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 A واکسن هپاتیت

Hepatitis A Vaccine

سال گذشته در کانادا بیش از هر اقدام  50واکسیناسیون در 
  بهداشتی دیگری جان افراد را نجات داده است.

 چیست؟ Aواکسن هپاتیت 

موجب ایمنی در برابر عفونت ناشی از  Aواکسن هپاتیت 
این واکسن سازمان بهداشت کانادا  شود.می Aویروس هپاتیت 

 را تأیید کرده است.

 را تزریق کنند؟ Aچه افرادی باید واکسن هپاتیت 

این  شود.ماهه و بزرگتر داده می 6به افراد  Aواکسن هپاتیت 
ماهه از هم  6دوز و با فاصله زمانی  2واکسن معموالً در 

  شود.تزریق می

به صورت رایگان به افرادی که احتمال  Aواکسن هپاتیت 
ها زیاد است از جمله افراد عفونت یا ابتال به بیماری شدید در آن

 شود:زیر تزریق می

  افراد مبتال به هموفیلی یا افرادی که چندین بار خون یا
 ها تزریق شده استهای خونی به آنفرآورده

  تزریق افرادی که با سرنگ مواد مخدر غیر مجاز به خود
کنند یا وسایل استنشاق مواد مخدر، سیگار یا تزریق را می

 کنندمشترکاً استفاده می

 گرای مردافراد همجنس 

  افراد مبتال بهHIV عفونت هپاتیت ،B  یاC  یا بیماری
 مزمن کبدی

 اندافرادی که پیوند سلول بنیادی انجام داده 

 انددهانجام دا انجام خواهند داد یا افرادی که پیوند کبد 

 های مراکز اصالح و تربیتزندانی 

  افرادی که با افراد آلوده به ویروس هپاتیتA  برخورد
کنند، مثل افرادی که در یک خانه زندگی می -نزدیکی دارند 

های رابطه جنسی، دوستان نزدیک و کودکانی که به شریک
 روندیک مهدکودک می

 روند تولید با  اند که در طیافرادی که غذایی را استفاده کرده
 تماس داشته است Aفرد آلوده به عفونت هپاتیت 

  دوز اول این  ساله. 18ماهه تا  6کودکان و نوجوانان بومی
ماهگی  18 ماهگی و دوز دوم در 6 واکسن برای کودکان در

دوز این  2کودکان با سن بیشتر باید هر  شود.تزریق می

 ماه است 6 حداقلواکسن را تزریق کنند و فاصله بین دوزها 

فاصله  تزریق کنند. را دوز واکسن 3 باید HIVافراد مبتال به 
ماه بعد  5دوز سوم  ماه است. 1 زمانی بین دوز اول و دوم

 شود.تزریق می

 A اگر در موقعیتی قرار داشتید که احتمال ابتالی شما به هپاتیت
دوز از  1 وجود داشته است باید برای جلوگیری از بیماری

در  روز از این اتفاق تزریق کنید. 14 ن را ظرف مدتواکس
 شود.این صورت واکسن رایگان تزریق می

وجود  A ها با ویروس هپاتیتبه افرادی که احتمال تماس آن
دارد یا ممکن است این ویروس را به دیگران انتقال دهند 

شود که این واکسن را تزریق کنند که در این شرایط توصیه می
 تزریق واکسن رایگان نیست. این افراد عبارتند از:

  افرادی که در کشورها و به ویژه در مناطق روستایی کار یا
یا به این  شایع است Aکنند که بیماری هپاتیت زندگی می

 کنندمناطق سفر می

  افراد خانواده کودکی که از کشورهای که هپاتیتA  در آن
شایع است به فرزند خواندگی گرفته شده است یا با این 

 کودکان تعامالت نزدیک دارند

  مهاجران کشورهایی که بیماری هپاتیتA در آن شایع است 

 افراد شاغل در صنایع غذایی 

  جنسی دارندافرادی که چندین شریک 

  ساکنین یا کارکنان موسسات مراقبت از افراد مبتال به
 در آن شایع است A های رشد که عفونت هپاتیتاختالل

 ها و محققانی که کارشان با پزشکنگهبانان باغ وحش، دام
 جانوران نخستی است

  افرادی که در تحقیقات مرتبط با ویروس هپاتیتA  یا تولید
 اندشرکت کرده Aواکسن هپاتیت 

های تزریق شده را نزد خود نگه بهتر است که سوابق واکسن
 دارید.

 چیست؟ Aفواید واکسن هپاتیت 

این واکسن بهترین شیوه برای ایمن شدن در برابر عفونت 
با واکسینه کردن خود به دیگران نیز کمک  است. Aهپاتیت 

باشند.کنید تا از خطر دور می

 
 



 

یا واحد  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkبه نشانی  HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 

 www.HealthLinkBC.caجهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی  محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید.

خدمات ترجمه در  تلفن کنند. 7-1-1 ناشنوایان و افرادی که ضعف شنوایی دارند می توانند به شماره )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره 

  زبان موجود است. 130صورت درخواست به بیش از 

چه عوارض احتمالی ممکن است بعد از تزریق این واکسن 
 وجود داشته باشند؟

تر از دریافت واکسن بسیار ایمن ها بسیار ایمن هستند.واکسن
 است. Aابتال به هپاتیت 

عوارض احتمالی به واکسن شامل درد، قرمزی و ورم در محل 
واکسن با امکان دارد بعد از دریافت  شوند.تزریق واکسن می

سردرد، خستگی، تب، حالت تهوع، استفراغ و اسهال روبرو 
روز بطول  2 تا 1ها خفیف هستند و معموال این واکنش شوید.

 انجامند.می

HealthLinkBC File برای آگاهی بیشتر درباره سندرم رای به 

 رجوع کنید. رایسندرم  #84

دقیقه پس از دریافت هرگونه واکسن در  15بسیار مهم است که 
کلینیک بمانید چون احتمال بسیار ناچیز و نادری وجود دارد، 

در میلیون، که نوعی واکنش حساسیتی با نام  1یعنی کمتر از 
این واکنش  آنافیالکسی بروز کند که خطر جانی در پی دارد.

کهیر، مشکالت تنفسی یا ورم کردن گلو، تواند به صورت می
در صورت بروز چنین  ها خود را نشان دهد.زبان یا لب

تواند آن را های بهداشتی شما میواکنشی، ارائه دهنده مراقبت
درمان اورژانسی شامل تزریق اپی نفرین )آدرنالین(  درمان کند.

 اگر و انتقال با آمبوالنس به نزدیکترین مرکز اورژانس است.
 9-1-1بعد از آنکه کلینیک را ترک کردید عالئم ایجاد شدند، با 

 یا با شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

های شایان ذکر است که شما باید همیشه ارائه دهنده مراقبت
 های جدی یا غیر منتظره مطلع کنید.بهداشتی خود را از واکنش

 چه کسانی نباید واکسن بزنند؟

در صورتی که شما در گذشته شما بعد از تزریق یک دوز از 
یا نسبت به هر کدام از عناصر سازنده واکسن  Aواکسن هپاتیت 

مثل نئومایسین یا التکس واکنش دارای خطر جانی از خود نشان 
 اید با مسئول مراقبت بهداشتی خود مشورت کنید.داده

ر بیماری دلیلی وجود ندارد که بخاطر سرماخوردگی یا دیگ
با وجود این، اگر  خفیف زمان واکسن زدن را به تعویق انداخت.

 مردد هستید با مسئول مراقبت بهداشتی خود صحبت کنید.

 چیست؟ Aهپاتیت 

، تب خستگی،  کند.ویروسی است که به کبد حمله می Aهپاتیت 
اشتها شدن، درد در ناحیه شکم، ادرار حالت تهوع و استفراغ، بی

تیره رنگ، زرد شدن مدفوع و یرقان )زرد شدن پوست و چشم( 
در برخی افراد به ویژه کودکان  هستند. Aاز جمله عالئم هپاتیت 

مرگ در  سال ممکن است اصالً عالئمی مشاهده نشود.وکم سن
نفر  200ایج نیست و از هر ر Aنتیجه ابتال به عفونت هپاتیت 

احتمال  دهد.نفر جان خود را از دست می 1آلوده به این ویروس 
تر ساله و مسن 50در افراد  Aمرگ در اثر عفونت هپاتیت 

 بیشتر است.

 یابد؟چگونه انتقال می Aویروس هپاتیت 

این احتمال  در مدفوع افراد آلوده وجود دارد. A ویروس هپاتیت
در صورتی که پس از رفتن به  Aوده به هپاتیت هست که افراد آل

های خود را با دقت نشویند این ویروس سرویس بهداشتی دست
سازی غذا یا تماس دست به دهان به دیگران را از طریق آماده

همچنین، امکان انتقال این بیماری با رابطه جنسی،  انتقال دهند.
خدر غیر استفاده مشترک از تجهیزات مرتبط با مصرف مواد م

 مجاز مثل سرنگ یا پایپ وجود دارد.

پس از آشامیدن آب آلوده یا مصرف  Aاحتمال ابتال به هپاتیت 
 2 دار خام یا کامالً نپخته مثل خرچنگ، صدفآبزیان صدف

ای، صدف خوراکی یا صدف سیاه آلوده به فاضالب وجود کپه
 دارد.

  رضایت فرد خردسال بالغ

سرپرستان در مورد رضایت برای توصیه می شود که والدین یا 
از کودکان زیر آن دسته  سازی با فرزندانشان صحبت کنند.ایمن
درک مزایای هر یک از واکسنها و سال که توانایی  19

واکنشهای احتمالی نسبت به آنها را دارند و از خطرهای ناشی از 
عدم ایمن سازی آگاهند، می توانند به طور قانونی برای ایمن 

برای کسب  یت دهند یا از دریافت آن خودداری نمایند.سازی رضا

اطالعات بیشتر درباره رضایت برای افراد صغیر به سن رسیده به 

HealthLinkBC File #119 لغ قانون کودکان، رضایت خردسال با

 مراجعه کنید. سازیو ایمن

سایت سازی، از وببرای آگاهی بیشتر در باره ایمن
ImmunizeBC  :دیدن کنید/https://immunizebc.ca 

برای تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن )مانند 
®Tylenol ( یا ایبوپروفن )مانند®Advil.افراد زیر  ( استفاده کرد

)مثل  ASAسال به دلیل احتمال ابتال به سندروم رای نباید از  18
®Aspirin.استفاده کنند ) 
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