
 واكسين انفلوانزا
تاثير محافظوى واكسين انفلوانزا هر سال كمى فرق ميكند، چرا كه                

. ويروس هاى انفلوانزا هر ساله تغيير شكل يافته و عوض مى شوند                 
واكسين شدن در مقابل اين ويروس ها هر سال از اكتوبر تا نوامبر                       

پس از تزريق واكسين معموالً يكى دو هفته طول مى          .  توصيه مى شود  
معافيت ايجاد شده   .  الزم در بدن ايجاد گردد    ) ايمنى(كشد تا معافيت  

 ماه باقى خواهد ماند و بدترين ماه هاى انفلوانزا               4 تا    3در بدن بين     
امكان مبتال شدن به       .  يعنى آپريل تا مارچ  را در بر خواهد گرفت                    
 . انفلوانزا بيش از يك بار در سال كم است

 
 چه كسانى به واكسين انفلوانزا نياز دارند؟

 ماهگى سر و كار دارند بايد          23تمام بزرگ ساالنى كه با نوزادان تا            
محافظت از شما به معناى محافظت از كسانى است             .  واكسين شوند 

ماه عمر دارند،   6تمامى نوزادانى كه بيش از      .  كه در اطراف تان هستند  
افرادى كه در معرض      .    مى توانند در مقابل آنفوالنزا واكسين شوند          

خطرات بيشترى براى ابتال به بيمارى هاى جدى هستند به گرفتن                     
اصوالً واكسين شدن براى تمامى      .  واكسن انفلوانزا تشويق مى شوند     

 :افراد زير توصيه مى شود
اين گروه بيشتر از همه بخاطره         ( ماهگى    23 تا    6كودكان ميان     •

 ).انفلوانزا در بيمارستان بسترى ميشوند
 . ماهگى را بر عهده دارند23كسانى كه مراقبت كودكان تا سن  •
نفس (كودكان و بزرگ ساالنى كه به بيمارى مزمن از جمله آسم                   •

، همچنين   )گرده ها  (، بيمارى هاى قلبى، قند، كليه                 )تنگى
 .سرطان و ايدز، مبتال باشند

 . زنانى كه هنگام فصل انفلوانزا باردار ميشوند •
حتى اگر از سالمتى خوبى             ( سال       65بزرگ ساالن بيش از              •

 ).برخوردار باشند
 

 كجا مى توان به واكسن انفلوانزا دسترسى پيدا كرد؟
). صحت عامه (از تهيه كنندۀ خدمات صحى و مركز بهداشت عمومى            

 . تماس  بگيريد) 800 (333-3212براى اطالعات بيشتر به شماره  

 آيا سرما خوردگى است يا انفلوانزا؟
معموالً دو يا سه روز پس از قرار گرفتن در          )  ريزش(سرما خوردگى ها    

.  روز به طول مى انجامند         7معرض ويروس ايجاد شده و بين دو تا               
عالئم سرما خوردگى شامل خارش يا درد گلو، عطسه، آب ريزش                     

تب معموالً در ميان بزرگ ساالن و . بينى، و سرفه هاى ماليم مى باشند
نوزادان و كودكان كم سن و سال ممكن     . كودكان بزرگ تر شديد نيست 

در عوض، فلو يا انفلوانزا         .  است تب هاى شديد ترى داشته باشند            
باعث سر درد شديد و ناگهانى، گلوى خشك، درد عضالت،                             

بيشتر مردم در چند روز بهبود         .  خستگى مزمن و تب باال خواهد بود         
مى يابند اما خستگى و سرفه مى تواند تا چند هفته ادامه داشته                         

 . باشد
  

 چگونه مى توان از پيشرفت انفلوانزا جلوگيرى كرد؟
 .دست هاى خود را بصورت درست بشوئيد •
به اطفال بياموزيد كه درآستين خود و به دور از افراد سرفه              •

 . كنند
بينى را با دستمال هاى كاغذى تميز پاك نموده وآن را در                  •

دست هاى خود را پس از پاك كردن          .  باطله دانى بياندازيد  
 . بينى بشوئيد

شير و يا اسباب     )  بوتل(از استعمال مشترك غذا، شيشه          •
 .بازى هائى كه به دهان مى برند بپرهيزيد

با باز    .  به اطفال اجازه دهيد در هواى تازه بازى كنند                        •
 . گذاشتن روزانۀ كلكين ها، هواى اتاق ها را تبديل كنيد

 
 دربارۀ مبتاليان به انفلوانزا چه بايد كرد؟
دارو هاى الزم براى    .  مايعات فراوان و استراحت را برايش فراهم كنيد        

درد عضالت و سرفه را مى توان بدون نسخه از داروخانه ها بدست                    
در صورتى كه نشانه هائى از قبيل داشتن تب باال براى بيش از                  .  آورد

چند روز، سرفه هاى شديد، درد در قفسۀ سينه، تنگى نفس و تب                        
دوامدار به چشم بخورند، الزم است با تهيه كنندۀ خدمات طبى تماس            

 . گرفته شود

 ياداشت صحت و  سالمتى
 كاليفورنيا چايلد كير هيلت پروگرام

بدانيد) فلو(آن چه الزم است راجع به انفلوانزا   
 



 
 ! بله".  هر كسى نمى تواند واكسين شود"

كه از آن در واكسين استفاده               (اگر شما به تخم مرغ                  
حساسيت داريد، داراى تب شديد هستيد و                )  ميشود

واكنش هاى شديدى را هنگام واكسين شدن در سال هاى             
 . گذشته داشته ايد، نبايد واكسين شويد

 
تنها كسانى كه خيلى مسن و يا خيلى مريض هستند نياز            "

 ! نه خير". به واكسن دارند
كسانى كه از سالمتى برخوردارند بايد واكسين شده تا               
سالمت خود را حفظ كرده و سالمت نوزادان و بزرگ                        
ساالنى را كه در معرض خطر بيشترى هستند، و همچنين             
زنان باردار و كسانى را كه داراى شرايط پزشكى خاص                 

 . مى باشند، به مخاطره نياندازند
 
 ! نه خير". ماه دسمبر براى واكسين شدن بسيار دير است"

از واكسين انفوالنزا مى توان قبل يا حين فصل انفلوانزا               
بهترين زمان براى واكسين شدن اكتوبر و            .  استفاده كرد 

نوامبر است اما واكسين شدن در دسمبر يا حتى دير تر نيز             
شما را در مقابل مشكالت ناشى از انفلوانزا محافظت مى        

 .كند
 

 
انفلوانزا مانند يك سرما خوردگى شديد و خراب                     "  
 ! نه خير". است

نفوالنزا به مراتب بدتر از يك سرما خوردگى شديد                    ا"
انفوالنزا يك بيمارى ريوى است و مى تواند منجر            .  است

ساالنه در اياالت متحده حدود     .  به مشكالت جدى تر گردد    
 نفر از آن ها        20000 نفر به اين سبب بسترى شده و               114000

. در نتيجۀ اين بيمارى فوت مى كنند      )   سال 65غالباً باالى   (
 65 سال به همان اندازۀ بزرگساالن باالى        2كودكان كمتر از    

 . سال به بيمارستان رفتن مجبور ميشوند
 
واكسن انفلوانزا ممكن است باعث شود به انفلوانزا                   "

 ! نه خير". مبتال شويد
واكسن آنفوالنزا شامل ويروس هاى كشته شده ى آن است           

 .و نمى تواند انفلوانزا را ايجاد كند
 
حتى بعد از  واكسين انفلوانزا نيز ممكن است به آن                        "

 ! تا حدودى درست است". مبتال شويم
احتمال چنين اتفاقى هست اما واكسين انفوالنزا بيشتر             

 . مردم را از مبتال شدن به آن محافظت مى كند
 
 درصد مؤثر نيست پس بهتر است به            100واكسيناسيون  "

 ! نه خير". بيمارى مبتال شوم
اما اگر شما   .   درصد مؤثر نيست   100هيچ واكسينى به طور      

واكسين شده و به انفلوانزا مبتال شويد ممكن زود تر                     
 . بهبودى خود را باز يابيد

 
عوارض جانبى واكسين بسيار بدتر از خود انفوالنزا مى          "

 ! نه خير". باشند
. بد ترين نوع عوارض جانبى ممكن است درد در بازوباشد          

خطر ناشى از حساسيت كه بسيار نادر است،به مراتب از              
 .خطر بروز پيچيدگى هاى ناشى از انفوالنزا كمتر است
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