
 

This translation has been provided by the COA.  Page 1 of  6 

RIVM 
 
A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
T   +31 88 689 8989 
info@rivm.nl 

دیمحافظت کن ونیناسیاز کودک خود با واکس  

ونیناس یواکس یبرنامھ مل  
 

د یمحافظت کن  ونیناسی از کودک خود با واکس  
ً ی تقر   لیدل  نیشوند. بھ ھم یم نھی واکس یجد یعفون یھا یماریھمھ کودکان در ھلند در برابر ب با
را  ونی ناسی اگر واکس  رایمھم است، ز  ونیناس ی حال، واکس ن یھا نادر ھستند. با ا یماریب  نیا ھم 

میگردند. کرده و باز  عود ھا یماریب  م،ی متوقف کن  

زا   یماریب یھا یھا و باکتر روسیدر برابر و   یدفاعسیستم بدن کودک شما  ون،یناس ی با واکس
شود. فرزند شما  یو عوارض محافظت م یماریکند. کودک شما در برابر ابتال بھ ب  یم جادیا

  نھیکھ (ھنوز) واکس یکودکان یبرا  نیھمچنامر   نیآلوده کند. ا ھم  را گرانیتواند دی نمھمچنین 
  لیبھ دل ایو  ھستند  خردسال  یلیخاین کودکان چون   المث ، بعنوانمھم است  اریبس زینشده اند ن 

. شوند نھیتوانند واکس  ینم یماریب  

 

ی شروع سالم در زندگ  
ھم   لیدل نیبھ ھم. داشتھ باشند یدر زندگ  یمھم است کھ کودکان شروع سالم کھ م ی ما معتقد 

د. دھن یکودکان را ارائھ م ونیناسیجھان واکس یاست کھ ھمھ کشورھا  

 اریبس   ونیناسیواکسی طرح ھا نی خاص خود را دارد. ھمھ ا  ونیناسیھر کشور برنامھ واکس
میشوند.  نھیسال است کھ واکس  60از  شیھستند. در ھلند، کودکان ب یکدیگر  ھیشب  

 

   ) ُخنّاق( یفترید     
اعمال . قبل از  میباشد )گلو( عفونت دستگاه تنفس یی و با ایحاد باکتربیماری   کی یفتر ید        
. در کودکان بود ریمرگ و م یعامل اصل یفتری د  ون،یناس ی واکس       

سرفھ  اهیس       
بھامر  نیا . ابد یتواند ماه ھا ادامھ  یشود کھ م یسرفھ م  دیسرفھ باعث حمالت شد   اه یس       
ب یو آس یتواند منجر بھ خستگ یم  ای نوزادان خطرناک است. حمالت سرفھ  یبرا  ژه یو       
از سرفھ  اه یس  ھیعل ونیناسی . واکسرند یآن بمبر اثر   توانند یم یحت   نوزادان د.نشو یمغز       
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مادام العمر. ینھ برا  نیکند، اما نھ بھ طور کامل و ھمچن یمحافظت م یبھ خوب کودکان       
. شوند یم یماریب ضردچار عوا کمتر رند،یگ یسرفھ م  اه یشده کھ س نھی کودکان واکس       

کزاز        
یشود. کزاز بدون درمان کشنده است. کزاز مسر یعضالت م یکزاز منجر بھ گرفتگ       
و زبالھء اگر خاک ای و گاز گرفتھ شود )یخانگ( وانیکودک توسط ح کی. اگر ستی ن       
   بھ کزاز مبتال شود.  او وارد زخم شود، ممکن است ابانیخ     

فلج اطفال        
شود.   یعضالت تنفس ایپاھا، بازوھا و/ یتواند منجر بھ فلج دائم یفلج اطفال م       

(ه ی ب)  آنفوالنزا لوسیھموف یماریب       
ت، یخون، مننژ ت یمانند مسموم حاد یباعث عفونت ھا (ه ی ب) آنفوالنزا  لوسیھموف یباکتر       
. شود یالتھاب مفاصل م ای ھیحنجره، ذات الر  چھیالتھاب در        

ب   تیھپات       
در ماند.  یم یدر بدن شما باق روسیاوقات و یکبد است. گاھ  عفونی التھاب  ب تی ھپات       
. شود  جادیو سرطان کبد ا  شده چروک دچار چین و  تواند  یکبد م اینصورت       

 

ی پنوموکوک یماریب       
و  دیشد   ھیخون، ذات الر  تیتوانند باعث مسموم یھستند کھ م ییھا یپنوموکوک ھا باکتر       
ھ یعل میتواند این بیماری  د. واکسنن ناشنوا شو بر اثر آن دن توان یم نیھمچن انشوند. کودک تیمننژ        
.پنوموکوک عمل کند یزا  یماریانواع ب  نیتر  عیشا       

 

ون یاور       
گونھ و دارای  ونیکودکان مبتال بھ اور  ن یاست. بنابرا یغدد بزاق یھااز عفونت یکی  ونیاور       
ونیشود. در پسران، اور  یم جادیا  ھم  تی مننژ بر اثر اوریون اوقات ی. گاھمیباشند متورم گردن        
. شودآنھا  یتواند منجر بھ نابارور یم       

سرخک       
سرخک اغلب بر اثر  . ظاھر میشود  پوست نتایج آن بر است کھ با تب باال یماریب  کیسرخک        
ند نتوا یم این موارد کھ  یالتھاب مغز ای ھیذات الر  ھم  یشود و گاھ یم جادیعفونت گوش ا       

. است یمسر اریکشنده باشد. سرخک بس       
 

سرخجھ       
ی ماریب  نی. احاد میباشداست، اما کمتر از سرخک   یلکھ ا ھای یماریب   نوع از ک یھم سرخجھ        
ی خطرناک است. نوزاد ممکن است با نقص ھا بسیار متولد نشده  نیجن ی برا  یدر دوران باردار       
نھی سرخجھ واکس ھیزنان باردار، دختران و پسران عل  یاز ابتال  یریجلوگ یمتولد شود. برا یجد        
   شوند.  یم     
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ت ی مننژ ایسرینا  یماریب       
د یتوان یشود. شما م یم جادی ا  تیمننژ  ایسری نا  یتوسط انواع مختلف باکتر  تیمننژ  ایسر ینا  یماریب       
و حاد  یجد  یھا یماریب  نھای. ا دی کن افتیدر  ایسری نا  تیخون را از مننژ تیمسموم ای تیمننژ        
، یبھبود، بعد از منجر بھ مرگ شوند. کودکان ممکن است  یتوانند در مدت کوتاھ یھستند کھ م       
بھ  منجر یخون گاھ  تیرنج ببرند. مسموم یو رفتار یریادگیمشکالت  و یدائم ییاز ناشنوا       
یدر برنامھ مل ت یمننژ ایسرینا یماریببر علیھ   ونیناسی . واکسمیشودپا   ایقطع دست        
محافظت  تیمننژ ایسری نا یماریب بیماری  آ، سی، دبلیو و ایگرگاز نوع   انسان را  ونیناس ی واکس       
. کند یم       

 

(اچ پی وی) یانسان  لومیپاپ   روسیو       
باعث  تواند یاست کھ م ھاروسیگروه از و در واقع یک  )اچ پی وی( یانسان یلومایپاپ  روسیو       
مقعد و  ،یدر مردان و زنان شود، مانند سرطان دھان، گلو، آلت تناسل ی مختلف یھاسرطان  جادی ا       
  یلومای پاپ روسیوخود بھ  یچند بار در زندگ ای  کیسرطان دھانھ رحم. از ھر ده نفر ھشت نفر      

ی رسند، دعوت نامھ ا یم یده سالگ نکودکان بھ س یشوند. وقت یمبتال م )اچ پی وی(  یانسان       
   ونیناس یکنند. واکس یم افتیدر )اچ پی وی( یانسان یلومای پاپ روسیو  ھیعل ونیناس ی واکس ی برا     

   یانسان یلوما یپاپ  روسیورا بر علیھ  از آنھا  محافظت نیبھتر روسی کودکان قبل از ابتال بھ و     
. دھد یارائھ م )اچ پی وی(       

اعتماد امن و قابل         
. دھند یقرار م شیقبل از استفاده از واکسن، آن را بھ طور گسترده مورد آزما       
ً یدق  ،آزمایشات مورد ھم  نیادر        کھ  ی. فقط در صورتجام میشودنا  ،یگرید  یمانند ھر دارو قا  
ی منیتوان آن را بھ کودکان داد. ا  یخطر است م یو ب کرد داردکھ واکسن کار شود  مشخص       
نھ تنھا در ھلند، بلکھ در سراسر جھان  امر  نیشود. ا یاستفاده کنترل م  نیدر ح زیواکسن ھا ن        
. افتد یاتفاق م       

بروشور واکسن        
چھ محتواییدارای   کند  یم افتیکھ کودک شما در ییکھ واکسن ھا  د یبدان  د یخواھ یمشما   ایآ       
برنامھ  تیمختلف در وب سا یھا ونیناسی مربوط بھ واکس یاطالعات یھمھ بروشورھا  ؟ د نمیباش        
: دیکن مراجعھ ریز تیوب سابرای اینمنظور بھ . میشوند دایپ  یساز  منیا یمل       

     rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters       

کند؟ یم افتیواکسن ھا را در یکودک من چھ زمان       
خواھد کرد.   افتیخود را در ونیناس یواکس  نیماھھ است، اول 3کھ کودک شما حدود  یھنگام       
انتخاب  یھا بھ گونھ ا ونیناس یپاسخ دھد. زمان واکس  یسن بھ خوب  اینتواند در  یم یمنیا  ستم ی س       
ق یدو بار تزر ھنگام دریافت وکسن انمحافظت را ارائھ دھند. معموالً کودک نیشوند کھ بھتر  یم       
در   ژه یوب  تازه متولد شدشود. نوزادان  یبازو انجام م ایران   ھیدر ناح ونیناس ی سد. واکنشو یم       
، 22از ھفتھ   ،بھ زنان باردار در ھلند  ھم  لیدل نیھستند. بھ ھم ریپذ   بیسرفھ آس   اه یبرابر س        

از کودک در برابر یدر دوران باردار ونی ناس ی شود. واکس یم شنھادیسرفھ پ اه یس  واکسندریافت        
. کند یمحافظت م  ،بدو تولد   از ،سرفھ  اه یس       
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شود؟ نھیتواند واکس   یکودک من م ای آ بیمار است. من   کودک       
پرستار  ایکند، لطفا با پزشک اطفال  یدارو مصرف م  ایاست  ماریکودک شما ب در صورتیکھ       
.د ی ندازی ب  قیبھ تعو یمدت یرا برا ونیناسیعاقالنھ است کھ واکس ی. گاھدی مشورت کن       

جانبی  عوارض        
است کھ لیدل  نیمعموالً بھ ا موضوع  نیکند. ا  جادی ا  یتواند عوارض جانب یم ونیناس ی واکس       
ً یتقر   یعوارض جانب  نیکند. ا یبدن را فعال م یدفاع   ستم یس  ونیناس ی واکس      ھستند  فی خف  شھیھم با  
یدرجھ) در مدت کوتاھ 38(درجھ حرارت حدود  فی روند. تب خف یم نیو خود بھ خود از ب        
پوست آن  ایممکن است قرمز  زین  قیمحل تزر عوارض میباشد. نیتر عی اش ونیناس ی پس از واکس       

. تر شود م ی ضخ       

: کاھش درد یچند نکتھ برا       
مھم است   اریدر ھنگام تب بس  یدنی نوش  یمقدار کاف دنی نوش      -       

در  کردن  پرت  آنھا را و حواس آنھا ، در آغوش گرفتنتازه متولد شدهدر مورد نوزادان       -       
کند یکمک م ،بھ آنھا  دنی ھنگام چسب             

(آسپرین  پاراستامول  ست،ی خوب نحالش رسد واقعاً  یبھ نظر م  ایاگر کودک درد دارد       -       
ین ز اچھ میزان افرزند شما ببینید کھ  دیکن  یتواند کمک کند. بروشور را بررس یم بچھ)              
میتواند استفاد کند قرص ھا را              

تواند  یم این امر. دیاز حد لمس نکن  شیشده است ب  نھیرا کھ واکس ییپا ایبھتر است دست       -       
کند شدیدتر درد را               

ماریب  اریکودک شما بس رایز دی نگران ھست شما  ای. آ ھستندنادر   اریبس یجدحاد و  یعوارض جانب       
    .دی ریبا پزشک خود تماس بگدر اینصورت  کند؟  یتب م ایبعد از چند روز خواب آلود    ایاست      

ی گزارش عوارض جانب       
کھ  ی پرستار ایرا بھ پزشک  ونی ناسیواکس  مربوط بھ یعارضھ جانبھر  دیتوان  یمشما        
ی بنامبھ مرجع جانبی را این عوارض آنھا . د یرا انجام داده است گزارش دھ ونیناس ی واکس       

ارسال میکنند.  Bijwerkingencentrum Lareb    الرب جانبی مرکز عوارض     
: د یرا بھ الرب گزارش دھ عوارض جانبی ریز تیوب سا  قیاز طر  دیتوان  یم ن یھمچنشما        

     www.lareb.nl.       
   :دیانجام دھ د ی توان یم زین  ریز ت یوب سا ق یاز طرشما این امر را       

     www.rijksvaccinatieprogramma.nl        
 

ون یناسیواکس یخارج از برنامھ مل ھای ونیناسی واکس       
شماگنجانده نشده اند.   یساز منیا یوجود دارند کھ در برنامھ مل ھم  ییواکسن ھا در ضمن       
آن  نھیھز د ی. شما با دی کن نھی واکس ھم  خودتان را با آن واکسن ھا ایفرزندتان  دی توان یم نیھمچن       
ا یموضوع را با پزشک خود   نیا  دی توان یم  لی. در صورت تمادی را خودتان بپرداز واکسیناسیونھا       
سالمت  ھای کینی واکسن ھا را در کل نیا   دی توان ی. شما نمدی ان بگذاریدر م  ونیناسیمرکز واکس       

. دی کن افتیدر       
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ر یز تیدر وب سا را موجود در ھلند ی در مورد واکسن ھا  یشتریاطالعات ب  دیتوان  یمشما        
rivm.nl/vaccinaties :  دی کن افتیدر       

شود. اگر یم شنھادی سل پ ھیعل  ونیناسیکھ در معرض خطر ابتال بھ سل ھستند، واکس یبھ کودکان       
خدمات بھداشت مرکز از در اینصورت شما باشد،  ونیناس ی واکس نیا   طیفرزند شما واجد شرا       

شما میتوانید  کرد.  دیخواھ  افتیدر یکنترل سل، تماساداره  ،) GGD (خی خی دی /  یرداشھر        
تماس ) GGD (خی خی دی /  یداربا مرکز بھداشت شھر یصورت داشتن ھرگونھ سوالدر         

. دن شو یسالمت جبران م مھیتوسط ب  ونیناسی واکس ن یا یھا نھیھز . دیر یگب       

از دفتر  در اینصورت شما میتوانید   ؟ برویدسفر (دور)   کیبا فرزندتان بھ  شما میخواھید    ایآ       
ا یکھ آ دی سؤال کن)   GGD / خی خی دی /   یبھداشت شھردار سی (سرو یمسافرت ونیناسیواکس        

. ریخ  ایالزم است  یاضاف ونیناس ی واکس       
 

جوانان نوبھداشت و درمان مرکز گفتگو با        
،یعفون  یھا یماریدر مورد انواع ب یشتر ی اطالعات ب ریز تی در وب سا شما میتوانید         

rijksvaccinatieprogramma.nl      دریافت نمایید:   یعوارض جانب ھا و ونیناسیواکس  
در مورد شما شود. اگر   یم افتی  نترنتی در ا زین  یادیمتأسفانھ، اطالعات نادرست ز       
ک ینیپرستار در کل   ایبا پزشک  د یتوان یم شھیھم د، ی دار  یھا سؤال یماریب و ونیناس ی واکس       

 GGD / خی خی دی /  یشھردار خدمات بھداشت  ایجوانان و خانواده  نوسالمت کودک، مرکز        
. دیری در منطقھ خود تماس بگ       

 

ون یناسی اطالعات در مورد واکس        
ی ساز منیا یبرنامھ مل)   RIVM ار آی وی ام / ( ستیز طیو مح یبھداشت عموم یمؤسسھ مل       

ار آی وی ام / (  ستیز طیو مح یبھداشت عموم  یکند. مؤسسھ مل یھماھنگ مرا در ھلند        
کند و یمطلع م ونیناسیواکس یبرنامھ مل ونیناسیرا در مورد واکس نیوالد )   RIVM      

جوانان نو  یبھداشت یمراقبت ھامرکز کند.  یارسال م  ونیناسی واکس یدعوت نامھ ھا را برا       
را ونیناسی واکسدھد  یرا انجام م یساز منی ا یمنطقھ برنامھ مل ھردر )   JGZ جی ج زد / (       

. دھد یارائھ م      

در  را ونیناسیمربوط بھ واکس اتیجزئ جی ج زدکرده باشد،  افتیدر ونی ناس یاگر فرزند شما واکس       
ارائھء با ی کند. اگر شما مشکل یفرزند شما ثبت م ونیناسیواکس یو در گواھ جی ج زد ستم ی س      
بھامر   نیگذارد. ا یبھ اشتراک م  ار آی وی ام داده ھا را با   جی ج زد  ،داده ھایتان نداشتھ باشید       
پرستار  ایشود. پزشک  یفرزند شما مربوط م یھمراه با اطالعات شخص ونیناسیاطالعات واکس      
. بھ اشتراک بگذارد ار آی وی ام و  جی ج زد نیخواھد تا داده ھا را ب  یاز شما اجازه م جی ج زد       

) ی(بھ درستمختلف را  یتواند کارھا یم یتنھا در صورت  ار آی وی ام اجازه مھم است.    نیا       
ار مثال،   یکرده است. برا افتیکدام واکسن را در قای انجام دھد کھ مشخص باشد کودک شما دق          

ی ادآورییک فرزندتان   ونیناسیواکس یتا در زمان مناسب برا  کندیھا استفاده ماز داده   آی وی ام        
یاز گواھ نسخھ کی تواند  یدر صورت درخواست شما م  ار آی وی ام  ن یاارسال کند. عالوه بر         
. شما قرار دھد اریفرزندتان را در اخت  ونیناس ی واکس       
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و واکسن ھا  یساز  منیا یبرنامھ مل تی فی نظارت بر ک یاز داده ھا برا نیھمچن  ار آی وی ام        
در  ان واکسینھ شدهکودکتعداد محاسبھ  یاز داده ھا برا  ار آی وی ام  ت،ی کند. در نھا یاستفاده م       
زا  دی بدان شما  مھم است کھ اریکند، بس  دا یپ  وعیش  یعفون یماریب کیاگر   کند. یھلند استفاده م       
تواند یم یمار یب  ایکند کھ آ یابیتواند ارز یم در واقع ار آی وی ام محافظت شود.  باید چند نفر       
. نخیریا   الزم است ی در این مورداقدامات ای آ  یا اینکھ و ابدیگسترش         

 

: دیمراجعھ کن ریز تیبھ وب سا   شتری اطالعات ب  یبراشما میتوانیذ         
     rijksvaccinatieprogramma.nl/jouwtoestemming       
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