
Influenza (live, intranasal) VIS - Farsi (7/2/12)

آنفلوآنزا )“فلو”( یک بیماری واگیردار است.

این بیماری بر اثر ویروس آنفلوآنزا عارض می شود که می تواند توسط سرفه، عطسه، یا 
ترشحات بینی منتشر شود.

هر کسی می تواند به آنفلوآنزا مبتال شود، اما ميزان ابتال در بین کودکان از همه باالتر 
است. در مورد بيشتر مردم، عالئم فقط چند روز طول مي كشد. آنها عبارتند از: 

خستگی 	• درد عضله  	• گلودرد  	• تب/لرز  	•
گرفتگی ویا آب ریزش بینی 	• سردرد  	• سرفه  	•

�بیماری های دیگر می توانند دارای همان عالئم باشند و اغلب با آنفلوآنزا اشتباه گرفته 
می شوند. 

كودكان خردسال٬ افراد 65 و مسن تر٬ زنان باردار و افرادی كه برخی مشكالت پزشكی دارند 
– مانند بیماری قلب٬ ریه و كلیه دارند و یا سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شده است – 

ممكن است مریض تر شوند. آنفلوآنزا مي تواند باعث تب شديد و ذات الريه )منونيا( گردد، 
و بيماري هاي موجود شخص را بدتر كند. آنفلوآنزا در كودكان مي تواند باعث اسهال و 

حمله شود. هر ساله٬ هزاران نفر از آنفلوانزا می میرند و یا حتی بیشتر از این تعداد احتیاج 
به بستری شدن در بیمارستان را پیدا می كنند.

با زدن واكسن آنفلوانزا می توانید خود را از مبتال شدن به آنفلوانزا محافظت كنید و 
همینطور می توانید از گسترش آنفلوانزا به دیگران جلوگیری كنید.

دو نوع واكسن آنفلوآنزا وجود دارد: 

1. واكسن آنفلوآنزاي زنده، رقيق شده )LAIV( كه محتوي ويروس آنفلوآنزاي رقيق 
شده )ضعيف شده( است. اين واكسن به داخل بيني اسپري مي شود. 

2. واكسن )كشته شده( غیر فعال، “ّفلو شات” از طریق تزریق با سوزن داده خواهد 
شد. اين واکسن در یک گزارش اطالعات واکسن جداگانه تعریف شده است.

ويروس هاي آنفلوآنزا همواره در حال تغيير هستند، بنابر اين واكسيناسيون ساالنه 
توصيه مي شود. هر ساله دانشمندان سعي مي كنند ويروس هاي موجود در واكسن 

ها را با ويروس هايي مطابقت بدهند كه بيش از همه احتمال دارد در آن سال باعث 
آنفلوآنزا گردند. واكسن فلو از امراض ویروسی دیگر كه شامل ویروس فلو كه در این 

واكسن موجود نیست هستند٬ جلوگیری منی كند. 

پس از تزریق واکسن تا 2 هفته طول می کشد تا مصونیت بوجود آید. خود مصونیت 
تا یک سال دوام می آورد.

LAIV حاوی تیمروسال )thimerosal( و يا هيچ گونه ماده نگهدارنده نيست. 

واکسن آنفلوآنزای

اسپري آنفلوآنزا )LAIV( براي افراد سالم 2 تا 49 ساله كه باردار نيستند و داراي 
بيماري هاي بخصوصي نيستند توصيه مي شود. )به شماره 4 در زير رجوع كنيد(. 
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 واکسن آنفلوآنزای زنده رقيق شده – 

LAIV )اسپري بيني(

توضيحات متعدد اطالعات مربوط به واکسن به اسپانيائي و سایر زبان ها در دسترس می باشند. به تارمنای www.immunize.org/vis مراجعه کنید.
Vaccine Information Statements are available in Spanish and many other languages. See www.immunize.org/vis

اسپري آنفلوآنزا )LAIV( براي همه افراد توصيه مني شود. افراد زير مي بايست به 
جاي آن مي بايست واكسن غير فعال )فلو شات( بزنند: 

بزرگساالن 50 ساله و باالتر يا كودكان 6 تا 23 ماهه. )اطفال كوچكتر از 6  	•
ماه٬ نبايس هيچ كدام از واكسن ها را بزنند.(

كودكان كوچكتر از 5 سال كه بيماري آسم دارند و يا يك دفعه و يا بيشتر خس  	•
خس سينه در سال پيش داشته اند. 

زنان باردار. 	•

هر فرد دارای مشکالت پزشكي دراز مدت در رابطه با: 	•
بیماری کليه و يا جگر    - بیماری قلبی   -

بیماری سوخت و ساز، از قبیل دیابت  - بیماری ریوی   -
کم خونی، و اختالالت خونی دیگر  - آسم   -

هر فرد دارای اختالالت عضالنی یا عصبی معین )از قبیل بيماري غش یا فلج مغزی  	•
)cerebral palsy(( که می تواند به مشکالت مربوط به تنفس یا بلع منجر 

گردد.

هر فرد دارای سیستم ایمنی ضعیف شده. 	•

همه افراد در متاس نزديك با كسي كه سيستم اميني او آنقدر ضعيف است كه  	•
نيازمند مراقبت در يك محيط محافظت شده )از قبيل واحد پيوند مغز استخوان( 

است. اشخاص در متاس نزديك با افراد ديگر داراي سيستم اميني ضعيف شده )از 
قبيل كساني كه HIV دارند( ممكن است اسپري آنفلوآنزا )LAIV( دريافت 

كنند. پرسنل مراقبت هاي پزشكي در واحدهاي مراقبتهاي شديد نوزادان يا كلينيك 
هاي غده شناسي ممكن است LAIV دريافت كنند. 

كودكان و نوجوانان كه به تور دراز مدت براي معاجله از آسپرين استفاده مي كنند. 	•

اگر حساسیت شدید )حتدید كننده حیات(٬ شامل حساسیت شدید به تخم مرغ٬ 
دارید٬ این موضوع را به پزشك خود اطالع دهید.  یك آلرژی شدید به هر جز این واكسن 
دلیل خوبی برای نزدن واكسن است. واكنش هاي آلرژيك به واكسن آنفلوآنزا به ندرت 

پيش مي آيند.

اگر تا به حال بعد از زدن واكسن آنفلوانزا عكس العمل شدیدی به آن داشته اید٬ این 
موضوع را به پزشك خود توضیح دهید.

اگر در هر زمانی عارضه گیلین- باره )Guillain-Barré Syndrome( )یک بیماری 
شدید فلج کننده که GBS نیز نامیده می شود( داشته اید این موضوع را به پزشک 

خود بگویید. پزشك به شما كمك خواهد كرد تصميم بگيريد آيا واكسن براي شما 
توصيه شده است يا نه. 

بعضي از افراد نبايد LAIV مصرف كنند 4

چه كسي مي تواند LAIV مصرف كند؟  3
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 National Vaccine Injury( برنامه ملي پرداخت غرامت جراحت واكسن
Compensation Program, VICP( در سال 1986 بوجود آمده است. 

افرادي كه بر اين باورند كه توسط واكسن دچار آسيب يا جراحت شده اند مي توانند 
با متاس با شماره تلفن 2382-338-800-1 يا بازديد از تارمناي VICP به نشاني 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation در رابطه با برنامه و چگونگي 

طرح شكايت اطالعاتي را كسب كنند. 

واكسن را هنگامی كه در دسترس است استفاده كنید. این باعث مقاومت در حین 
زودرس فصل آنفلوآنزا می شود. شما مي توانيد واكسن را تا زماني كه اين بيماري در 

جامعه تان شيوع دارد دريافت كنيد. 

آنفلوآنزا مي تواند در هر زمان پيش آيد، اما بيشتر آنفلوآنزاها از اكتبر تا آخر مي 
شايع مي شوند. در فصل هاي اخير، بيشتر عفونت ها در ژانويه و فوريه پيش آمده اند.  

واكسينه شدن در ماه دسامبر و يا حتي بعد از آن٬ هنوز هم در بسياري از سال ها 
مفيد خواهد بود. 

بزرگساالن و كودكان بزرگتر هر ساله به يك دوز واكسن آنفلوآنزا نياز دارند. اما بعضي 
از كودكان كوچكتر از 9 سال براي آنكه مورد محافظت قرار گيرند به دو دوز از آن 

احتياج دارند. در اين مورد از ارائه دهنده خدمات بهداشتي خود سوال كنيد. 

واکسن آنفلوآنزا را می توان در همان زمان که واکسن های دیگر از جمله واکسن 
منوکوکال )باکتری مولد ذات الریه( تزریق می شوند دریافت منود.

Vaccine Information Statement )Interim(
Live, Attenuated Influenza Vaccine IMM-778FAR – Farsi )7/26/11( 42 U.S.C. §300aa-26
Translated by Transcend Translations, Davis, CA www.transcend.net

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention

یک واکسن، همانند هر داروی دیگر، احتماالً می تواند باعث مشکالت جدي از قبیل 
واکنش های سخت آلرژیک گردد. ریسک واکسن در رابطه با بوجود آوردن زیان جدي، یا 

مرگ، بی نهایت کم است.

ويروس هاي واكسن آنفلوآنزا بسيار به ندرت از يك نفر به يك نفر ديگر منتقل 
مي شوند. حتي اگر اتفاق بيافتد٬ آنها به احتمال زياد باعث بيماري مني شوند.

LAIV از ويروس ضعيف شده ساخته شده است و باعث آنفولوآنزا مني شود. 
واكسن ممكن است باعث عالئم خفيفي در افرادي كه آن را زده اند شود. )به پائني 

صفحه رجوع كنيد.( 

مشكالت خفیف:
بعضي از كودكان و افراد 2 تا 17 ساله موارد زير را گزارش داده اند: 

تب 	• آب ريزش بيني٬ گرفته گي بيني و يا سرفه  	•
خس خس كردن سينه 	• سردرد و درد عضالني   	•

درد شكم يا استفراغ و يا اسهال گاه بيگاه 	•

بعضي از بزرگساالن 18 تا 49 سال موارد زير را گزارش كرده اند:
گلو درد 	• آب ريزش بيني يا گرفته گي بيني  	•
سردرد 	• سرفه٬ لرز٬ خستگي/ضعف  	•

مشكالت شدید:
واکنش های آلرژیک تهدید کننده زندگی ناشی از واکسن ها بسیار نادرند. اگر این  	•
مشکالت پیش آیند، معموالً در عرض چند دقیقه تا چندین ساعت پس از تزریق روی 

می دهند.

باید مراقب چه عالماتي باشم؟
هر وضعيت غيرعادي٬ مانند تب شدید یا تغییرات رفتاری. عالئم واکنش شدید آلرژیک 
می تواند شامل اشکال در تنفس، گلودرد یا خس خس کردن گلو، کهیر، رنگ پریدگی، 

ضعف، ضربان شدید قلب، یا سرگیجه باشد.

چه باید بکنم؟
فوراً به پزشک تلفن کنید یا او را به پيش دكتر ببريد. 	•

به پزشک خود بگویید چه اتفاقی افتاده، و تاریخ و ساعت آن را ذکر کنید و  	•
بگویید چه هنگام واکسن را زده شده است.

از پزشك خود خود بخواهید با پر کردن فرم سیستم گزارش اثر منفی واکسن  	•
)Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS( عکس 

العمل پیش آمده را گزارش دهند. یا آنکه می توانید این گزارش را از طریق تارمنای 
VAERS به نشانی www.vaers.hhs.gov پر کنید یا در این مورد با شماره 

7967-822-800-1 متاس بگیرید.

VAERS توصیه های پزشکی به عمل منی آورد.

از پزشك خود سوال کنید. آنها می توانند آنچه را که در داخل بسته واکسن است  	•
به شما بدهند یا منابع دیگر اطالعات را پیشنهاد کنند.

با اداره بهداشت محل یا ایالت خود متاس بگیرید. 	•

با مراکز کنترل و پیشگیری بیماری )CDC( متاس بگیرید: 	•
با شماره CDC-INFO( 1-800-232-4636-800-1( متاس بگيريد یا  -

از تارمنای برنامه مصونیت ملی به نشانی www.cdc.gov/flu دیدن کنید.  -

اگر واكنش هاي نادر با استفاده از هر محصولي اتفاق بيافتد٬ آنها ممكن است  	•
تا زماني كه هزارها و يا ميليون ها نفر از مردم از آن استفاده نكنند٬ شناخته 

نشوند. از زماني كه اسپري آنفلوآنزا )LAIV( جواز خود را دريافت داشته تاكنون 
ميليون ها دوز آن توزيع شده و واكسن با هيچگونه مشكل جدي ارتباط داده 

نشده است. 

�اميني واكسن همواره رديابي شده است. براي اطالعات بيشتر از تارمناي 
www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccine_Monitoring/Index.html 

�و
 www.cdc.gov/vaccinesafety/Activities/Activities_Index.html 

ديدن كنيد.
چه هنگام بايد واكسن آنفلوآنزاي خود را دريافت كنم؟ 5

اگر یک واکنش شدید پیش آید چه می شود؟ 7

چگونه می توامن مطالب بیشتری را فرا گیرم؟ 9

ریسک های واکسن غیر فعال شده آنفلوآنزا چیست؟ 6

اگر در 4 هفته گذشته هر نوع واكسن ديگري دريافت كرده ايد موضوع را به پزشك خود 
بگوييد. 

اشخاصي كه داراي وضعيت جدي بيني تا حدي هستند كه نفس كشيدن آنها را 
مشكل مي كند٬ مي بايست به عوض آن از فلو شات استفاده كنند.

افرادی که بصورت متوسط یا به شدت بیمارند معموالً نخست باید آنقدر صبر کنند 
تا بهبودی یابند و سپس واکسن آنفلوآنزا بزنند. اگر بيمار هستيد، با پزشك خود در اين 
باره كه آيا الزم است براي واكسيناسيون دوباره برنامه اي بگذاريد يا نه صحبت كنيد. 

اشخاص دارای بیماری خفیف معموالً می توانند واکسن بزنند.

برنامه ملي پرداخت غرامت جراحت واكسن 8
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