وقتی شما به تعطیالت می روید
اغلب پیش از سفر به خارج از کشور واکسیناسیون اضافه الزم
است ،به خصوص برای بیماری هایی که در کشور خودتان وجود
ندارند (به عنوان مثال تب زرد) یا به ندرت وجود دارند (مانند
هپاتیت  .)Aبه عالوه ،این فرصت خوبی برای بررسی این مسئله
است که آیا شما هنوز هم محافظت کافی در برابر بیماری هایی
که در گذشته برای آنها واکسینه شده اید دارید یا نه .شما می توانید
اطالعات بیشتر را در وب سایت www.reisgeneeskunde.be
مشاهده کنید.

برای کار

اگر مادر در دوران بارداری دچار بیماری شود ،برخی از بیماری ها
ممکن است برای مادر یا فرزند بسیار مضر باشند .به عنوان مثال،
حائز اهمیت است که قبل از بارداری در برابر سرخک ،اوریون و
سرخجه بدرستی واکسینه شده باشد .اگر یک خانم در طول فصل
آنفوالنزا ،بیش از سه ماه باردار باشد ،بهتر است واکسن آنفلوآنزا
بزند.
توصیه می شود که خانم های باردار در طول هر بارداری در
مقابل سیاه سرفه واکسینه شوند .این واکسیناسیون نه تنها از
مادر محافظت می کند ،بلکه در طول هفته های اول زندگی که
هنوز نمی توان به نوزاد واکسن زد از او نیز محافظت می کند.
و فراموش نکنید که وضعیت واکسیناسیون سایر اعضای خانواده را
بررسی کنید ،زیرا آنها نیز ممکن است باعث مبتال شدن نوزاد شوند.
منتشر شده توسط دیرک دولف ،آژانس مراقبت و سالمت 08/2014 -

پس از برنامه اولیه واکسیناسیون چه
اتفاقی می افتد؟

اگر شما و یا شریک زندگی تان بخواهید باردار شوید

واکسیناسیون های اضافی برای برخی مشاغل ممکن است الزم
باشد (به عنوان مثال در برابر هپاتیت  Bبرای افراد شاغل در بخش
بهداشت و درمان).

اگر شما  65سال یا بیشتر دارید
چندین واکسن اضافی از سن  65سالگی به بعد توصیه می شود،
زیرا بیماری های خاص ممکن است پیامدهای شدیدی برای افراد
مسن داشته باشند ،مثال آنفلوآنزا و عفونت های ذات الریه.

می خواهید اطالعات بیشتری کسب کنید؟
واکسیناسیون در سن پانزده سالگی متوقف نمی شود.
واکسیناسیون در سراسر طول عمرتان مهم باقی می
ماند .این را با پزشک خود در میان بگذارید.
Farsi

شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون ها و بیماری
هایی که با واکسن در برابر آنها محافظت می شوید را در
www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties
مشاهده کنید.
www.zorg-en-gezondheid.be
بروشور از زبان هلندی ترجمه شده است .نسخه زبان هلندی را می توانید
از طریق  vaccins@zorg-en-gezondheid.beدرخواست نمایید.

واکسیناسیون برای شما هم
حائز اهمیت است
بروشور واکسیناسیون عمومی برای جوانان
و افراد میان سال
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فلج اطفال ،دیفتری ،کزاز ،سیاه سرفه ،هپاتیت *B، Hib
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برنامه زمانی واکسیناسیون اولیه در فالندر

سرخک ،اوریون و سرخجه
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مننگوکوک گروه C

شما می توانید همه واکسن ها را از برنامه اولیه واکسیناسیون (به ضمیمه
مراجعه کنید) که به صورت رایگان در کلینیک های بهداری کودک و
خانواده ( )Kind en Gezinو توسط خدمات سالمت مدرسه centra
) voor leerlingenbegeleiding (CLBsارائه می شود دریافت
نمایید .تزریقات نیز توسط پزشکان عمومی و پزشکان اطفال به طور
رایگان انجام می شوند ،اما شما باید هزینه مشاوره را پرداخت نمایید.
دولت فالندر واکسن های رایگان را برای واکسیناسیون تقویت کننده
علیه بیماری های دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه برای بزرگساالن و در
برابر آنفلوانزا برای کسانی که در مراکز مراقبت پناهگاهی زندگی
می کنند ارائه می کند.

فلج اطفال ،دیفتری ،کزاز ،سیاه سرفه

بسیار مهم است که شما بدرستی واکسینه شده باشید ،نه تنها به
خاطر خودتان ،بلکه به خاطر کسانی که در کنار شما زندگی
می کنند.

اولین واکسیناسیون در سن هشت هفتگی انجام می شود .یک تزریق
واحد برای محافظت در برابر شش بیماری مختلف .این واکسیناسیون
باید چندین بار تکرار شود تا حفاظت کافی ایجاد شود .پس از اولین
مجموعه واکسیناسیون ،شما در برابر بیشتر بیماری ها برای مدتی
محافظت می شوید .پس از آن ،برای برخی از واکسن ها ،الزم است
یک بار دیگر با زدن یک واکسن اضافی (یک تقویت کننده) بدن
را تحریک کنید .این اطمینان می دهد که شما به اندازه کافی تحت
محافظت باقی می مانید.

(**HPVپاپیلوماویروس انسان ،فقط دختران)

با این حال ،واکسیناسیون تا زمانی که یک بیماری هنوز هم در نقطه
ای از جهان رخ می دهد ضروری است .هر شخصی که واکسن می
زند در برابر این بیماری محافظت می شود .اگر تقریبا همه افراد
واکسینه شوند ،باکتری ها و ویروس هایی که موجب بیماری می شوند
دیگر نمی توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند .این گونه است که
ما می توانیم نوزادان و کودکان خردسالی را که هنوز واکسینه نشده
اند محافظت نماییم.

چگونه واکسیناسیون در فالندر انجام
می شود؟

دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه

تا همین چندی پیش ،بیماری هایی مانند سیاه سرفه (خروسک)،
دیفتری (خناق) ،سرخک ،اوریون و پولیمویلیت اطفال (فلج اطفال)
در منطقه فالندر شایع بودند .این بیماری ها بسیار خطرناک هستند و
در گذشته موجب مرگ افراد بسیاری شده اند .خوشبختانه ،اکنون که
واکسن ها (یا ایمنی ها) به طور رایگان ارائه می شوند ،اگر برنامه
توصیه شده واکسیناسیون به طور مناسب دنبال شود ،دیگر این شرایط
دیده نمی شود .به لطف واکسیناسیون ،آبله حتی ریشه کن شده است و
فلج اطفال دیگر در اروپا رخ نمی دهد.

واکسن حاوی ذرات باکتری ها و ویروس هایی است که به طور
معمول باعث بیماری می شوند .این ذرات بی ضرر شده اند و شما را
بیمار نمی کنند .آنها این اطمینان را می دهند که سیستم ایمنی بدن شما
آنتی بادی هایی علیه این بیماری تولید می کند .پس از زدن واکسن
اگر شما با ویروس ها و باکتری ها واقعی در تماس باشید ،پادتن ها
آنها را بی ضرر می کنند.

*  :Hibباکتری آنفلوانزا همافیلوس نوع ب می تواند باعث مننژیت شود :HPV ** .پاپیلوماویروس انسانی ممکن است باعث سرطان گردنه رحم شود.

چرا بهتر است خودتان را واکسینه
کنید؟

واکسن چگونه عمل می کند؟

