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به شام که قرار است واکسین شوید

دیفرتی ،تشنج عضالنی و
سیاه رسفه
دیفرتی ،تشنج عضالنی و سیاه رسفه سه بیامری جدی است ،اما واکسین به شام مصئونیت می
دهد .بدون واکسین ،ممکن است افراد زیاد مبتال به این بیامری ها شوند.
دیفرتی یک عفونت گلو است .این بیامری می تواند آسیب
بسیار جدی به قلب ،گرده ها و سیستم عصبی برساند ،و
حتی ممکن است باعث مرگ شخص شود .این بیامری از
طریق آب دهن به دیگران انتقال می یابد ،به عنوان مثال اگر
شام از یک بوتل آب مشرتک استفاده کنید و یا بسیار نزدیک
با یکدیگر قرار داشته باشید.
تشنج عضالنی ناشی از باکرتی هایی است که می توانند از
طریق یک زخم کثیف یا نیش زدن/دندان گرفنت یک حیوان
وارد بدن شوند .تشنج عضالنی باعث گرفتگی عضالت می
شود و کشنده است .این بیامری میان انسان ها رسایت منی
کند.
سیاه رسفه باعث ایجاد رسفه های طوالنی و شدید می شود.
این بیامری به ویژه برای کودکان خردسال خطرناک است.
سیاه رسفه می تواند برای آنها خطر مرگ را به همراه داشته
باشد .زمانی که شخص بیامر رسفه می کند یا عطسه می
زند قطرات کوچکی درهوا تشکیل می گردد و بیامری توسط
همین قطرات به دیگران رسایت می کند.

برنامه واکسیناسیون سویدن

به چندین (دوز) نیاز است
در صنف های  8یا ( 9دوز) پنجم واکسین در برابر تشنج
عضالنی ،دیفرتی و سیاه رسفه به طور کامل ،ارائه می شود.
بزرگساالن باید هر  20سال یک بار واکسین را تکرار کنند تا
مصئونیت بتواند باقی مباند..
متام واکسین هایی که از طریق بخش خدمات صحی کودکان
وخدمات صحی برای شاگردان ارائه می گردد ،داوطلبانه
ورایگان است.
آیا می خواهید بیشرت بدانید؟
هرگاه سوالی دارید می توانید همیشه با پرستار مکتب خود
صحبت کنید.
همچنان در این جا نیز می توانید بیشرت بخوانید:
•1177.se
•folkhalsomyndigheten.se

در اینجا می توانید همه واکسین های که به منظور جلوگیری از بیماری های جدی به همه کودکان در سویدن ارائه
می شود را بینید .

تطبیق واکسین این گونه صورت می گیرد
قبل از تطبق واکسین
اگر قبل از واکسین سوالی دارید ،می توانید با یک
فرد بزرگسال در خانواده یا با نرس/پرستار مکتب
صحبت کنید .اگر خواسته باشید می توانید در هنگام
مراجعه یک فرد بزرگسال را با خود بیاورد.
تطبیق واکسین
نرس یا پرستار مکتب شما را واکسین میکند.
شماواکسین را از طریق سرنگ (پیچکاری) در
بازوی تان دریافت کنید.
بعد از تطبیقق واکسین
اکثریت افراد بعد از واکسین دچار کدام حساسیت
نمی شوند صرفاَ در جای سوزن اندک احساس درد
می نمایند .برخی افر اد ممکن است در بازو خود
دچار تب یا دردعضالت شوند .این کامال بی ضرر
است و ظرف چند روز برطرف می شود .اگرشمابعد
از واکسین نگران چیزی هستید ،می توانید شما خود
یا والدین و یا هم سرپرست تان با پرستار مکتب
ویا با بخش خدمات صحی تماسبگیرید.

