
  
 
 
 
 

Farsi - September 2017 
  

سازیبریتیشکلمبیایایمنبرنامه

B.C. Immunization Schedule 

شود، برای افراد  سازی، که به نام واکسیناسیون هم شناخته میایمن

باشد. این کار به سیستم ایمنی بدن  در تمامی سنین ضروری می

هایی را که ممکن است  ها و ویروس کند تا باکتری شما کمک می

های خطرناک یا مرگ شوند به سرعت شناسایی  موجب بیماری

 نوبت ها از طریق یک سازیکرده و از بین ببرد. برخی ایمن

شود، در حالی که انواع دیگر  خوراکی انجام میقطره تزریق یا 

ی زمانی دارند. در بی سی،  در طول یک بازهنوبت نیاز به چندین 

مستقر در واحد  بهداشت همگانیها از طریق پرستاران  سازی ایمن

و نیز توسط پزشکان، داروسازان و حل بهداشت همگانی م

های واکسیناسیون ارائه  پرستاران در بخش خصوصی و کلینیک

شغلی  بهداشتشود. در برخی اماکن شغلی هم پرستاران  می

را براساس نیازها و  سازی ایمنتوانند  حضور دارند که می

 های کافرمایان ارائه دهند. توصیه

 

ای ارائه شده به صورت ه که شامل لیستی از واکسنزیر  برنامه

تواند به شما برای تعیین  باشد، می رایگان به ساکنان بی سی می

کمک کند. نیازی نیست  سازی ایمنتان به  زمان نیاز خود و خانواده

را  سازی ایمنهای جزئی،  تا به دلیل سرماخوردگی یا سایر بیماری

هر  به تأخیر بیندازید، اما در صورتی که مطمئن نیستید، قبل از

 خود در میان بگذارید. مراقبتگر بهداشتیچیز نگرانی خود را با 

 

تان را حفظ کنید.  های خود و خانواده سازی ایمنحتماً سوابق کامل 

دبستانی،  فرزندتان در مهدکودک، پیش نامنویسیمعموالً در هنگام 

 هایمؤسسههای خاص در  کودکستان، مدرسه و برخی برنامه

شود تا سوابق  پس از دبیرستان از شما خواسته می یآموزش

مراقبتگر او را ارائه دهید. همچنین در صورتی که  سازی ایمن

شما منابع  سازی ایمنخود را عوض کنید، سوابق  بهداشتی

 اطالعاتی مهمی خواهند بود.

 

رسد.  با پایان دوران کودکی به اتمام نمی سازی ایمننیاز به 

هایی که از طریق  هزاران نفر به دلیل آنفوالنزا و سایر بیماری

ی زیادی هم  قابل پیشگیری هستند بستری شده و عده سازی ایمن

که به صورت رایگان  زیرهای  کنند. عالوه بر واکسن فوت می

توانید  می های دیگری هم وجود دارند که شوند، واکسن ارائه می

مراقبتگر ها با  ی این واکسن درباره آگاهی بیشتربخرید. برای 

، هم خود و سازی ایمناز طریق شما خود مشورت کنید.  بهداشتی

 .کنید هم دیگران را محافظت می

 

خود  مراقبتگر بهداشتی با ،سازی پرسشی داریداگر در باره ایمن

و با یک پرستار  تماس بگیرید 1-1-8 یا با شماره ، صحبت کنید

-رسانی هلثبرای آگاهی بیشتر پرونده آگاهی .صحبت کنیدرسمی 

سی در باره پیشگیری از بیماری را در این نشانی  بیلینک

www.healthlinkbc.ca/healthfiles/DiseasePrevention

.stm ینید یا از این وبسایت دیدن کنیدبب 

www.immunizebc.ca. 
 

 

 
  

خدماتترجمهموجوداست

زبان موجود است. پس از تماس با  130اگر مایل به دریافت اطالعات یا مشاوره به زبانهایی غیر از انگلیسی هستید، خدمات ترجمه به بیش از 

مورد با یک نماینده ی خدمات بهداشتی انگلیسی زبان وصل خواهید شد. برای دریافت خدمات به هر زبان دیگر، کافی است نام زبان ، 8-1-1

 شما خواهد پیوست. بر روی خط به"(، و یک مترجم عربیرا بگویید )مثالَ بگویید " نظرتان
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، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

a.  واکسن هپاتیتA  به صورت رایگان به کودکان و نوجوانان بومی از

ارائه  حفاظت شدهساله ساکن یا غیرساکن در مناطق  18ماهه تا  6سن 

در نوبت ماهگی و دومین  6در نوبت شود. برای نوزادان، اولین  می

 2 برای شود. کودکان با سن باالتر و نوجوانان  ماهگی ارائه می 18

ماه پس از  6دوم باید حداقل نوبت دارند. نیاز این واکسن  به نوبت 

 اول داده شود.نوبت 

 

b.  واکسن هپاتیتB سی در ورت رایگان به کودکان ساکن در بیبه ص

ا سایر ماهگی همراه ب 6، و 4، 2در نوبت  3ای از  قالب مجموعه

ی واکسن  شود. کودکانی که مجموعه های رایج کودکی ارائه می واکسن

اند یا اصالً این واکسن  نوزادی خود را تکمیل نکردهدوران  Bهپاتیت 

را دریافت خواهند  Bواکسن هپاتیت  6اند، در کالس  را دریافت نکرده

 کرد.

 

شود که در  به صورت رایگان به کسانی ارائه می Bواکسن هپاتیت 

اند و تا به حال این واکسن را  یا بعد از آن به دنیا آمده 1980ی  دهه

شده برای سن خود را دریافت  توصیهنوبت اند یا مقدار  دریافت نکرده

 نکرده باشند.

 

c.  یا پس از آن به دنیا آمده باشد و در برابر  1970هر فردی که در

سازی نشده باشد یا ایمنی نسبت به  یون و سرخجه ایمنسرخک، اور

 را دریافت کند. MMRاز واکسن نوبت  2ها را نداشته باشد، باید  آن

 

d.  واکسنMen-C قبل از شود که  به صورت رایگان به کسانی ارائه می

در ده سالگی یا باشند و  ساله یا کوچکتر 24، به دنیا آمده 2002سال 

 اند. ین واکسن را دریافت نکردها پس از آن یک نوبت از

 

e.  به صورت رایگان ارائه  ینوبت 2 یک سریواکسن آبله مرغان در

 4دوم در سن نوبت و  ،ماهگی 12اول واکسن در نوبت شود.  می

دوم در نوبت . شود ارائه می سالگی و قبل از ورود کودک به کودکستان

شود که همچنین محافظت  ( داده میMMRV) چندگانهقالب واکسنی 

کند. در کالس  در برابر سرخک، اوریون و سرخجه را نیز ایجاد می

شود که در سنین  آموزانی داده می ، واکسن آبله مرغان به دانش6

سال یا بیشتر  13اند. کسانی که  را دریافت نکرده از آن نوبت 2تر  پایین

نوبت  2اند هم نیاز به  کردهسن دارند و هیچگاه این واکسن را دریافت ن

بنا به  که یا پس از آن 2004متولد  دارند. کودکان و بزرگساالن

اند  سالگی یا بعد از آن آبله مرغان یا زونا گرفته 1در  تشخیص پزشک

سالگی  4این کودکان باید در سن  ازی به واکسن آبله مرغان ندارند.نی

 را دریافت نمایند. MMRواکسن 

 

f.  واکسنHPV  به صورت رایگان به دختران  ینوبت 2 یک سریدر

 1994متولد سال  این واکسن همچنین به زنانشود.  ارائه می 6کالس 

به اند  ولی آن را دریافت نکردهساله یا کوچکترند  26یا بعد از آن که 

 .شود ارائه می صورت رایگان

 

شود که در  مچنین به صورت رایگان به مردانی ارائه میاین واکسن ه

بیشتر پیرامون هستند. برای آگاهی  HPVعرض خطر باالی عفونت م

 HealthLinkBCتوانند این واکسن را دریافت کنند به  افرادی که می

File #101b مراجعه نمایید. واکسن ویروس پاپیلومای انسانی 

 

g.  واکسنTdap شود که در  به صورت رایگان به بزرگساالنی ارائه می

سازی  اند یا سوابق ایمن سازی نشده کودکی نسبت به سیاه سرفه ایمن

 ایشان مشخص نباشد.

 

ساله و  18هم برای بزرگساالن  Tdapتقویتی از واکسن نوبت یک 

اند اما  سازی شده نه سرفه ایماکه در کودکی در برابر سی بزرگتری

اند توصیه  واکسن حاوی سیاه سرفه در بزرگسالی دریافت نکرده

 شود. شود ولی به صورت رایگان ارائه نمی می

 

h. در  ،ای داشته باشد فردی که زخم یا جای گازگرفتگی عمیق و آلوده

سال یا بیشتر گذشته  5او واکسن نوبت صورتی که از دریافت آخرین 

 به یک نوبت از واکسن کزاز داشته باشد. باشد، ممکن است نیاز

 

i. که در معرض خطر به رایگان به افرادی آنفوالنزا  سی، واکسن در بی

دیگر های حاد ناشی از آنفوالنزا هستند و نیز  باالی ابتال به بیماری

افرادی که  کامل ی لیست . برای مشاهدهشود واجد شرایط ارائه می افراد

رسانی پرونده آگاهیبه  ،کنند این واکسن را به رایگان دریافت می

HealthLinkBC File #12d  و  واکسن آنفلوانزای غیر فعال

eH1L eliF CB niLH l12H  واکسن آنفلوانزای (فلو) زنده ضعیف

مراجعه نمایید. برای یافتن کلینیکی که واکسن آنفوالنزا ارائه  شده

دیدن  bc.ca/clinics/fluwww.immunize از  وبسایتدهد  می

 .کنید

 

j. تا  2ی ضعیف شده تنها به کودکان واجد شرایط  واکسن آنفلوانزای زنده

 شود. ساله ارائه می 17

 

های  در بریتیش کلمبیا واکسن :در معرض خطر باالافراد ی  برنامه *

شود،  های خاصی از افراد ارائه می فراوانی به صورت رایگان به گروه

ضعف سیستم ایمنی. دارای های مزمن یا  برای مثال افراد مبتال به بیماری

تماس  1-1-8ی  خود یا با شماره مراقبتگر بهداشتیبیشتر با  آگاهیبرای 

 بگیرید.

 

با  اگر پرسشی دارید،ممکن است تغییر کند.  ها ی واکسن توجه: برنامه

 تماس بگیرید. 1-1-8ی  خود صحبت کنید یا با شماره مراقبتگر بهداشتی

 

(، وزارت HealthLinkBCسی )بیتوسط هلث لینک سازی جدول ایمن

 ده است.و بازبینی ش تدوینسی ی بیسی، و مرکز کنترل بیماربهداشت بی

 

برای آگاهی بیشتر در باره ایمن سازی )واکسیناسیون(، از وبسایت سازمان 

Immunize BC  :دیدن کنیدwww.immunizebc.ca. 
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