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 یرگید نسکاو(Td ای Tdap روآدای زود دیاب نالاسگرزب ،نینچمھ
 هایس لماش اما دنکیم تظفاحم یرتفید و زازک ربارب رد امش زا ھک
 نتشاد تروص رد لاس 5 زا دعب ای لاس 10 رھ ار )دوشیمن ھفرس
 .دننک تفایرد یکرچ ای دیدش یگتخوس ای مخز
  .درک قیرزت اھنسکاو ریاس اب نامزمھ ناوتیم ار Tdap نسکاو

 دینک تبحص دوخ یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا اب .3

 ،دوشیم ریز دراوم لماش دنکیم تفایرد ار نسکاو ھک یدرف رگا
 :دیھد عالطا دوخ نسکاو هدنھدھئارا ھب
 ،ھفرس هایس ای یرتفید ،زازک نسکاو رھ یلبق زود زا سپ§

یگدنز هدننک دیدھت و دیدش یژرلآ ھنوگ رھ ای کیژرلآ شنکاو
  .تسا ھتشاد
 ،DTP( ھفرس هایس نسکاو رھ یلبق زود زا سپ زور 7 یط§

DTaP، ای Tdap( جنشت ای یرایشوھ حطس شھاک ،امک
 .تسا ھتشاد تدم ینالوط

 دراد یبصع متسیس رد یرگید لکشم ای جنشت§
 هدوب )»GBS« ھب موسوم نینچمھ( هراب نلیگ مردنس راچد§

  .تسا
 مروت ای درد راچد ،یرتفید ای زازک نسکاو رھ یلبق زود زا سپ§

  .تسا هدش دیدش
تسا نکمم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا ،دراوم یخرب رد
 ھب یتآ تاقالم تبون ات ار Tdap نویسانیسکاو ھک دریگب میمصت
 .دزادنیب قیوعت
 دنناوتیم ،یگدروخامرس دننام ،فیفخ یاھیرامیب ھب التبم دارفا
 دیابً الومعم دنراد دیدش ای طسوتم یرامیب ھک یدارفا .دنوش ھنیسکاو
 .دننک ربص ،یدوبھب نامز ات Tdap نسکاو قیرزت زا لبق
 ھب یرتشیب تاعالطا دناوتیم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا

  .دھدب امش

 ؟مینزب نسکاو ارچ 1.

 یریگشیپ ھفرس هایس و یرتفید ،زازک زا دناوتیم Tdap نسکاو
 .دنک
 زا زازک .دنکیم تیارس رگید درف ھب یدرف زا ھفرس هایس و یرتفید
 .دوشیم ندب دراو مخز ای یگدیرب قیرط
 زازک .دوشیم تالضع کاندرد ندش تفس ثعاب )T( زازک §

 یناوتان ھلمج زا ،دوش یتمالس یدج تالکشم ھب رجنم دناوتیم
  .گرم ای سفنت و علب رد لکشم ،ناھد ندرک زاب رد
 ،یبلق ییاسران ،سفنت رد لکشم ھب رجنم دناوتیم )D( یرتفید §

  .دوش گرم ای جلف
 دناوتیم ،»دیدش ھفرس« ھب موسوم نینچمھ ،)aP( ھفرس هایس §

 اذغ ،سفنت ھک دوش دیدش و لرتنک لباقریغ یاھھفرس ثعاب
 رد هژیو ھب ھفرس هایس .دنکیم تخس ار ندیشون ای ندروخ
ثعاب و دشاب یدج رایسب دناوتیم لاسدرخ ناکدوک و نادازون
 و ناناوجون رد .دوش گرم ای یزغم بیسآ ،جنشت ،ھیرلا تاذ
 لرتنک نداد تسد زا ،نزو شھاک ثعاب دناوتیم ،نالاسگرزب
  .دوش دیدش ھفرس رثا رد هدند یگتسکش و ندرک شغ ،ھناثم

Tdap نسکاو .2

Tdap نالاسگرزب و ناناوجون ،رتالاب و لاس 7 ناکدوک هژیو طقف 
 .تسا
 12 ای 11 نس ردً احیجرت ار Tdap زا زود کی دیاب ناناوجون

 .دننک تفایرد یگلاس
 ھھام ھس لیاوا ردً احیجرت ،یرادراب رھ لوط رد دیاب رادراب دارفا

 رد دازون زا تظفاحم ھب ات دننک تفایرد Tdap زا زود کی ،موس
 رطخ ضرعم رد رتشیب نادازون .دنک کمک ھفرس هایس ربارب

 .دنتسھ ھفرس هایس یگدنز هدننک دیدھت و دیدش ضراوع
 Tdap زود کی دیاب دناهدرکن تفایرد Tdap زگرھ ھک ینالاسگرزب
  .دننک تفایرد ار

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

Program)
لاردف ھمانرب کی )VICP( نسکاو تراسخ ناربج یلم ھمانرب 

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

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensationدینک ندید 
 نیا دروم رد ات دیریگب سامت 2382-338-800-1 هرامش اب ای
 .دینک بسک یرتشیب تاعالطا تابلاطم تبث دروم رد و ھمانرب

 ؟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§

1-800-232-4636 (CDC-INFO-800-1) هرامش اب -
متاس بگیرید یا 

 www.cdc.gov/vaccines ھب آدرس CDC زا وباسیت- 
 .دینکدیدن 

نسکاو شنکاو تارطخ .4

 ،فیفخ بت ،نسکاو قیرزت لحم رد مروت ای یزمرق ،درد §
 هدعم ای لاھسا ،غارفتسا ،عوھت تلاح و یگتسخ ساسحا ،دردرس
  .دھدیم خر Tdap نویسانیسکاو زا سپ تاقوا یھاگ درد

 ھلمج زا یکشزپ تامادقا ماجنا زا سپ دارفا تاقوا یھاگ
ییانیب تارییغت ای ھجیگرس ساسحا رگا .دننکیم شغ نویسانیسکاو
 .دیھد عالطا دوخ کشزپ ھب ،دیراد شوگ رد ندز گنز ای
 دیدش شنکاو ثعاب نسکاو ھکنیا لامتحا ،ییوراد رھ دننام
 .تسا مک رایسب ،دوش گرم ای یدج یاھبیسآ ریاس ،کیژرلآ

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

 شنکاو ،کینیلک زا هدش ھنیسکاو درف جورخ زا سپ تسا نکمم
دیدش کیژرلآ شنکاو مئالع هدھاشم تروص رد .دھد خر کیژرلآ
 ،عیرس بلق نابرض ،سفنت رد لکشم ،ولگ و تروص مروت ،ریھک(
 ھب ار درف و دیریگب سامت 1-1-9 هرامش اب ،)فعض ای ھجیگرس
 .دیناسرب ناتسرامیب نیرتکیدزن
 هدنھدھئارا اب ،دننکیم نارگن ار امش ھک یمئالع ریاس یارب
 .دیریگب سامت دوخ یتشادھب یاھتبقارم
 یاھدادیور یھدشرازگ متسیس ھب دیاب بولطمان یاھشنکاو
 Vaccine Adverse Event Reporting) نسکاو بولطمان

System/VAERS) یاھتبقارم هدنھدھئارا .دنوش شرازگ
 دیناوتیم ای ،دنکیم لاسرا ار شرازگ نیاً الومعم امش یتشادھب

سردآ ھب VAERS تیاسبو زا .دیھد ماجنا ار راک نیا ناتدوخ
http://www.vaers.hhs.gov هرامش اب ای دینک ندید  

 شرازگ یارب طقف VAERS .دیریگب سامت 1-800-822-7967
 ھئارا یکشزپ یاھھیصوت VAERS نانکراک و تسا اھشنکاو
  .دنھدیمن

یارب طقف
 هدافتسا
یرادا

42 U.S.C. § 300aa-26
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