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 صنف هفتم یها ن یمعلومات مهم در مورد واکس

 ,/ سرپرست محترم نیوالد

 .کندیو بهار فراهم م زانځصنف هفتم در مکتب ها در  ردانګشا   یرا برا گانیرا یها نیعامه واکس صحت
 :کندیکمک م ر یکه به محافظت از آنها در برابر موارد ز  شودیم شنهادیمهم پ نیصنف هفتم سه واکس ردانګشا به
 
 

 است  یحضور در مکتب ضرور  ی( *براست یتینجای)باعث من گوکوکڼم یضیمر  •

 )شودیم ر ګو سرطان ج ر ګج بیباعث آس)B (تیهپات •

 (یتناسل لیو مقعد؛ و زگ  یدهان، تناسل یسرطان ها ،یسرطان شیپ عاتیضا جادیا  HPV ) یانسان لومیپاپ روسیو •
 

خطر و مؤثر هستند و خطر ابتال  ی ب هانیواکس نی. ادیکن نیها  واکس یضیمر  نیکودک خود را در برابر ا کنمیم هیتوص یمن جد
 . دهندیسلسله کامل کاهش م کی افتیرا در صورت در  یزندگ ده نندکیها بالقوه تهد یضیبه مر 

 
 :پرسم یاز شما م

 دیمرور کن wdgpublichealth.ca/immunizeGr7 را در  نیمعلومات واکس •

 wdgpublichealth.ca/gr7consent  دیکن لیفرزندتان را در اسرع وقت تکم نیآنال تیفرم رضا • •
 
 

 خیکرده و تار  لینامه را تکم تیکرده است، لطفاً فرم رضا افتیذکر شده در باال را در  نیچند واکس ای کیاگر فرزند شما قبالً 
 از ین نیکه هنوز به واکس کندیم منیکودک شما را ا ینرس صحت عامه تنها در صورت کی. دیرا در فرم ذکر کن یها نیواکس
 باشد.

 
فرم  لیتکم یبرا ای  دیدار   یبرنامه سؤال نیباشد. اگر در مورد ا ردانګ شا یبرا یب تجربه مثبتتمک نیواکس خواهدیصحت عامه م

تماس   ext. 7006 7293-265-800-1به شماره    ولفګ -نیدفر -تونګنیلی و صحت عامه لطفاً با  د،یبه کمک دار  از ین تیرضا
 .ینرس صحت عامه عموم کیصحبت با  یبرا  دیر یبگ
 
 

 خالصانه، 
 

 MD, CCFP, MPH, FRCPC باوم،ین ی وتی داکترمت 
 افسرصحت ی طب  معاون

https://wdgpublichealth.ca/clinics-classes/2022-23-grade-7-school-immunization-clinics
http://www.wdgpublichealth.ca/gr7consent


 

 زردی سیاه ای  B تیپاتیه واکسین
 .محافظت می کند Bدر برابر ویروس هپاتیت  Bهپاتیت  واکسین   

نوزادان، کودکان و  یبرا B تیهپات نیواکس نیهمچن

ارائه  گانیبزرگساالن در معرض خطر به صورت را

بودن،  طیدر مورد واجد شرا شتریاطالعات ب ی. براشودیم

 یبرا یبا بودجه عموم یساز منیبرنامه ا از ۳به جدول 

 .دیمراجعه کن ویانتار

 هیدارند توص یکه خطرات شغل یکسان یبرا نیواکس نیا

با  یکه در کشور یکسان شود؛یارائه نم گانیاما را شود،یم

تحت  ای کندیسفر م کند،یم یزندگ B تیهپات یسطوح باال

خطر  خواهدیکه م یهر کس یهستند؛ و برا یمراقبت طب

 .را کاهش دهد B تیابتال به هپات

ده ننک تیشده باشد، تقو لین تکمیسلسله واکس کی: اگر توجه

 .شوندینم هیبوستر توص ای نیروت یها

 

 د؟نبزن نیواکس دینبا یچه کسان

ظرف آن  ای نیکه به هر قسمت از واکس یهر فرد •

 .داشته باشد دیشد تیواکنش حساس

به  یجد تیکه در گذشته واکنش حساس یهرکس •

 .داشته است نیواکس نیا

بدتر از  یعفونت جد ایکه تب باال  یهر کس •

 .دارد شیزیر

 ای B تیهپات نیسلسله واکس کیکه  یهرکس •

 ،®کسینری)تو B تیهپات یحاو یبیترک

 .کرده باشد لیرا تکم( ®کساېه کسیانفانر

 

سابقه  ای د،یهست یردهیدر دوران ش د،یباردار هست اگر

 نیشش هفته پس از واکس ی( را طGBSبار )-نیلیسندرم گ

 یبهداشت یارائه دهنده مراقبت ها کیلطفاً با  د،یدار یقبل

 .دیصحبت کن نیواکس نیا افتیدر مورد در

 

 

  

 

ویروسی است که باعث عفونت های جدی  B هپاتیت

جګر می شود و می تواند منجر به آسیب دائمی جګر، 

عامل اصلی  B سیروز و/یا سرطان جګر شود. هپاتیت

 .سرطان جګر در کانادا است

از طریق تماس با خون و مایعات بدن فرد آلوده  Bهپاتیت 

منتقل می شود. این بیماری می تواند از طریق فعالیت 

جنسی، استفاده از سوزن های مشترک، استفاده از تجهیزات 

آلوده برای خالکوبی و سوراخ کردن، و استفاده از برس یا 

تیغ پاکی مشترک منتقل شود. همچنین ممکن است در هنگام 

 زاد از مادر منتقل شود.تولد نو

                 

  بزنیم؟ واکسین چرا

ایمن سازی بهترین راه برای محافظت از شما و خانواده تان 

ن زمانی یدر برابر  مریضی های جدی است. این واکس

بیشترین تاثیر را دارد که قبل از قرار گرفتن در معرض 

 .مریضی تزریق شود

وجود ندارد. همچنین، از هر  B هیچ درمانی برای هپاتیت

شوند، یک نفر آن را نفری که به این ویروس مبتال می ۱۰

تا آخر عمر حامل آن خواهد بود. این افراد اغلب عالئمی 

 .ندارند و می تواڼد آن را به دیگران سرایت کڼد

ن در تعداد دوزهای توصیه شده تزریق یهنگامی که واکس

 .درصد افراد محافظت می کند ۹۸می شود، از 

 

 چه کسانی واجد شرایط واکسین شدن هستند؟

ارائه  ۷صنف  شاگرداناین واکسین به طور معمول به 

باقی  ۱۲که واجد شرایط بودن آن تا پایان صنف  میشود

ساله به  ۱۵تا  ۱۱ شاگردانمانده است. این واکسین به 

. میشودماه تزریق  ۶تا  ۴ در میانصورت سلسله دو دوز 
های خود را ساله و باالتر که سلسله واکسین ۱۶ شاگردان

، به سه دوز واکسن ضرورت میکندشروع کرده یا تکمیل 

 دارند.

 

https://da.azadiradio.com/a/28752433.html
https://da.azadiradio.com/a/28752433.html


 

 

 



 

        انسانی ویروس پاپیلوم  

 (HPV-9) نیواکس

 .۵۸ و ،۵۲ ،۴۵ ،۳۳ ،۳۱ ،۱۸ ،۱۶ ،۱۱ ،۶ - کند یم محافظت  HPV  نوع ۹ از
         

   
 HPVچھ کسانی واجد شرایط واکسین شدن ھستند؟                                                                            چیست؟                 

HPV  یک ویروس شایع است کھ باعث سرطان دھانھ 
 رحم، فرج، الھ تناسلی زنانھ، مقعد، سر، گردن، آلھ تناسلی 

 میتواند باعث ایجاد زگیل تناسلی شود. ازمردانھ میشود وھمچنین 
طریق تماس جنسی اعم از عمل جنسی یا لمس جنسی منتقل میشوند. 

میشوند.  HPVمبتال  بدون واکسین، اکثر افراد در طول زندگی خود بھ
 خود بھ خود از بین میرود. HPVبیشتر اوقات، عفونت 
از بین نمی رود و باعث سرطان ھای HPV برای برخی ازافراد 

ھیچ HPV یا زگیل تناسلی میشوند. اکثر افراد آلوده بھ HPV مرتبط 
عالمت یا نشانھ ای از خود نشان نمی دھند و می توانند بدون اینکھ 

 بدانند ویروس را بھ دیگران منتقل کنند.
 

 ؟چرا واکسین بزنیم

انواده تان در برابر  ایمن سازی بھترین راه برای محافظت از شما و خ 
مریضی ھای جدی است. این واکسین زمانی بیشترین تاثیر را دارد 

  .کھ قبل از قرار گرفتن در معرض مریضی تزریق شود
ثابت شده است کھ از شایع ترین  PV-۹با یک سلسلھ کامل، واکسین ح

 :مربوط بھ موارد زیر جلوگیری میکند PV انواع عفونت
 درصد سرطان ھای دھانھ رحم ۹۰بیش از  •
 درصد سرطان ھای مقعد ۹۰-۸۰حدود  •
 درصد سرطان ھای آلھ تناسلی زنانھ و فرج ۴۰ •
 درصد سرطان ھای آل تناسلی مردانھ ۴۰-۵۰ •
درصد سرطان ھای دھان و گلو (سرطان دھان و  ۲۵-۳۵ •

 حلق)
 درصد زگیل ھای تناسلی ۹۰بیش از  •

غربالگری از نظر سرطان ھای دھانھ رحم،   PVحتی با واکسین  
فرج، آلھ تناسلی زنانھ، مقعد، آلھ تناسلی و برخی سرطان ھای سر و 
گردن مھم است. زنان ھمچنان باید غربالگری معمول سرطان دھانھ 

 رحم را انجام دھند.
 
 
 
 
 

با واجد شرایط  ۷این واکسین بھ طور معمول بھ شاګردان صنف 
 .ارائھ میشود ۱۲بودن تا پایان صنف 
 ۲۷سال و افراد  ۲۶تا  ۹سال و مردان  ۴۵تا  ۹ھمچنین برای زنان 

 .سال و باالتر با خطر مداوم توصیھ میشود
 ۹ماه برای افراد  ۶این واکسین بھ صورت سلسلھ دو دوز بھ فاصلھ 

برای ) ۰،۲،۶ماه ( ۶سالھ و بھ صورت سلسلھ سھ دوز باالی  ۱۴تا 
 .سال و باالتر تزریق میشود ۱۵

افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف نیز باید سھ دوز از جملھ کودکان 
 سالھ دریافت کڼد. ۱۴تا  ۹
 

 چھ کسانی نباید واکسین بزنند؟

ھر فردی کھ بھ ھر قسمت از واکسین یا ظرف آن واکنش  •
 .حساسیت شدید داشتھ باشد

ھرکسی کھ در گذشتھ واکنش حساسیت جدی بھ این  •
 .واکسین داشتھ است

 .ھر کسی کھ تب باال یا عفونت جدی بدتر از ریزیش دارد •

-اگر باردار ھستید، در دوران شیردھی ھستید، یا سابقھ سندرم گیلین
) را طی شش ھفتھ پس از واکسین قبلی دارید، لطفاً با GBSبار (

یک ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی در مورد دریافت این واکسین 
 ید.صحبت کن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بعد از واکسین زدن چی توقع باید داشتھ باشید؟

 .ایمن و بھ خوبی قابل تحمل استHPV واکسین 
تاثیرات جانبی در صورت بروز معموالً خفیف بوده و در عرض 
چند روز از بین میروند. تاثیرات جانبی عبارتند از سرخی، تورم 

 .ویا درد در محل تزریق
سرگیجھ، دل بدی و دردھای عضالنی نیز سردرد، تب، خستگی، 

 .ممکن است رخ دھد اما کمتر شایع است
ھای حساسیت شدید (یعنی آنافیالکسیس)، اگرچھ نادر است، واکنش

با تجویز ھر واکسین خطرآفرین است. توصیھ میشود پس از ایمن 
دقیقھ در کلینیک بمانید زیرا این شایع ترین بازه  ۱۵سازی بھ مدت 

 زمانی است کھ آنافیالکسییس رخ میدھد.
 

 با واکسین ھای خود بھ روز باشید
مطمئن شوید کھ ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی پس از دریافت 
واکسین، سوابق ایمن سازی شخصی شما (کارت زرد) را بھ روز 

 .نگھ دارید کنیدمیکند. اسناد خود   را ایمن 
میرود، لطفاً ھنگام  داردکستان یا مکتب مجوزواگر فرزند شما بھ ک

تزریق واکسین، بھ صحت عامھ اطالع دھید. شما میتوانید واکسین 
 :ق ھای زیر گزارش کنیدیھا را بھ یکی از طر

موجود  (ICON) آنالین: ابزار ایمن سازی اتصال انتاریو •
ن ایم سوابق میدھد امکان شمابھ  immunizewdg.caدر 

 .سازی فرزند تان را گزارش و مشاھده کنید

:دیمراجعھ کن شتریمعلومات ب یبرا  

•  Wellington-Dufferin-Guelph Public Health: 
wdgpublichealth.ca  

• Ontario Ministry of Health: 
www.ontario.ca/page/vaccines 

• Immunize Canada: www.immunize.ca 

• Publicly Funded Immunization Schedules 
for Ontario: 
www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/im
munization/schedule.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vaccine.records@wdgpublichealth.caایمیل:  •
 ext. 4396 7293-265-800-1تیلیفون:  •
 298-836-519-1  فکس:  •

 
    

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://wdgpublichealth.ca/your-kids/vaccination
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca


 

 ن مننگوکوکیواکس
(Men-C-ACYW-135) 

  

 .کند می محافظت W-135 و A، C، Y ھای سروگروه از ناشی مھاجم مننگوکوک بیماری از

     ست؟یچ گوکوکمنن یضیمر

 ایسرینا ایاست کھ توسط باکتر یعفونت گوکوکمنن یضیمر
وجود دارد کھ باعث  جی. پنج گونھ راشودیم جادیا سیتینجاینیم

ھا  ایباکتر نیا W-135. و B ،C ، Y: آ، شوندیم یجد یضیمر
مغز و نخاع شوند.  یعفونت پوشش داخل س،یتینجاینیباعث م دنتوایم

 .شودیاندام م بیآس ھعفونت خون کھ اغلب منجر ب س،یسپس ایو/

از  یقطرات موجود در ھوا ناش قیاز طر یبھ راحت ایباکتر نیا
. شودیبا فرد آلوده پخش م میتماس مستق قیاز طر ایعطسھ  ایسرفھ 

غذا، قاشق،  دنن ما یبھ اشتراک گذاشتن اقالم ای دنیشامل بوس نیا
 .است پیو/تیگریس ای نیلبسر ،یدنینوش

ً یتقر  ایباکتر نیباشند ا ضیمر نکھیدرصد از افراد سالم بدون ا ۱۰ با
آن را بھ  دنتوایاما ھنوز ھم م د،نکیخود حمل م یگلو ای ینیرا در ب

 .دمنتقل کن گرانید

 یطوالن ییشامل کم شنوا تواندیم گوکوکمنن یضیمر عوارض
از ھر  گوکوکمنن یماریو قطع اندام باشد. ب یمدت، اختالالت ذھن

 کشد.ینفر را م کینفر مبتال،  ۱۰۰

 بزنیم؟چرا واکسین 

ایمن سازی بھترین راه برای محافظت از شما و خانواده تان در برابر   
واکسین زمانی بیشترین تاثیر را دارد  جدی است. اینمریضی ھای 

  .کھ قبل از قرار گرفتن در معرض مریضی تزریق شود
 
گونھ  نیدتریو شد نیتر عیدر برابر چھار نوع از شا نیواکس نیا

. کندیمحافظت م W-135 و A ،C ،Y- گوکوکمنن یضیمر یھا
 .درصد موثر است ۸۵-۸۰نیواکس نیا

) C )C-Men-C تګیکانجو گوکوکمنن نیکودک شما واکس اگر

 نیواکس دیکرده است، ھمچنان با افتیدر یرا در دوران نوزاد

Men-C-ACYW-135    در  نیواکس نیا رایکند ز افتیرا در

  .کندیمحافظت م یاضاف یھا ھیبرابر سو

 

 واکسین شدن ھستند؟ کسانی واجد شرایط چھ

ارائھ میشود کھ  ۷این واکسین بھ طور معمول بھ شاگردان صنف 
 نیا باقی مانده است.  ۱۲واجد شرایط بودن آن تا پایان صنف 

 شود. یم زیک دوز تجوین بھ صورت یواکس

 یکھ در معرض خطر باال یکودکان و بزرگساالن یبرا نیھمچن
 یخاص یصح طیکھ شرا یافراد دننھستند، ما گوکوکمنن یضیمر

 گانیمورد بوده اند، را کیبا  کیکھ در تماس نزد یکسان ایدارند 
بودن، بھ  طیدر مورد واجد شرا شتریاطالعات ب ی. براشودیارائھ م
 ویانتار یبرا یعموم دجھبا بو یساز منیبرنامھ ااز  ۳جدول 

 .دیمراجعھ کن

ھستند،  یکھ در معرض خطرات شغل یکسان یبرا نیواکس نیا
 ای دننکیم یزندگ گوکوکمنن یضیکھ در مناطق پرخطرمر یکسان

 ھیبھ محافظت در برابر سو لیکھ ما یھرکس یو برا دننک یسفر م
اما  شود،یم ھیھستند، توصW-135 و  A ،C ،Y گوکوکننم یھا
 .شودیارائھ نم گانیرا

. ابدی یدر طول زمان کاھش م یبھ ذکر است کھ اثربخش الزم
کھ  یافراد یبرا کباریسال  ۵ممکن است ھر  دهننک تیتقو یدوزھا

 شود. ھیدر معرض خطر ھستند توص

 چھ کسانی نباید واکسین بزنند؟

ھر فردی کھ بھ ھر قسمت از واکسین یا ظرف آن واکنش  •
 .حساسیت شدید داشتھ باشد

واکنش حساسیت جدی بھ این ھرکسی کھ در گذشتھ  •
 .واکسین داشتھ است

 .ھر کسی کھ تب باال یا عفونت جدی بدتر از ریزیش دارد •

-Men یگرید واکسینکھ در چھار ھفتھ گذشتھ با  یھرکس •
C-C شده باشد. نیواکس 

-اگر باردار ھستید، در دوران شیردھی ھستید، یا سابقھ سندرم گیلین
واکسین قبلی دارید، لطفاً با ) را طی شش ھفتھ پس از GBSبار (

یک ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی در مورد دریافت این واکسین 
 .صحبت کنید



 

 

 بعد از واکسین زدن چی توقع باید داشتھ باشید؟

ایمن و بھ خوبی قابل تحمل  Men-C-ACYW-135 واکسین 
 .است

تاثیرات جانبی در صورت بروز معموالً خفیف بوده و در عرض 
وز از بین میروند. تاثیرات جانبی عبارتند از سرخی، تورم چند ر

 .ویا درد در محل تزریق
سردرد، تب، خستگی، سرگیجھ، دل بدی و دردھای عضالنی نیز 

 .ممکن است رخ دھد اما کمتر شایع است
ھای حساسیت شدید (یعنی آنافیالکسیس)، اگرچھ نادر است، واکنش

با تجویز ھر واکسین خطرآفرین است. توصیھ میشود پس از ایمن 
دقیقھ در کلینیک بمانید زیرا این شایع ترین بازه  ۱۵سازی بھ مدت 

 زمانی است کھ آنافیالکسییس رخ میدھد.
 

 با واکسین ھای خود بھ روز باشید
کھ ارائھ دھنده مراقبت ھای بھداشتی پس از دریافت مطمئن شوید 

واکسین، سوابق ایمن سازی شخصی شما (کارت زرد) را بھ روز 
 .میکند. اسناد خود   را ایمن نگھ دارید کنید

میرود، لطفاً ھنگام  داردکستان یا مکتب مجوزواگر فرزند شما بھ ک
واکسین تزریق واکسین، بھ صحت عامھ اطالع دھید. شما میتوانید 

 :ھا را بھ یکی از طریق ھای زیر گزارش کنید

   

:دیمراجعھ کن شتریمعلومات ب یبرا  

•  Wellington-Dufferin-Guelph Public Health: 
wdgpublichealth.ca  

• Ontario Ministry of Health: 
www.ontario.ca/page/vaccines 

• Immunize Canada: www.immunize.ca 
• Publicly Funded Immunization Schedules 

for Ontario: 
www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/im
munization/schedule.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vaccine.records@wdgpublichealth.caایمیل:  •
 ext. 4396 7293-265-800-1تیلیفون:  •
 298-836-519-1  فکس:  •
موجود  (ICON) آنالین: ابزار ایمن سازی اتصال انتاریو •

ن ایم سوابق میدھد امکان شمابھ  immunizewdg.caدر 
 .سازی فرزند تان را گزارش و مشاھده کنید
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http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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