معلومات مهم در مورد واکسین های صنف هفتم
والدین  /سرپرست محترم,
صحت عامه واکسین های رایگان را برای شاګردان صنف هفتم در مکتب ها در ځزان و بهار فراهم میکند.
به شاګردان صنف هفتم سه واکسین مهم پیشنهاد میشود که به محافظت از آنها در برابر موارد زیر کمک میکند:

•
•
•

مریضی مڼگوکوک (باعث منینجایتیست) *برای حضور در مکتب ضروری است
هپاتیت() Bباعث آسیب جګر و سرطان جګر میشود(
ویروس پاپیلوم انسانی (  HPVایجاد ضایعات پیش سرطانی ،سرطان های دهان ،تناسلی و مقعد؛ و زگیل تناسلی)

من جدی توصیه میکنم کودک خود را در برابر این مریضی ها واکسین کنید .این واکسینها بی خطر و مؤثر هستند و خطر ابتال
به مریضی ها بالقوه تهدیدکننده زندگی را در صورت دریافت یک سلسله کامل کاهش میدهند.
از شما می پرسم:
• معلومات واکسین را در  wdgpublichealth.ca/immunizeGr7مرور کنید
• • فرم رضایت آنالین فرزندتان را در اسرع وقت تکمیل کنید wdgpublichealth.ca/gr7consent
اگر فرزند شما قب ً
ال یک یا چند واکسین ذکر شده در باال را دریافت کرده است ،لطفا ً فرم رضایت نامه را تکمیل کرده و تاریخ
واکسین های را در فرم ذکر کنید .یک نرس صحت عامه تنها در صورتی کودک شما را ایمن میکند که هنوز به واکسین نیاز
باشد.
صحت عامه میخواهد واکسین مکتب تجربه مثبتی برای شاګ ردان باشد .اگر در مورد این برنامه سؤالی دارید یا برای تکمیل فرم
رضایت نیاز به کمک دارید ،لطفا ً با صحت عامه ویلینګتون-دفرین-ګولف به شماره 1-800-265-7293 ext. 7006تماس
بگیرید برای صحبت با یک نرس صحت عامه عمومی.
خالصانه،
داکترمتیوتینیباومMD, CCFP, MPH, FRCPC ،
معاون طبی افسرصحت

160 Chancellors Way, Guelph, ON N1G 0E1
T: 1-800-265-7293 | F: 519-836-7215 | wdgpublichealth.ca

واکسین هیپاتیت  Bیا زردی سیاه
واکسین هپاتیت  Bدر برابر ویروس هپاتیت  Bمحافظت می کند .

هپاتیت  Bویروسی است که باعث عفونت های جدی
جګر می شود و می تواند منجر به آسیب دائمی جګر،
سیروز و/یا سرطان جګر شود .هپاتیت  Bعامل اصلی
سرطان جګر در کانادا است .
هپاتیت  Bاز طریق تماس با خون و مایعات بدن فرد آلوده
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
تولد نوزاد از مادر منتقل شود.

همچنین واکسین هپاتیت  Bبرای نوزادان ،کودکان و
بزرگساالن در معرض خطر به صورت رایگان ارائه
میشود .برای اطالعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن،
به جدول  ۳از برنامه ایمن سازی با بودجه عمومی برای
انتاریو مراجعه کنید.
این واکسین برای کسانی که خطرات شغلی دارند توصیه
میشود ،اما رایگان ارائه نمیشود؛ کسانی که در کشوری با
سطوح باالی هپاتیت  Bزندگی میکند ،سفر میکند یا تحت
مراقبت طبی هستند؛ و برای هر کسی که میخواهد خطر
ابتال به هپاتیت  Bرا کاهش دهد.
توجه :اگر یک سلسله واکسین تکمیل شده باشد ،تقویت کننده
های روتین یا بوستر توصیه نمیشوند.

چرا واکسین بزنیم؟
ایمن سازی بهترین راه برای محافظت از شما و خانواده تان
در برابر مریضی های جدی است .این واکسین زمانی
بیشترین تاثیر را دارد که قبل از قرار گرفتن در معرض
مریضی تزریق شود.
هیچ درمانی برای هپاتیت  Bوجود ندارد .همچنین ،از هر
 ۱۰نفری که به این ویروس مبتال میشوند ،یک نفر آن را
تا آخر عمر حامل آن خواهد بود .این افراد اغلب عالئمی
ندارند و می تواڼد آن را به دیگران سرایت کڼد.
هنگامی که واکسین در تعداد دوزهای توصیه شده تزریق
می شود ،از  ۹۸درصد افراد محافظت می کند.

چه کسانی واجد شرایط واکسین شدن هستند؟
این واکسین به طور معمول به شاگردان صنف  ۷ارائه
میشود که واجد شرایط بودن آن تا پایان صنف  ۱۲باقی
مانده است .این واکسین به شاگردان  ۱۱تا  ۱۵ساله به
صورت سلسله دو دوز در میان  ۴تا  ۶ماه تزریق میشود.
شاگردان  ۱۶ساله و باالتر که سلسله واکسینهای خود را
شروع کرده یا تکمیل میکند ،به سه دوز واکسن ضرورت
دارند.

چه کسانی نباید واکسین بزنند؟
•
•
•
•

هر فردی که به هر قسمت از واکسین یا ظرف آن
واکنش حساسیت شدید داشته باشد.
هرکسی که در گذشته واکنش حساسیت جدی به
این واکسین داشته است.
هر کسی که تب باال یا عفونت جدی بدتر از
ریزیش دارد.
هرکسی که یک سلسله واکسین هپاتیت  Bیا
ترکیبی حاوی هپاتیت ( Bتوینریکس®،
انفانریکس هېکسا®) را تکمیل کرده باشد.

اگر باردار هستید ،در دوران شیردهی هستید ،یا سابقه
سندرم گیلین-بار ( )GBSرا طی شش هفته پس از واکسین
قبلی دارید ،لطفا ً با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی
در مورد دریافت این واکسین صحبت کنید.

وﯾروس ﭘﺎﭘﯾﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
واﮐﺳﯾن )(HPV-9
از  ۹ﻧﻮع  HPVﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،۵۲ ،۴۵ ،۳۳ ،۳۱ ،۱۸ ،۱۶ ،۱۱ ،۶ -و .۵۸
 HPVﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ؟

 HPVﯾﮏ وﯾﺮوس ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮطﺎن دھﺎﻧﮫ
رﺣﻢ ،ﻓﺮج ،اﻟﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎﻧﮫ ،ﻣﻘﻌﺪ ،ﺳﺮ ،ﮔﺮدن ،آﻟﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﻣﺮداﻧﮫ ﻣﯿﺸﻮد وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد زﮔﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﻮد .از
طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ اﻋﻢ از ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺪون واﮐﺴﯿﻦ ،اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺒﺘﻼ  HPVﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﻋﻔﻮﻧﺖ  HPVﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ازاﻓﺮاد  HPVاز ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮطﺎن ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ  HPVﯾﺎ زﮔﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﮫ  HPVھﯿﭻ
ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺷﺎګﺮدان ﺻﻨﻒ  ۷ﺑﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻮدن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻨﻒ  ۱۲اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن  ۹ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎل و ﻣﺮدان  ۹ﺗﺎ  ۲۶ﺳﺎل و اﻓﺮاد ۲۷
ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺪاوم ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﮫ دو دوز ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۶ﻣﺎه ﺑﺮای اﻓﺮاد ۹
ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺳﮫ دوز ﺑﺎﻻی  ۶ﻣﺎه ) (۰،۲،۶ﺑﺮای
 ۱۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻓﺮاد دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫ دوز از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن
 ۹ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐڼﺪ.

ﭼﺮا واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؟
اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را دارد
ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮐﺎﻣﻞ ،واﮐﺴﯿﻦ ح ۹PV-ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ  PVﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ:
• ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺳﺮطﺎن ھﺎی دھﺎﻧﮫ رﺣﻢ
• ﺣﺪود  ۸۰-۹۰درﺻﺪ ﺳﺮطﺎن ھﺎی ﻣﻘﻌﺪ
•  ۴۰درﺻﺪ ﺳﺮطﺎن ھﺎی آﻟﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎﻧﮫ و ﻓﺮج
•  ۴۰-۵۰درﺻﺪ ﺳﺮطﺎن ھﺎی آل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮداﻧﮫ
•  ۲۵-۳۵درﺻﺪ ﺳﺮطﺎن ھﺎی دھﺎن و ﮔﻠﻮ )ﺳﺮطﺎن دھﺎن و
ﺣﻠﻖ(
• ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ زﮔﯿﻞ ھﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ  PVﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی از ﻧﻈﺮ ﺳﺮطﺎن ھﺎی دھﺎﻧﮫ رﺣﻢ،
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.

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 ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪی ﺑﺪﺗﺮ از رﯾﺰﯾﺶ دارد.
اﮔﺮ ﺑﺎردار ھﺴﺘﯿﺪ ،در دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﯿﻦ-
ﺑﺎر ) ( GBSرا طﯽ ﺷﺶ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ
ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻦ زدن ﭼﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:

واﮐﺴﯿﻦ  HPVاﯾﻤﻦ و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮده و در ﻋﺮض
ﭼﻨﺪ روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﺧﯽ ،ﺗﻮرم
وﯾﺎ درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ.
ﺳﺮدرد ،ﺗﺐ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ ،دل ﺑﺪی و دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
واﮐﻨﺶھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯿﺲ( ،اﮔﺮﭼﮫ ﻧﺎدر اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ھﺮ واﮐﺴﯿﻦ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ از اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﺪت  ۱۵دﻗﯿﻘﮫ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯿﯿﺲ رخ ﻣﯿﺪھﺪ.

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

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
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺠﻮزدار ﻣﯿﺮود ،ﻟﻄﻔﺎ ً ھﻨﮕﺎم
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﯿﻦ ،ﺑﮫ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ اطﻼع دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﯿﻦ
ھﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ھﺎی زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ:
• آﻧﻼﯾﻦ :اﺑﺰار اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اﺗﺼﺎل اﻧﺘﺎرﯾﻮ ) (ICONﻣﻮﺟﻮد
در  immunizewdg.caﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن را ﮔﺰارش و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
• اﯾﻤﯿﻞvaccine.records@wdgpublichealth.ca :
• ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن1-800-265-7293 ext. 4396 :
• ﻓﮑﺲ1-519-836-298 :

• 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

واﮐﺳﯾن ﻣﻧﻧﮕوﮐوک
)(Men-C-ACYW-135
از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮک ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮوﮔﺮوه ھﺎی  Y ،C ،Aو  W-135ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ ﻧﺎﯾﺴﺮﯾﺎ
ﻣﯿﻨﯿﻨﺠﺎﯾﺘﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﮫ راﯾﺞ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﺪی ﻣﯿ ﺸﻮﻧﺪ :آ Y ،C ،B ،و  .W-135اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ ھﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻨﯿﻨﺠﺎﯾﺘﯿﺲ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﺷﻮﻧﺪ.
و/ﯾﺎ ﺳﭙﺴﯿﺲ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮن ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ اﻧﺪام ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ھﻮا ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﻏﺬا ،ﻗﺎﺷﻖ،
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻟﺒﺴﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﯿ ﮕﺮﯾﺖ/وﯾ ﭗ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ۱۰درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ
را در ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﻮی ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮫ
دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻮارض ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ طﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت ،اﺧﺘﻼﻻت ذھﻨﯽ و ﻗﻄﻊ اﻧﺪام ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک از ھﺮ
 ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﭼﺮا واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را دارد
ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .
اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺮﯾ ﻀﯽ ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮک Y ،C ،A-و  W-135ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿ ﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ۸۵-۸۰درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ  ۷اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻨﻒ  ۱۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾ ﮏ دوز ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻی
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯽ ﺧﺎﺻﯽ
دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻮده اﻧﺪ ،راﯾﮕﺎن
اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ،ﺑﮫ
ﺟﺪول  ۳از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾ ﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺎرﯾﻮ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺷﻐﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮﻣﺮﯾ ﻀﯽ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﯾﮫ
ھﺎی ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮک  Y ،C ،Aو  W-135ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ
راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻧﻤﯿ ﺸﻮد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در طﻮل زﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دوزھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮ  ۵ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﻮد.
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 ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪی ﺑﺪﺗﺮ از رﯾﺰﯾﺶ دارد.

اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﻨﻨ ﮕﻮﮐﻮک ﮐﺎﻧﺠﻮګﯿﺖ (Men-C -C ) C

• ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ دﯾﮕﺮی Men-
 C-Cواﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 Men-C-ACYW-135را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ در

اﮔﺮ ﺑﺎردار ھﺴﺘﯿﺪ ،در دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﯿﻦ-
ﺑﺎر ) ( GBSرا طﯽ ﺷﺶ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ
ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

را در دوران ﻧﻮزادی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻦ زدن ﭼﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:

واﮐﺴﯿﻦ  Men-C-ACYW-135اﯾﻤﻦ و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮده و در ﻋﺮض
ﭼﻨﺪ روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﺧﯽ ،ﺗﻮرم
وﯾﺎ درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ.
ﺳﺮدرد ،ﺗﺐ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ ،دل ﺑﺪی و دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
واﮐﻨﺶھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯿﺲ( ،اﮔﺮﭼﮫ ﻧﺎدر اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ھﺮ واﮐﺴﯿﻦ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ از اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﺪت  ۱۵دﻗﯿﻘﮫ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯿﯿﺲ رخ ﻣﯿﺪھﺪ.

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

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
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ً
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺠﻮزدار ﻣﯿﺮود ،ﻟﻄﻔﺎ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﯿﻦ ،ﺑﮫ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ اطﻼع دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﯿﻦ
ھﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ھﺎی زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ:
•
•
•
•

اﯾﻤﯿﻞvaccine.records@wdgpublichealth.ca :
ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن1-800-265-7293 ext. 4396 :
ﻓﮑﺲ1-519-836-298 :
آﻧﻼﯾﻦ :اﺑﺰار اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اﺗﺼﺎل اﻧﺘﺎرﯾﻮ ) (ICONﻣﻮﺟﻮد
در  immunizewdg.caﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن را ﮔﺰارش و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

• 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

