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1. چرا باید پیچکاری کنیم؟
واکسین انفلونزا از انفلونزا )زکام( جلوگیری کرده می تواند.

انفلونزا یک مرض ساری است که در هر سال معموالً میان 
ماه های اکتوبر و می در ایالت متحده منتشر می شود. هر کس به 

مرض انفلونزا مصاب شده می تواند، مگر برای بعضی از اشخاص 
بیشتر خطرناک است. کودکان و اطفال جوان، اشخاص 65 ساله 
که دارای و باالتر از آن، زن های حامله و اشخاص دارای شرایط 

خاص صحی یا سیستم ضعیف معافیت در معرض کالنترین 
خطر عوارض انفلونزا قرار دارند.

سینه و بغل، برنشیت، عفونت های بینی و عفونت های گوش 
عبارت از مثال های عوارض مربوط به انفلونزا هستند. اگر 

عارضه طبی دارید، مانند مرض قلب، سرطان یا مرض شکر، 
انفلونزا آنرا بدتر کرده می تواند.

انفلونزا می تواند باعث تب و سرماخوردگی، درد گلو، درد عضالت، 
خستگی، سرفه، سردردی و بینی روان یا بند شود. بعضی از 

اشخاص ممکن استفراغ یا اسهال داشته باشند، اگر چه این بیشتر 
در اطفال و بزرگساالن معمول است.

در یک سال بطور اوسط، هزاران نفر در ایاالت متحده به علت 
انفلونزا جان خود را از دست می دهند و تعداد زیاد آنها در 

شفاخانه بستر می شوند. واکسین انفلونزا هر سال باعث وقایه از 
میلیون ها مرض و مراجعه به داکتر در ارتباط به انفلونزا می شود.

2.  واکسین انفلونزای زنده، رقیق شده
CDC توصیه می کند که هر طفل 6 ماهه و بزرگتر از آن باید 

در هر فصل انفلونزا پیچکاری شود. اطفال 6 ماهه الی 8 ساله 
ممکن است در یک فصل انفلونزا به 2 دوز واکسین ضرورت 

داشته باشند. سایر اشخاص در یک فصل انفلونزا فقط به 1 دوز 
ضرورت دارد.

واکسین زنده، رقیق شده انفلونا )که بنام “LAIV” یاد می شود( 
عبارت از یک واکسین سپری بینی است که به زن های غیرحامله 

که عمر شان از 2 الی 49 سال باشد، داده می شود.

اً 2 هفته طول می کشد تا محافظت انکشاف  بعد از پیچکاری تقریب
شود.

تعداد زیادی وایرس های انفلونزا وجود دارند و آنها همیشه در حال 
تغییر هستند. هر سال یک واکسین جدید انفلونزا ساخته می شود تا 
در مقابل وایرس های انفلونزا محافظت ایجاد کند که باور می شود 

در فصل آینده انفلونزا باعث مرض خواهد گردید. حتی زمانی 
که این واکسین طرز مکمل با این وایرس ها مطابقت نکند، هم 

مقداری محافظت فراهم می کند.

واکسین انفلونزا باعث انفلونزا نمی گردد.

واکسین انفلونزا ممکن است همزمان با سایر واکسین ها پیچکاری 
شود.

3.  با فراهم کننده خدمات مراقبت های صحی خود 
صحبت کنید

اگر شخصی که می خواهد پیچکاری کند شرایط ذیل را دارد با 
فراهم کننده واکسین خود صحبت کنید:

کمتر از 2 سال یا بزرگتر از 49 سال باشد 	
حامله باشد. واکسین زنده، رقیق شده انفلونزا برای زن های   	

حامله توصیه نمی شود  
بعد از دوز قبلی واکسین انفلونزا العمل الرجیکی نشان داده   	

باشد یا کدام نوع الرجی های شدید، تهدید کننده زندگی داشته    
باشد  

یک طفل یا نوجوان 2 الی 17 ساله باشد که اسپرین یا   	
اسپرین- یا محصوالت حاوی سیلیکیت را دریافت می کند  

دارای سیستم معافیت ضعیف باشد 	
یک طفل 2 الی 4 ساله باشد که در 12 ماه گذشته دارای نفس   	

تنگی یا سابقه خر خر کردن باشد  
5 ساله یا بزرگتر باشد و نفس تنگی داشته باشد 	
در 3 هفته گذشته ادویه ضد وایرس انفلونزا خورده باشد 	
از افراد که دارای اختالل شدید سیستم معافیت باشد و به   	

ماحول محافظت شده ضرورت داشته باشند، مراقبت کند  
دارای سایر شرایط اساسی طبی که مردم را در معرض خطر   	

جدی عوارض انفلونزا قرار داده می توانند )مانند مرض شش،    
مرض قلب، مرض گرده مانند شکر، اختالالت گرده یا جیگر،    

اختالالت عصبی یا عصبی عضالتی یا میتابولیکی(، باشد  
طحال نداشته باشد یا دارای طحال غیر فعال باشد 	
کاشت حلزون کرده باشد 	

واکسین انفلونزا )زکام( )زنده، داخل بینی(:
آنچه باید بدانید
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دارای لیکی مایع مغزی نخاعی باشد )لیکی مایع که مغز را   
با بینی، گلو، گوش یا موقعیت دیگری موجود در سر احاطه  

می کند(
در جریان 6 هفته بعد از دوز قبلی واکسین انفلونزا سندروم 

گیلن باری داشته باشد

در بعضی از موارد، فراهم کننده مراقبت های صحی شما ممکن 
است تصمیم بگیرد پیچکاری انفلونزا را تا زمان مالقات آینده به 

تأخیر بندازد.

برای بعضی از مریضان ممکن یک نوع مختلف واکسین انفلونزا 
)واکسین انفلونزا غیر فعال شده یا ترکیبی( نسبت به نوع واکسین 

زنده، رقیق شده انفلونزا بیشتر مناسب باشد.

 افراد با امراض خرد مانند زکام، ممکن است
پیچکاری شوند. افراد که بصورت متوسط یا شدید مریض باشند 

باید قبل از تطبیق واکسین انفلونزا معموالً تا زمان صحتمند شدن 
صبر کنند.

فراهم کننده مراقبت های صحی شما معلومات بیشتر داده می تواند.

4. خطرات عکس العمل واکسین
بعد از پیچکاری واکسین LAIV بینی روان یا بندش بینی،   

صدای خر خر و سردردی ممکن است واقع شود.
استفراغ، درد عضالت، تب، گلو دردی و سرفه عبارت از   

عوارض جانبی دیگر هستند.

اگر این مشکالت رخ دهند، آنها معموالً بزودی بعد از پیچکاری 
واکسین آغاز می شوند و معتدل و کوتاه مدت هستند.

مانند هر دوا، چانس بسیار کم هست که پیچکاری باعث عکس 
العمل شدید الرجیکی، جراحت های دیگر جدی یا مرگ گردد.

5.  اگر مشکل جدی وجود داشته باشد چه؟
بعد ازینکه شخص پیچکاری شده کلنیک را ترک کند، ممکن است 

عکس العمل الرجیکی واقع شود. اگر عالیم عکس العمل شدید 
الرجیکی )التهاب، تورم روی و گلو، مشکل در تنفس، ضربان 

سریع قلب، سرگیچی یا ضعف( را مشاهده کنید، با نمبر 9-1-1  
در تماس شوید و شخص را به نزدیکترین شفاخانه انتقال دهید.

برای سائر عالئم که باعث تشویش شما می شود، با فراهم کننده 
مراقبت های صحی خود در تماس شوید.

عکس العمل های ناگوار باید به سیستم راپوردهی واقعات ناگوار 
واکسین )VAERS( راپور داده شود. فراهم کننده مراقبت صحی شما 

 معموالً این راپور را ثبت خواهد کرد یا خودتان می توانید آن
www.vaers.hhs.gov در VAERS راپوردهید. به ویب سایت 

مراجعه کنید یا با نمبر 7967-822-800-1 در تماس شوید. 
VAERS فقط برای راپوردهی عکس العمل ها است و پرسونل 

VAERS توصیه طبی نمی دهند.

6.  پروگرام ملی جبران خسارت واکسین
پروگرام ملی جبران خسارت واکسین )VICP( یک پروگرام فدرال 

است که برای جبران خسارت به مردم که توسط واکسین های 
مشخص متضرر گردیده باشند، ایجاد شده است. ادعاها درباره 

آسیب یا مرگ ناشی از واکسین دارای محدودیت زمانی ثبت کردن 
 VICP است، که ممکن است به اندازه دو سال باشد. به ویب سایت
در www.hrsa.gov/vaccinecompensation مراجعه کنید یا 

با نمبر 2382-338-800-1  در تماس شوید تا درباره پروگرام و 
ثبت ادعا، معلومات بدست آورید.

7. معلومات بیشتر را چی طور بدست آورده می توانم؟
از فراهم کننده خدمات مراقبت های صحی خود پرسان کنید. 
با اداره صحت محلی یا ایالتی خود در تماس شوید. 
برای بسته واکسین و معلومات اضافی به ویب سایت اداره   

 غذا و ادویه )FDA( در
  www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines

مراجعه کنید.
با مراکز کنترول و وقایه امراض )CDC( در تماس شوید: 

با نمبر CDC-INFO( 1-800-232-4636-800-1( در تماس	 
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