالت های شوک گونه گذرایی 

همراه با ناتوانی در پاسخگویی / ارتباط بر قرار کردن و خواب رفتگی سیستم عضالنی مشاهده شده است که سریع و بدون 

 عوارض بر طرف می شود.

ست ) مثل کهیر، خارش( یا راه تنفسی ممکن است ندرتاً پس از واکسیناسیون با واکسن توأمان پنوموکوک یک واکنش آلرژیکی پو

 بروز کند در موارد بسیار معدود تا مرز شوک.

ممکن است در نوزادان و خردساالن مشکالتی از قبیل واکنش های تب یا تشنج های گذرا به هنگام دادن هم زمان واکسن توأمان 

 گانه بروز کند. پزشکتان می تواند شما را در این رابطه راهنمایی کند. 6و واکسن های پنوموکوک 

 

 راهنمایی در مورد عوارض جانبی احتمالی توسط پزشک واکسیناسیون

 در تکمیل این برگه راهنما پزشکتان به شما یک گفتگوی مشاوره ای ارائه می کند.

 

که از واکنش های موضعی و عمومی گذرا که در باال ذکر شد فراتر برود پزشک  اگر پس از واکسیناسیون نشانه هایی بروز کند

 واکسیناسیون برای راهنمایی شما در دسترستان است.

 

 شما به پزشک واکسیناسیون دسترسی دارید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیانیه سلب مسئولیت

آلمان از طرف مؤسسه روبرت کخ انجام  ( با موافقت دوستانه انجمن صلیب سبز08/2015ترجمه برگه راهنما اصلی )مورخ: 

می شود. متن آلمانی مهم است، مسئولیت اشتباهات احتمالی در ترجمه متن تقبل نمی شود، همچنین مسئولیت به روز بودن ترجمه 

 پیش روی شما در صورتی که نسخه آلمانی این راهنما تغییر کرده باشد نیز تقبل نمی شود.
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 _______________________________________________________________________نام

Name 

 

 با واکسن توأمان -واکسیناسیون و ایمن سازی در برابر بیماری های پنوموکوک 

Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

برابر بیماری های پنوموکوک با واکسن توأمان دریافت می شما در ضمیمه یک برگه راهنما در مورد انجام واکسیناسیون در 

کنید. در این برگه راهنما اطالعات مهمی در مورد بیماری هایی که به واسطه واکسن از ابتال آنها جلوگیری می شود، واکسن، 

 واکسن زدن و نیز واکنش های واکسیناسیون و مشکالت احتمالی واکسیناسیون نوشته شده است.

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. 

 

 

 قبل از انجام واکسیناسیون در مورد اطالعات زیر سؤال می شود:

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

 

 

 . آیا شخص واکسینه شده در حال حاضر سالم است؟1

Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 

 

 . آیا به هنگام واکسیناسیون آلرژی ای مشخص شده است؟ 2

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 

 __________________________________________________________________ آگر بله، کدام

wenn ja, welche 

 

 

. آیا در شخص گیرنده واکسن به هنگام دریافت واکسن های قبلی عالئم حساسیتی، تب باال یا دیگر واکنش های غیر 3

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

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)خیر□       (Ja)بله□  

 

بیشتر می خواهید بدانید ، از پزشک واکسیناسیون سؤال  -با واکسن توأمان –چنانچه در مورد واکسیناسیون در برابر پنوموکوک 

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

Impfarzt! 

 

 به هنگام مراجعه در روز تعیین شده برای واکسیناسیون دفترچه واکسیناسیون را به همراه داشته باشید!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 اعالم موافقت

Einverständniserklärung 

 

 با واکسن توأمان –برای انجام واکسیناسیون و ایمن سازی در برابر بیماری های پنوموکوک 

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

 ____________________________________________________________________نام فرد گیرنده واکسن

Name des Impflings 

 

 

 __________________________________________________________________________متولد تاریخ: 

geb. am 

 

 

 در مورد واکسیناسیون اطالعات کسب کرده ام. من محتوای برگه راهنما را متوجه شدم و توسط پزشکم در جلسه مشاوره کامالً 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 سؤال دیگری ندارم.  □
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

اعالم  -با واکسن توأمان –من موافقت خود را با انجام واکسیناسیون پیشنهاد شده در مقابل بیماری های پنوموکوک   □

 می کنم.
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – ein. 

 

 لی رد کردن این واکسیناسیون مطلع شده ام.من واکسیناسیون را رد می کنم. در مورد مضرات احتما  □
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

 _____________________________________________________________________تذکرات
Vermerke 

 

 

 

 ___________________________________________________________________محل، تاریخ

Ort, Datum 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

 مسئول امضای پزشک     امضای شخص گیرنده واکسن
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


