
برنامه واکسیناسیون سال 7 مبت�ن بر مکتب-
معلومات مربوط به والدین

چرا واکسیناسیون مهم است؟
واکسیناسیون افراد را در برابر امراض عفو�ن که خطر باالی  مرض  

جدی، معلولیت و مرگ را به همراه دارد، محافظت یم کند. 
ن ها باعث ایجاد یک پاسخ ایم�ن یم شوند که در صورت  واکس�ی

تماس مجدد با مرض  در محیط، از افراد محافظت یم کند.

الیا موجود است، باید  ن ها�ی که در حال حا�ن در اس�ت تمام واکس�ی
قبل از تایید، آزمایش های مصئونیت دقیق را پشت رس بگذارند. 

ن شوند که  ن ها بطور مداوم برریس یم شوند تا مطم�ئ واکس�ی
ن ها یم تواند عوارض  مصئون و موثر هستند . همه دواها و واکس�ی
جان�ب داشته باشند .   بع�ن اوقات جدی هستند، بیش�ت اوقات 

ن و  جدی نیستند .  برای معلومات در مورد مصئونیت واکس�ی
 در ادامه مطلب بخوانید : 

ً
عوارض جان�ب معمول و نادر، لطفا

 healthywa.wa.gov/immunisation

برنامه واکسیناسیون مبت�ن بر مکتب
ن های رایگان، معمول و  از طریق این برنامه به طفل شما واکس�ی

توصیه شده ارائه یم شوند تا او را در برابر امراض ذیل محفوظ کند :
ی، تیتانوس، سیاه رسفه - 1 دوز	  دیف�ت
ویروس پاپیلومای انسا�ن  - 1 دوز .	 

ن های مورد استفاده  شما یم توانید در مورد این امراض و واکس�ی
 برای محافظت در برابر آنها بیش�ت بخوانید در : 

healthywa.wa.gov.au/immunisation

چه باید کرد
بسته رضایت واکسیناسیون شامل معلومات و فورم رضایت 

است . 

به عنوان والدین یا رسپرست، شما مکلف هستید که :

فورم رضایت نامه ضمیمه شده و برگه معلوما�ت را . 1
healthywa.wa.gov.au/ با دقت بخوانید و به

immunisation مراجعه کنید یا در صورت نیاز به 
ید معلومات بیش�ت با نرس مکتب خود تماس بگ�ی

ن را به شکل رضایت تیک بزنید تا نشان . 	 باکس رسخ یا س�ب
ن ها�ی را که به آنها رضایت یم دهید، و  دهید که واکس�ی

به هرکدایم که رضایت نیم دهید،  سپس در فضای ارائه 
شده  امضا کنید.

درفورم رضایت در مورد مشکالت ط�ب معلومات ارائه . 	
دهید که ممکن است بر پاسخ طفل شما به واکسیناسیون 

تأث�ی بگذارد .
 فورم تکمیل شده را به مکتب برگردانید، ح�ت اگر . 	

واکسیناسیون را رد یم کنید
، ممکن است نرس با شما  در صورت نیاز به معلومات بیش�ت

د. تماس بگ�ی

فقط شاگردانیکه فورم امضا شده و تکمیل شده داشته 
ن خواهند شد  باشند واکس�ی

اگر طفل شما واکسیناسیون خود را در روز دریافت نکرد، به 
شما اطالع داده یم شود و گزینه های واکسیناسیون جایگزین 

ارائه یم شود .
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ن شود قبل از آن که طفل شما واکس�ی
 همراه با تب خفیف، نباید 

گ
مرض خفیف و رایج، مانند رسماخورد�

واکسیناسیون را به تاخ�ی بیندازد. با این حال در بر�ن موارد توصیه 
ایط ط�ب زمینه ای متوقف یا  یم شود که واکسیناسیون به دلیل رسش
ن یا مکتب خود اطالع دهید که آیا  به تعویق بیفتد. به نرس واکس�ی

طفل شما :

بعد از دریافت واکسیناسیون قبیل واکنش شدید داشته 	 
باشد

سابقه حساسیت شدید دارد که در آن واکسیناسیون 	 
توصیه نیم شود

ن زنده دریافت کرده است، بطور مثال 	  در ماه گذشته واکس�ی
توبرکلوز، رسخکان، تب زرد

ن یا انتقال خون 	  در سه ماه گذشته تزریق ایمونوگلوبول�ی
کامل داشته  است

مر�ن  داشته باشد که ایم�ن را کاهش یم دهد  )مانند 	 
لوسیم )رسطان خون(، رسطان، اچ آی وی/ایدز(  یا تحت 
تداوی قرار دارد که ایم�ن را کاهش یم دهد )مانند دواهای 

 ، ولون، رادیوترا�پ ن ون یا پردن�ی ن وئیدی مانند هیدروکورت�ی اس�ت
تداوی کیمیاوی(

 یم کند که  مر�ن دارد که ایم�ن را کاهش یم 	 
گ

با کیس زند�
دهد یا تحت تداوی ای باشد که ایم�ن را کاهش یم دهد

در زمان واکسیناسیون وضعیت اش خوب نباشد.	 

ن مراقبت بعد از تزریق واکس�ی
محل تزریق ممکن است رسخ و متورم باشد - یک پارچه مرطوب خنک  

بمانید. 

 وجود داشته باشد. برای 
گ

ممکن است کیم درد، تب، رسدرد یا خست�
رسدردی و درد، پاراستامول را طبق دستورالعمل روی لیبل مرصف کنید. 

اگر تب دوامدار است، با داک�ت مشوره کنید.

ن ها به  برای معلومات بیش�ت در مورد عوارض جان�ب عام و نادر واکس�ی
healthywa.wa.gov.au/immunisation مراجعه کنید. 

منتظره است،  در صورت بروز عکس العمیل که فکر یم کنید جدی یا غ�ی
فورًا به دنبال مشاوره ط�ب باشید.

همه ارائه دهندگان خدمات ایمن سازی در WA طبق قانون ملزم به 
گزارش یک عکس العمل نامطلوب پس از ایمن سازی هستند. والدین 
ن یم توانند نگرا�ن در مورد هر گونه عکس العمل جدی پس از  همچن�ی

واکسیناسیون را گزارش کنند. معلومات بیش�ت را در .

healthywa.wa.gov.au/WAVSSn بدست آورید و یا به 

 08	56a0	6  زنگ بزنید

 سوابق واکسیناسیون

پس از واکسیناسیون، شاگردان  یک دوسیه از واکسن ها�ی که به 
آنها تزریق گردیده دریافت خواهند کرد .

ن ها�ی که از طریق برنامه های مکتب تجویز یم شوند در  تمام واکس�ی
الیا )AIR( ثبت یم شوند . ن اس�ت سوابق واکس�ی

برای چیک کردن به روز بودن واکسیناسیون طفل تان یم توانید 
یس داشته  به بیانیه های سابقه ایمن سازی فرزندتان از AIR دس�ت

باشید. 

تماس ها

داک�ت محیل شما

مرکز صیح جامعه محیل، شفاخانه یا واحد صحت عامه شما
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
 1800a022a222:تلفن

معلومات بیش�ت

وزارت صحت
healthywa.wa.gov.au/immunisation

ک المنافع وزارت صحت مش�ت
 1800a671 811 یا

health.gov.au/health-topics/immunisation

ول امراض ساری تولید شده توسط اداره کن�ت
© وزارت صحت 2023

الیای غر�ب است، مگر اینکه خالف آن  حق چاپ این مطالب متعلق به ایالت اس�ت
ذکر شده باشد . جدا از هرگونه معامله منصفانه برای اهداف مطالعه خصو�، 
تحقیق، نقد یا برریس، همانطور که طبق مفادات قانون حق چاپ 1968، اجازه 
الیای غر�ب  داده شده است، هیچ بخش را نیم توان بدون مجوز کت�ب ایالت اس�ت

دوباره تولید و استفاده کرد .
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این سند در صورت درخواست برای فرد دارای 
س  معلولیت یم تواند در قالب های بدیل قابل دس�ت

باشد .
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