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 در بی.سی.باال در معرض خطر  بزرگساالن، سالمندان و افرادی برای سازمنیا یبرنامه

ساله و  65 بزرگسال واکسن

 ترمسن

برنامه افراد در 
معرض خطر 

 †باال

 44b(  1#( واکسن آبله مرغان )واریسال(
 

  

  )33#( واکسن  هپاتیت آ
  

 

 25a( 2#(  اکسن هپاتیت بو
 

 

 

 101b( 3( های ویروس پاپیلومای انسانیواکسن
 

 

 

 12d( 4#(آنفلوانزا رفعالغیواکسن 
 

  

 14a(  5((MMR)واکسن سرخک، اوریون، سرخجه 
 

  

 #23a(  6( (C-Men)ث مننگوکوک ( یبی)ترک کنژوگهواکسن 
 

  

 23b( 7#(  های چهار ظرفیتی مننگوکوکاکسنو
 

 

 

 )PCV 13( )a#62( دوگانه پنوموکوکواکسن 

  

 

  )62b#( پنوموکوک ساکاریدواکسن پلی 

  

 Td( )#18a( 8(واکسن کزاز و دیفتری
  

 

 18c( 9#(  گانه کزاز، دیفتری، سیاه سرفهواکسن سه 
 

 
 

 

 بهداشتی مراقبتگر با دارید، پرسشی اگر کند. تغییر است ممکن هاواکسن یبرنامه توجه:

 هلث توسط سازیایمن جدول بگیرید. تماس 8-1-1 یشماره با یا کنید صحبت خود

 سیبی بیماری کنترل مرکز و سی،بی بهداشت وزارت ،(HealthLinkBC) سیبیلینک

 است. شده بازبینی و تدوین
های فراوانی به صورت در بریتیش کلمبیا واکسن: در معرض خطر باالی افراد برنامه †

های مزمن یا برای مثال افراد مبتال به بیماری .شودارائه میاز افراد  برخیرایگان به 

. برای آگاهی بیشتر با ممکن است واکسن رایگان دریافت کنند دارای ضعف سیستم ایمنی

 تماس بگیرید. 8-1-1 ییا با شمارهمراقبتگر بهداشتی خود 
توصیه  اندبزرگساالنی که این واکسن را دریافت نکردهبرای واکسن از این دو نوبت   1 

 1 پس ازاگر شما  شود. برخی از بزرگساالن ممکن است نیازی به واکسن نداشته باشند.می

یا ابتالی  ،ایدداشته 2004اید و این بیماری را قبل از شده آبله مرغان یا زونا مبتال به  سالگی

 به آن از طریق آزمایش تأیید شده است، نیازی به واکسن ندارید.
 بعد یا 1980 یدهه در که شودمی ارائه کسانی به رایگان صورت به B هپاتیت واکسن  2 

 شدهتوصیه نوبت مقدار یا اندنکرده دریافت را واکسن این حال به تا و اندآمده دنیا به آن از

 باشند. نکرده دریافت را خود سن برای
 شود.می ارائه کوچکتر یا ساله 26 بزرگساالن به رایگان به HPV واکسن 3
 این گردد.می ارائه رایگان بطور و شودمی توصیه آنفوالنزا برابر در ساالنه سازیایمن 4

 حاد هایبیماری به ابتال باالی خطر معرض در که افرادی برای خاص بطور سازیایمن

 خطر معرض در افراد به را آنفلوانزا است ممکن که کسانی نیز و هستند آنفوالنزا از ناشی

  ود.شمی توصیه کنند، منتقل حاد هایبیماری به ابتال باالی

 و اوریون سرخک، برابر در و باشد آمده دنیا به آن از پس یا 1970 در که فردی هر 5

 واکسن از نوبت 2 باید باشد، نداشته ایمنی آنها برابر در یا باشد نشده سازیایمن سرخجه

MMR کند. دریافت را 
 به 2002 سال از قبل که شودمی ارائه کسانی به رایگان صورت به C-Men واکسن 6

 واکسن این از نوبت یک آن از پس یا سالگی ده در و باشند کوچکتر یا ساله 24 آمده، دنیا

 اند.نکرده دریافت را
 بعد یا 2002 متولد افراد به رایگان به مننگوکوک چهارظرفیتی )ترکیبی( کنژوگه واکسن 7

 داده اندنکرده دریافت را واکسن این از دوز یک بلوغ دوران در و بوده ساله 24 که آن از

 شود.می

 دوران در که شودمی داده بزرگساالنی به رایگان بطور (Td) دیفتری و کزاز واکسن  8

 هر واکسن این تقویتی نوبت یک است. نامعلوم سازیشانایمن یسابقه یا نشده واکسینه کودکی

 خطر معرض در و ایدشده زخمی یا حاد بریدگی دچار اگر شود.می توصیه بار یک سال 10

 کنید. دریافت را واکسن شودمی توصیه دارید، قرار کزاز به ابتال باالی
 سازیایمن کودکی در که شودمی ارائه بزرگساالنی به رایگان صورت به Tdap واکسن 9

 که کسانی برای همچنین مذکور واکسن نباشد. مشخص ایشان سازیایمن سوابق یا اندنشده

 رایگان بطور و توصیه بارداری نوبت هر در هستند باردار شانسازیایمن سابقه از فارغ

 سیاه برابر در کودکی در که بزرگتری و ساله 18 بزرگساالن برای واکسن گردد.می ارائه

 وصیهت اندنکرده دریافت بزرگسالی در سرفه سیاه حاوی واکسن اما اندشده سازیایمن سرفه

  شود.نمی ارائه رایگان صورت به ولی شودمی
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