DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL DARI AV FAKTABLADET BRA ATT VETA OM VACCINATIONER

معلومات مفید در بار ٔه

واکسین ها

واکسین که در برابر دوازده امراض خطرناک محافظت مینماید ،به همه اطفال
در سویدن عرضه میگردد .این واکسین ها طور اختیاری و رایگان تطبیق میشوند

کودکان خوردسال تا زمانیکه مکتب را آغاز مینماید
واکسین میشوند و ) (BVCدر مرکز صحی اطفال
بعد از آغاز مکتب واکسین ها توسط خدمات صحی
مکتب تطبیق میشوند
ٔ
برنامه واکسیناسیون اطفال
برخی از امراض که در
شامل هستند ،در سویدن کمیاب و غیر عادی بوده
ولی در سایر نقاط جهان شایع میباشند .تطبیق
واکسین موثر ترین شیو ٔه محافظت از کودک در
برابر این امراض به شمار میرود
تطبیق واکسین در مرکز صحی اطفال
در عمر شش هفتگی
اولین واکسین که در مقابل عفونت ناشی از
ویروس روتا محافظت میکند
در عمر سه ماهگی
واکسین دومی که در مقابل عفونت ناشی از
ویروس روتا محافظت میکند .حاال دور ٔه اول
واکسین در مقابل شش امراض دیگر :دیفتری،
تیتانوس ،سرفه سیاه ،پولیو ،هیموفیلوس انفلونزا
نیز تطبیق  Bپنومو کوک و هیپاتیت  B،نوع
میشود
در عمر پنج ماهگی
حاال وقت تکرار واکسین در برابر هفت امراض
که بار اول در عمر سه ماهگی کودک تطبیق
میشود ،رسیده است

در مرکز صحی اطفال
نرس مرکز صحی اطفال را از چگونگى
وضع صحی فرزند تان مطلع سازید.
اگر سواالتی را در ذهن داشته باشید
آنرا مطرح سازید و موضوعات مربوطه
را در میان بگذارید
بخش عمده واکسین ها از طریق
پیچکاری تطبیق میشوند و تزریق
ممکن باعث احساس ناراحتی شود.
نرس مرکز صحی اطفال شما را
رهنمایی میکند که کودک تان را در
خالل تطبیق واکسین چگونه محکم
بگیرید

در عمر یک سالگی
دور ٔه سوم واکسین در برابر همان هفت امراض
که در عمر سه و پنج ماهگی تطبیق میشود
در عمر یک و نیم سالگی
واکسین در مقابل سرخکان ،کله چرک و
سرخکانچه
در عمر پنج سالگی
دور ٔه دوم واکسین در مقابل دیفتری ،تیتانوس و
سرفه سیاه و پولیو .این آخرین دور ٔه واکسین است
که در مرکز صحی اطفال تطبیق میشود

در مکتب
در مکتب ،فرزند تان از سوی نرس
مکتب واکسین میشود .اگر شما یا
فرزند تان سواالتی را در ذهن داشته
باشید ،با وی صحبت کنید

واکسیناسیون در بخش خدمات صحی مکتب
صنف  1تا 2
دور ٔه دوم واکسین در مقابل سرخکان ،کله چرک و
سرخکانچه
صنف  5تا 6
همه دختران دو بار در مقابل ویروس پاپیلوم
بمنظور جلوگیری از مبتال شدن به ) (HPVانسانی
سرطان واکسین میشوند
صنف  8تا 9
واکسین پنجم در مقابل دیفتری ،تیتانوس و سرفه
سیاه

ٔ
برنامه واکسیناسیون سویدن
در پایین آندسته واکسین هایی ذکر شده اند که بمنظور جلوگیری از امراض
خطرناک به تمام کودکان در سویدن عرضه میگردند
مکتب
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امراضی که فرزند تان از آن وقایه میشود
ٔ
برنامه واکسیناسیون
در پایین در بار ٔه امراض که در
شامل میباشند و فرزند تان توسط واکسین از آن
معافیت حاصل میکند ،معلومات بیشتر کسب
میکنید
انتان ویروس روتا یک عفونت شکم است که سبب
اسهال ،استفراغ و احتماال ً ضیاع مایعات نزد کودکان
میشود .بعضی اوقات باید کودک در شفاخانه بستری
شده تحت مراقبت قرار بگیرد
دیفتری یک انتان نهایت حاد و ساری گلو بوده که
ممکن منجر به آسیب های مرگبار در ناحیه قلب،
گرده ها و سیستم عصبی گردد
تیتانوس از باعث بکتریای که در خاک و روده
های حیوانات موجود میباشد ،بوجود میاید .کودکی
میتواند در نتیجه گزیده گی یک حیوان یا زخم
کثیف دچار تیتانوس شود .این مرض باعث انقباض
عضالت بدن و مشکالت در بلع و تنفس نزد کودک
میشود .تیتانوس از یک فرد به فرد دیگر انتقال
نمیشود
سیاه سرفه یک مرض بسیار ساری بوده و باعث
حمالت شدید سرفه و دوام سرفه طی چندین ماه
میشود .این مرض میتواند باعث مرگ اطفال نوزاد
شود
پولیو باعث آسیب ها به سیستم عصبی و منجر به
فلج و آسیب های مادام العمر میشود
میتواند سبب عفونت  Bهیموفیلوس انفلونزا نوع
های حاد ،علی الخصوص در میان کودکان زیر سن
میتواند  Bپنج سال ،گردد .هیموفیلونس انفلونزا نوع
التهاب سحایا (مننژیت) را که ممکن باعث مرگ یا
اسیب های مادام العمر گردد ،سبب گردد
بکتریای پنوموکوک میتواند باعث نه تنها التهاب
گوش ها و سینوزیت در کودکان شود بلکه سبب
امراض نسبتا ً خطرناک همچو التهاب شش ها،
مسمومیت خون و التهاب سحایا شده میتواند

سرخکان بسیار ساری بوده و تب بلند ،سرفه و دانه
های پوستی را سبب میگردد .کودک مصاب به
سرخکان میتواند به امراض تعقیبی همچو التهاب
مغز ،التهاب گوش ها و التهاب شش ها مبتال شود.
بعضی اوقات سرخکان مریض را به کام مرگ
کشانیده میتواند
کله چرک مرض خیلی ساری بوده و عمدتا ً غده های
لعابیه را مبتال میسازد ولی میتواند باعث امراض
تعقیبی از قبیل التهاب سحایا و التهاب مغز شود.
پسران ممکن دچار التهاب خصیه ها شوند
سرخکانچه معموال ً یک عفونت ضعیف میباشد ولی
اگر یک زن باردار مبتال شود ،خطر جدی سقط جنین
یا تولد شدن طفل با آسیب های جدی بوجود میآید
) (HPVویروس پاپیلوم انسانی
جلد و غشای مخاطی را دچار عفونت میکند .این
عفونت به ندرت قابل مشاهده میباشد و معموال ً
به شکل خودبخودی از بین میرود ولی در صورت
عدم بهبود میتواند منجر به تغییرات حجروی شده
سرطان رحم و سایر انواع سرطان ها را در زندگی
آینده به همراه داشته باشد
 Bهیپاتیت
سبب التهاب جگر میشود .این عفونت در اکثر
افراد مصاب به شکل خودبخودی از بین میرود
ولی بعضی اوقات ویروس در بدن باقی میماند و
میتواند آسیب های کبد و سرطان جگر را در آینده
سبب گردد .این خطر در صورتی جدی میباشد که
کسی در دوران طفولیت دچار این عفونت شده
باشد

ٔ
برنامه واکسیناسیون در یک
همه واکسین ها شامل
راجستر ملی واکسین نزد ادار ٔه عمومی صحت عامه
ثبت میگردند .این راجستر زمینه را برای پيگیری
ٔ
برنامه واکسیناسیون به شیو ٔه درست کار
اینکه
میکند یا خیر ،مساعد میسازد

آیا خواهان معلومات بیشتر هستید؟
از تماس شما با مرکز صحی اطفال یا خدمات صحی
مکتب در مکتب فرزند تان همیشه از صمیم قلب
استقبال میشود .شما میتوانید معلومات بیشتر را در
وبسایت های ذیل نیز
بخوانید
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