
سالمتی از حقوق اولیه هركودك است

واكسیناسیون یکی از مهمترین اقداماتی است 
كه پدر و مادر برای سالمتی كودك خود انجام 

می دهند.
بسیاری  فوت  دلیل  خطرناک،  عفونی  های  بیماری 
در  این  هستند.  خردسال  کودکان  و  نوزادان  از 
با واکسیناسیون کودکان،            حالی است که به آسانی، 
از ابتالی آنها به این بیماری ها جلوگیری  می توانیم 
درحال  نماییم.  ایمن  همیشه  برای  را  آنها  و  کنیم 
حاضر واکسیناسیون از مرگ سه میلیون کودک در 

سال، در جهان جلوگیری می کند.

چه كسانی به واكسن نیاز دارند؟

کودکان خردسال  و  نوزادان  برای  معموال  واکسن ها 
تجویز مي شوند زیرا بدن آنها در مقابل بیماري هاي 

خطرناک بسیار آسیب پذیر است.

چه زمانی و در كجا واكسن بزنیم؟

کـودکان و بخصـوص نـوزادان در سـن هـای مختلف 
بـه  منظـم  بنـدی  زمـان  برنامـه  یـک  اسـاس  بـر 
واکسـن هـای مختلـف نیـاز دارنـد. در کشـور مـا، 
واکسیناسـیون از زمـان تولـد نـوزاد در زایشـگاه یـا 
بیمارسـتان شـروع می شـود. در تمام مناطق شهري 
و روسـتایي کشـور ما، همه مراکز بهداشـتي درماني 
را  بهداشـت واکسیناسـیون کـودکان  و خانـه هـاي 
بصـورت رایـگان انجام مـی دهند. در ایـن مراکز یک 
»كارت مراقبـت كودك« به والدین داده مي شـود 
کـه اطالعـات مهمي در مورد سـابقه واکسیناسـیون 
و نحـوه رشـد کـودک در آن نوشـته مـي شـود. الزم 
اسـت از ایـن کارت بـه دقت نگهداری شـود و در هر 
نوبـت مراجعـه بـه مرکـز بهداشـتی درمانی یـا خانه 

بهداشـت، والدیـن آن را بـه همراه داشـته باشـند.

جدول  )به  شود.  تكرار  موقع  به  و  دیگر  نوبت  چند 
واکسیناسیون مراجعه کنید(

واکسـن تزریقـی فلـج اطفـال: در 4 ماهگـي یـک 
نوبـت واکسـن تزریقـي فلـج اطفـال همـراه قطـره 
خوراکـي بـه کـودکان تزریق می شـود. این واکسـن 
درواقـع تضمیـن کننده حفاظت بیشـتر کـودکان در 
مقابـل بیمـاري فلـج اطفـال و تقویت بیشـتر ایمني 

اسـت. آنها 

کسب اطالعات درباره واکسن ها و واکسن فلج اطفال

پـدر و مـادر هـا مـی تواننـد جهـت كسـب 
اطالعات بیشـتر در زمینه واكسن به وب سایت

http://iec.behdasht.gov.ir وزارت بهداشت، درمان 
با كاركنان  یا  و آموزش پزشکی، مراجعه كنند 
بهداشـتی مركـز بهداشـتی درمانـی یـا خانه 
بهداشـت بصورت حضوری یا تلفنی مشـورت 

  . یند نما

نکته:
اطفال  فلج  تزریقي  واكسن 
نگران  و  مهم  عارضه  هیچ 
در  فقط  و  ندارد  كننده اي 
تعداد كمي از كودكان ممکن 
و  تورم  قرمزي،  باعث  است 

درد در محل تزریق شود.

نکته:
به طور كلي، دریافت هم زمان چند 
واكسن كامال بي خطر است و واكسن 
تزریقي فلج اطفال را مي توان هم 
زمان با سایر واكسن ها تزریق كرد.
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باورهاي غلط در مورد واكسیناسیون

برخی پدر و مادرها به دلیل نگرانی های نابجا مانند 
موارد زیر، از واکسیناسیون به موقع کودکان خودداري 
می کنند. آگاه باشید، هیچ یک از نگرانی های زیر 
تعویق  به  یا  نزدن  واكسن  برای  درستی  دلیل 
انداختن آن نیست. همیشه واكسن نزدن یا به 

تعویق انداختن بدون دلیل آن اشتباه است!
ابتال به بیماري هاي خفیف مانند سرماخوردگي،   -

اسهال خفیف یا تب مختصر
- مصرف داروهایی مانند آنتي بیوتیک ها

- نارس بودن نوزاد
- ابتالي کودک به سوء تغذیه

- ابتـالي کـودک بـه بیمـاري هایـی ماننـد بیمـاري 
هـاي قلبي،کلیـوي، کبـدي و ریـوي )مثـل آسـم(

- حضور خانم باردار در منزل
- سابقه حساسیت خفیف در کودک یا بستگان وي

- بیماري هاي عصبي که تحت درمان بوده و کنترل 
شده اند )مانند صرع(

- ابتال به زردي در دوره نوزادي
- تغذیه با شیرمادر

همیشه از اقدامات خودسرانه و بدون مشورت 
و  شایعات  به  بپرهیزید.  بهداشتی  متخصصین 
حرف دیگران توجه نكنید. با نزدن واکسن سالمتی 
کودک خود را به خطر می اندازید، ایمنی بدن او را 
در برابر بیماری های خطرناک کم می کنید و او را در 
با  بیماري قرار می دهید. فقط  به  ابتال  معرض خطر 
متخصصین بهداشتی مشورت کنید و واکسیناسیون 

را حتما به موقع انجام دهید. 

واكسیناسیون علیه بیماري فلج اطفال

بیماری فلج اطفال چیست؟

یكـي از خطرنـاک تریـن بیمـاري هـاي عصرحاضـر، 
بیمـاري فلـج اطفـال اسـت. بیمـاري فلـج اطفـال 
یـک بیمـاري ویروسـي اسـت کـه معمـوال کـودکان 
خردسـال به آن مبتال مي شـوند. این بیماري سـبب 
فلـج دائمـي انـدام هـا بـه خصـوص پاهـا مـي شـود. 
خوشـبختانه این بیماری با واکسـن قابل پیشـگیری 
اسـت و کشـور مـا سـال ها  اسـت کـه عـاری از این 

بیمـاری اسـت )حـدود پانزده سـال(.

متاسفانه این بیماری هنوز در کشورهای افغانستان و 
پاکستان شایع است و خطر بازگشت مجدد بیماری 
به کشور و ابتالی کودکان وجود دارد. به همین خاطر 
موقع،  به  واکسیناسیون  با  که  است  این  ما  وظیفه 
سطح ایمنی کودکان مان را در باالترین حد ممكن 

حفظ کنیم.

واكسن های فلج اطفال كدام است؟

دو نوع واکسن برای پیشگیری از بیماری فلج اطفال 
وجود دارد:

واکسن خوراکی فلج اطفال )قطره فلج اطفال(: از بدو 
تولد، قطره خوراکي فلج اطفال برای نوزادان تجویز 
دائمي،  و  کافي  ایمني  ایجاد  براي  باید  که  می شود 

توصیه هاي معمول برای بعد از تزریق واكسن

- پـس از واکسیناسـیون، تـب مختصـر، درد، تـورم، 
سـفتي در محـل تزریق  و بي قراري کودک شـایع 

اسـت، نگران نباشـید.
- در صورتـی کـه در محـل تزریـق واکسـن، تـورم و 
قرمـزي وجـود دارد، بـرای کاهش آن، یـک پارچه 
سـرد، مرطـوب و تمیـز روی محـل تزریق واکسـن 

قـرار دهید.
بـا  بـي قـراري،  یـا  درد  تـب،  بـروز  صـورت  در   -
کارکنـان بهداشـتی در مرکـز بهداشـتی درمانی یا 

خانـه بهداشـت مشـورت کنیـد.
- پـس از واکسیناسـیون، از پوشـاندن لباس تنگ به 
کـودک کـه موجـب فشـار آمدن بـه محـل تزریق 

مي شـود، خـودداری کنید.

- مـی توانید کـودک را پـس از واکسیناسـیون حمام 
کنیـد و یـا محل تزریق واکسـن را بشـویید.  توجه : 

اولین  باید در  در صورت تولد نوزاد در منزل، 
فرصت ممکن به نزدیک ترین مركز بهداشتی 
و هر  نمایید  مراجعه  بهداشت  یا خانه  درمانی 
را  خود  كودك  واكسیناسیون  تر  سریع  چه 

شروع كنید.

نکته:
واكسیناسیون حتما باید به موقع انجام شود.  

نکته:
به  واكسیناسیون  ادامه  با  باید 
موقع  علیه فلج اطفال، كشور را 
داریم  نگه  بیماری  این  از  عاری 
به  را  كودكانمان  و حق سالمت 

جا آوریم.

نکته:
به  یا  و  نزدن  واكسن  همیشه 
تعویق انداختن بدون دلیل آن 

اشتباه است.

نکته: 
برای  موقع  به  را  كودك خود  نتوانستید  كه  در صورتی 
مركز  به  را  او  فرصت  اولین  در  ببرید،  واكسیناسیون 
به  حتما  و  ببرید  بهداشت  خانه  یا  درمانی  بهداشتی 
مراجعه  نبودن  موقع  به  مورد  در  بهداشتی  كاركنان 

بگویید تا برنامه جدیدی در اختیار شما قرار دهند.

نکته: 
مراكز  به  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در 
بهداشتی درمانی یا خانه های بهداشت مراجعه
نمایید و یا به وب سایت:                                                      

مراجعه كنید.
http://iec.behdasht.gov.ir
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