
 نسکاو تاعالطا ھینایب

 دینادب دیاب ھچنآ :)ینیب لخاد ،هدنز( ازنالوفنآ نسکاو
 ییایناپسا نابز ھب نسکاو تاعالطا یاھھینایب زا یرایسب
 تیاس .تسا دوجوم اھنابز ریاس و

www.immunize.org/vis دینیبب ار  
 
Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis 

  
 رییغت لاح رد ھشیمھ و دنراد دوجو یدایز یازنالوفنآ یاھسوریو ؟مینزب نسکاو ارچ .1

 ربارب رد تظفاحم یارب ازنالوفنآ دیدج نسکاو کی لاس رھ .دنتسھ
 لصف رد دوریم لامتحا ھک دوشیم ھتخاس ازنالوفنآ یاھسوریو
 نیا ابً اقیقد نسکاو ھک ینامز یتح .دنوش یرامیب ثعاب هدنیآ یازنالوفنآ
 .دنک داجیا تظفاحم نانچمھ دناوتیم ،دشاب ھتشادن تقباطم اھسوریو

 .دوشیمن ازنالوفنآ یرامیب ثعاب ازنالوفنآ نسکاو

 .درک قیرزت اھنسکاو ریاس اب نامزمھ ناوتیم ار ازنالوفنآ نسکاو

 

 .دنک یریگشیپ ازنالوفنآ یرامیب ھب التبا زا دناوتیم ازنالوفنآ نسکاو

 رد ،ھم و ربتکا نیبً الومعم ،ھلاس ھمھ ھک تسا یرسم یرامیب کی ازنالوفنآ
 ازنالوفنآ ھب تسا نکمم یسک رھ .دباییم شرتسگ هدحتم تالایا رسارس
 ناکدوک و نادازون .تسا رتکانرطخ دارفا یخرب یارب اما ،دوش التبم
 ھضراع یاراد دارفا و رادراب دارفا ،الاب ھب لاس 65 دارفا ،لاسدرخ
 ھب التبا رطخ نیرتشیب ضرعم رد فیعض ینمیا متسیس ای صاخ یکشزپ

 .دنراد رارق ازنالوفنآ ضراوع

 زا ییاھھنومن شوگ تنوفع و یسونیس تنوفع ،تیشنورب ،ھیرلا تاذ
 ،یبلق یرامیب دننام یکشزپ ھضراع رگا .دنتسھ ازنالوفنآ اب طبترم ضراوع
 .دنک رتمیخو ار نآ دناوتیم ازنالوفنآ ،دیراد تباید ای ناطرس
 ،یگتسخ ،ینالضع درد ،دردولگ ،زرل و بت ثعاب دناوتیم ازنالوفنآ

 تسا نکمم دارفا زا یخرب .دوش ینیب یگتفرگ ای شزیربآ و دردرس ،ھفرس
 زا رتشیب ناکدوک رد رما نیا ھچرگا ،دنوش راچد لاھسا و غارفتسا ھب
 .تسا لوادتم نالاسگرزب

 ناج ازنالوفنآ رثا رب هدحتم تالایا رد رفن نارازھ ،طسوتم روط ھب ھلاس رھ
 .دنوشیم یرتسب ناتسرامیب رد رگید یرایسب و دنھدیم تسد زا ار دوخ
 ھب ھعجارم و یرامیب ھب التبا دراوم اھنویلیم زا ھنالاس ازنالوفنآ نسکاو
 .دنکیم یریگولج ازنالوفنآ اب ھطبار رد کشزپ

  دینک تبحص دوخ یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا اب .3

 ھب ،دوشیم ریز دراوم لماش دنکیم تفایرد ار نسکاو ھک یدرف رگا
 :دیھد عالطا دوخ نسکاو هدنھدھئارا

 دراد نس لاس 49 زا رتشیب ای لاس 2 زا رتمک •
 رادراب دارفا یارب ازنالوفنآ فیعض و هدنز نسکاو .تسا رادراب •

 دوشیمن ھیصوت
 ھنوگ رھ ای کیژرلآ شنکاو ازنالوفنآ نسکاو یلبق زود زا سپ •

 تسا ھتشاد یگدنز هدننک دیدھت و دیدش یژرلآ
 تالوصحم ای نیرپسآ ھک تسا ھلاس 17 ات 2 یناوجون ای کدوک •

 دنکیم تفایرد تالیسیلاس ای نیرپسآ یواح
 دراد یفیعض ینمیا متسیس •
 سخ ھقباس ای مسآ ھتشذگ هام 12 رد ھک تسا ھلاس 4 ات 2 یکدوک •

 تسا ھتشاد سخ
 دراد مسآ و تسا رتگرزب ای ھلاس 5 •
 هدرک فرصم ازنالوفنآ سوریو دض یوراد ھتشذگ ھتفھ 3 رد •

 تسا
 یطیحم ھب ھک دنکیم تبقارم دیدش ینمیا صقن یاراد دارفا زا •

 دنراد زاین هدش تظفاحم
 رد ار درف دنناوتیم ھک تسا یاھنیمز یاھیرامیب ریاس یاراد •

 دننام( دنھد رارق ازنالوفنآ یدج ضراوع رتالاب رطخ ضرعم
 ،تباید دننام ،یویلک یرامیب ،یبلق یرامیب ،یویر یرامیب
 ای ینالضع-یبصع ای یبصع تالالتخا ،یدبک ای یویلک تالالتخا
 .)کیلوباتم

 ازنالوفنآ فیعض و هدنز نسکاو .2
 

CDC ازنالوفنآ لصف رھ رد رتالاب و ھھام 6 دارفا ھمھ دنکیم ھیصوت 
 لصف کی لوط رد تسا نکمم ھلاس 8 ات ھھام 6 ناکدوک .دنوش ھنیسکاو
 لصف رھ رد رگید دارفا .دنشاب ھتشاد زاین نسکاو زود 2 ھب ازنالوفنآ
 .دنراد زاین نسکاو زود 1 ھب طقف ازنالوفنآ

 یرپسا نسکاو کی )»LAIV« مان ھب( ازنالوفنآ فیعض و هدنز نسکاو
 .داد لاس 49 ات 2 رادراب ریغ دارفا ھب ار نآ ناوتیم ھک تسا ینیب

 .دوش داجیا تظفاحم ات دشکیم لوط نویسانیسکاو زا سپ ھتفھ 2 دودح
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  دنکیمن راک وا لاحط ای درادن لاحط •
  تسا شوگ ینوزلح تنلپمیا یاراد •
 ات زغم زا ھک یعیام تشن( تسا یعاخن یزغم عیام تشن یاراد •

 )دنکیم ھطاحا ار رس رد یرگید یاج ای شوگ ،ولگ ،ینیب
 هراب نلیگ مردنس راچد ازنالوفنآ نسکاو یلبق زود زا سپ ھتفھ 6 یط •

)Guillain-Barré( تسا هدش. 

 تسا نکمم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا ،دراوم یخرب رد
 قیوعت ھب یتآ تاقالم تبون ات ار ازنالوفنآ نویسانیسکاو ھک دریگب میمصت
 .دزادنیب

 نسکاو( ازنالوفنآ نسکاو توافتم عون تسا نکمم ،نارامیب یخرب یارب
 فیعض و هدنز نسکاو زا رتبسانم )بیکرتون ای لاعفریغ یازنالوفنآ
 .دشاب ازنالوفنآ

 ھنیسکاو دنناوتیم ،یگدروخامرس دننام ،فیفخ یاھیرامیب ھب التبم دارفا
 قیرزت زا لبق دیابً الومعم دنراد دیدش ای طسوتم یرامیب ھک یدارفا .دنوش
 .دننک ربص ،یدوبھب نامز ات ازنالوفنآ نسکاو

 امش ھب یرتشیب تاعالطا دناوتیم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا
 .دھدب

 ؟درک دیاب ھچ دشاب ھتشاد دوجو یدج لکشم رگا .5

 کیژرلآ شنکاو ،کینیلک زا هدش ھنیسکاو درف جورخ زا سپ تسا نکمم
 مروت ،ریھک( دیدش کیژرلآ شنکاو مئالع هدھاشم تروص رد .دھد خر

 ،)فعض ای ھجیگرس ،عیرس بلق نابرض ،سفنت رد لکشم ،ولگ و تروص
 ناتسرامیب نیرتکیدزن ھب ار درف و دیریگب سامت 1-1-9 هرامش اب
 .دیناسرب

 یاھتبقارم هدنھدھئارا اب ،دننکیم نارگن ار امش ھک یمئالع ریاس یارب
 .دیریگب سامت دوخ یتشادھب

 بولطمان یاھدادیور یھدشرازگ متسیس ھب دیاب بولطمان یاھشنکاو
 Vaccine Adverse Event Reporting) نسکاو

System/VAERS) امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا .دوش شرازگ 
 ار راک نیا ناتدوخ دیناوتیم ای ،دنکیم لاسرا ار شرازگ نیاً الومعم
 www.vaers.hhs.gov سردآ ھب VAERS تیاسبو زا .دیھد ماجنا
 طقف VAERS .دیریگب سامت 7967-822-800-1 هرامش اب ای دینک ندید
 یکشزپ یاھھیصوت VAERS نانکراک و تسا اھشنکاو شرازگ یارب
 .دنھدیمن ھئارا

 National) نسکاو تراسخ ناربج یلم ھمانرب .6
Vaccine Injury Compensation Program) 

 ھک تسا لاردف ھمانرب کی )VICP( نسکاو تراسخ ناربج یلم ھمانرب
 یاھنسکاو تفایرد بجوم ھب تسا نکمم ھک یدارفا تراسخ ناربج یارب

 ای تحارج ھب طوبرم تابلاطم .تسا هدش داجیا دنشاب هدید بیسآ ،صاخ
 ینامز تیدودحم یاراد هدنورپ لیکشت یارب نویسانیسکاو زا یشان گرم
 سردآ ھب VICP تیاسبو زا .دشاب لاس ودً اتیاھن تسا نکمم ھک دنتسھ

.hrsa.gov/vaccinecompensationwww هرامش اب ای دینک ندید 
 تبث دروم رد و ھمانرب نیا دروم رد ات دیریگب سامت 1-800-338-2382

 .دینک بسک یرتشیب تاعالطا تابلاطم

 نسکاو شنکاو تارطخ .4
 

 تسا نکمم دردرس و ھنیس سخ سخ ،ینیب یگتفرگ ای ینیب شزیربآ •
 .دھد خر LAIV نویسانیسکاو زا سپ

 ضراوع رگید زا ھفرس و دردولگ ،بت ،ینالضع یاھدرد ،غارفتسا •
 .دنتسھ یلامتحا یبناج

 نویسانیسکاو زا سپ ھلصافالبً الومعم ،زورب تروص رد تالکشم نیا
 .دنتسھ تدم هاتوک و فیفخ و دنوشیم عورش

 ،کیژرلآ دیدش شنکاو ثعاب نسکاو ھکنیا لامتحا ،ییوراد رھ دننام
 .تسا مک رایسب ،دوش گرم ای یدج یاھبیسآ ریاس

 ؟منک بسک یرتشیب تاعالطا ھنوگچ .7
 

 .دیسرپب دوخ یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا زا •
 .دیریگب سامت دوخ یتلایا ای یلحم تشادھب هرادا اب •
 زا ،رتشیب تاعالطا و نسکاو ھتسب یاوتحم زا عالطا یارب •

 سردآ ھب )FDA( وراد و اذغ نامزاس تیاسبو
biologics/vaccines-blood-www.fda.gov/vaccines 

 .دینک ندید
  :دیریگب سامت )CDC( یرامیب زا یریگشیپ و لرتنک زکارم اب •

 سامت (CDC-INFO-800-1) 4636-232-800-1 هرامش اب -
  ای دیریگب

 .دینک ندید www.cdc.gov/flu سردآ ھب CDC تیاسبو زا -
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