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 فلج اطفالواکسن 
Polio Vaccine (IPV)

ایمن سازی )واکسیناسیون( بیشتر از هر اقدام سال اخیر  ۵۰در 

 ها را حفظ کرده است.  در کانادا جان انسانبهداشتی دیگری 

 چیست؟ فلج اطفالواکسن 

هر سه نوع ویروس فلج در مقابل  از شخص فلج اطفالواکسن 

واکسن غیرفعال  به نامکه کند. این واکسن  محافظت می اطفال

 سازمانبه تأیید ، شود میشناخته ( IPVشده فلج اطفال )

 بهداشت کانادا رسیده است. 

 بزند؟ فلج اطفالچه کسی باید واکسن 

غیرفعال فلج اطفال اغلب به صورت نوبت تقویتی به واکسن 

شود که در دوران کودکی چندین نوبت  بزرگساالنی داده می

در معرض خطر مضاعف  اند و واکسن فلج اطفال دریافت کرده

ای  در ناحیه سرایت ویروس هستند. برای مثال بزرگساالنی که

هنوز  کنند که فلج اطفال از جهان کار یا به آنجا مسافرت می

وجود دارد یا مراقبتگران بهداشتی از جمله کارکنان 

های پزشکی که ممکن است در معرض تماس با  آزمایشگاه

 فضوالت انسانی )مدفوع( باشند.

کار  اند و احتمال دارد که به دالیلی مانند شدهسانی که واکسینه نک

یا سفر در معرض ویروس فلج اطفال قرار گیرند، باید این 

از این واکسن نوبت  ۳واکسن را دریافت کنند. این افراد نیاز به 

هفته و نوبت سوم  ۸تا  ۴دارند. دو نوبت اول واکسن با فاصله 

 شود.  م به آنها داده میماه پس از نوبت دو ۱۲تا  ۶

برای کودکان خردسال، ایمن سازی در برابر فلج اطفال معموالً 

سازی مانند دیفتری، کزاز، سیاه  های ایمن با دیگر واکسن

 . شود ترکیب میسرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب 

زیر های  های ترکیبی پرونده برای آگاهی بیشتر درباره واکسن

 : را ببینید

  HealthLinkBC File #15b   ،واکسن دیفتری

سرفه، فلج کودکان، هموفیلوس آنفلوانزا   کزاز، سیاه

 . نوع ب

 5h1L eliF CB niLh laeH  ،دیفتری، کزاز

سیاهسرفه، هپاتیت ب، فلج کودکان، و هموفیلوس 

 آنفلوانزانوع ب

نوزادان یا کودکانی که قبالً در برابر دیفتری، کزاز، سیاه سرفه 

توانند چند نوبت واکسن  اند، می ب واکسینه شدهو هپاتیت 

 دریافت کنند. نیز غیرفعال فلج اطفال را 

 چه مزایایی دارد؟ فلج اطفالواکسن 

بیماری فلج بهترین راه محافظت در مقابل  فلج اطفالواکسن 

را  خودوقتی . استو گاه مرگبار  یک بیماری جدی ؛اطفال

 کنید.  کمک مینیز به محافظت از دیگران  ،کنید ایمن می

 چیست؟ های احتمالی بدن به این واکسنواکنش

خطرتر  بسیار کماکسن زدن خطر هستند. و ها بسیار بی واکسن

 د. یمبتال شو فلج اطفالاز این است که به 

 

درد احساس تب،  ممکن استبه این واکسن  احتمالی بدن  واکنش

 . باشد ی و تورم در محل تزریق واکسنسرخیا خفیف، 

 

 

 

 

 

* بدون اینکه نخست با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید، 

 ماه ایبوپروفن بدهید. ۶زیر  نوزاداننباید به 

 
-سایت هلث تر درباره سندروم رای، در وببرای آگاهی بیش

 HealthLinkBCسی به این پرونده مراجعه کنید: لینک بی

File #84 .سندروم رای 

 

دقیقه  ۱۵است که پس از دریافت هر نوع واکسن به مدت  مهم

زیرا احتمال  بسیار نادری، یک مورد در  ،در درمانگاه بمانید

هر یک میلیون نفر، برای بروز حساسیتی به نام آنافیالکسیس 

داشته باشد. این حساسیت واند خطر جانی توجود دارد که می

سی،  یا ورم  گلو، زبان مکن است به شکل کهیر، دشواری تنفم

مراقبتگر یا لب بروز کند. اگر چنین واکنشی روی دهد، 

 بهداشتی شما آماده خواهد بود که آن را درمان کند. درمان 

 

 

 

 

و انتقال اورژانسی این واکنش شامل تجویز اپینفرین )آدرنالین(  

شود. اگر این  ین مرکز اورژانس با آمبوالنس میربه نزدیکت

تایلِنول تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن )مانندبرای 
®

 )

یا ایبوپروفن* )مانند اَدویل
®

سال  ۱۸ ( استفاده کرد. به افراد زیر

نباید آ.اس.آ )آسپیرین
®

داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود  (

 دارد.

. 
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یا واحد بهداشت همگانی محل  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسایت  سی، از وب بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  LinkBC.cawww.Healthسایت  های بهداشتی غیراضطراری، از وب زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم  8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 

یا شماره تلفن  9-1-1فاق پس از ترک درمانگاه روی دهد، به ات

  .ی زنگ بزنیداورژانس محل
 

به واکسن را به  ر گونه واکنش جدی یا غیرمنتظرهه حتماً  

 خود گزارش کنید. بهداشتیمراقبتگر 

 دریافت کند؟ اطفالفلج چه کسی نباید واکسن 

یک  هر یافلج اطفال  قبلی واکسن نوبت به فرزندتان شما یااگر

نئومایسین، استرپتومایسین، یا  از جمله واکسن، اجزای این از

 گرمراقبت ، بااید داده نشان شدیدی تحساسی پلیمیکسین ب
 .کنید صحبت خود بهداشتی

 

های  نیازی نیست که به دلیل سرماخوردگی یا دیگر بیماری

خفیف دریافت واکسن را به تأخیر بیاندازید. با این حال، اگر در 

این مورد نگرانی دارید، با مراقبتگر پزشکی خود صحبت 

 کنید.

 چیست؟ فلج اطفال

نوعی بیماری است که از عفونت ویروسی ناشی  فلج اطفال

شود. هرچند بیشتر موارد عفونت به فلج اطفال عالئم خود  می

و  پا، برخی موارد ممکن است به فلج دست ،دهند نمیرا بروز 

نفری که به ویروس فلج  ۲۰۰حتی مرگ بیانجامد. از هر 

 شود.  عضو فلجدچار نفر ممکن است  شود، یک طفال مبتال میا
 بهشخص آلوده  مدفوع با تماس طریق ازویروس فلج اطفال 

د. این آلودگی ممکن است از طریق کن می سرایت دیگر افراد

 خوردن غذا یا نوشیدن آب آلوده به مدفوع روی دهد.
 

بیماری فلج اطفال در نتیجه ایمن سازی در بیشتر نقاط جهان 

کانادا به عنوان یک کشور  ۱۹۹۴کن شده است. در سال  ریشه

با این حال تا زمانی که فلج شناخته شد.  «بری از فلج کودکان»

، ایمن سازی کن نشده است اطفال به طور کامل در جهان ریشه

 بهترین روش محافظت است.

 خردسال بالغفرد رضایت 

شود که والدین یا سرپرستان در مورد رضایت برای توصیه می

سازی با فرزندانشان صحبت کنند. آن دسته از کودکان زیر ایمن

های ها و واکنش واکسنکه توانایی درک مزایای  سال ۱۹

خطرهای ناشی از عدم احتمالی نسبت به آنها را دارند و از 

سازی ایمن هتوانند به طور قانونی بند، میسازی آگاهایمن

رضایت دهند یا از دریافت آن خودداری نمایند. برای آگاهی 

 خردسال بالغ، این پرونده فرد بیشتر درباره ی رضایت 

    HealthLinkBC File #119آگاهی رسانی را ببینید: 

 .قانون کودکان،  رضایت خردسال بالغ و ایمن سازی
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