
 از کودک خود در برابر بیامری
های عفونی محافظت کنید

برنامه رسارسی و کشوری واکسیناسیون
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تقریبا ۹۵٪ از همه کودکان در هلند علیه بیماری های عفونی واکسینه شده اند. با توجه به بهداشت بهتر، مراقبت های 

بهداشتی بهتر و به علت واکسیناسیون، خوشبختانه مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی در هلند در حال حاضر نادر است. 

برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون نه تنها مانع از مرگ و میر میگردد، بلکه از بیماری و شانس معلولیت نیز  پیشگیری  

میکند.
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بیماری های عفونی چیستند؟
بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها و ویروس ها هستند. آنها به میزان زیاد و یا کم مسری هستند. معموالً انسان بعلت یک 

بیماری عفونی، چند روزی احساس ناخوشایندی دارد.  اگر انسان دچار بیماری جدی شود، ممکن است که در اینصورت بستری 

شدن در یک بیمارستان ضروری باشد.

اغلب بیماری های عفونی بسیار جدی هستند که انسان بعلت آنها مداوماً غیرفعال می شود و یا حتی ممکن است که انسان در 

اثر آنها بمیرد. هدف از برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون جلوگیری از این عوارض جدی است.

چرا واکسیناسیون مهم است؟
با واکسیناسیون بدن انسان در برابر ویروس ها و باکتری های بیماریزا مقاومت ایجاد می کند. پس از واکسیناسیون بدن از  مبتال 

شدن به بیماری جدی و عوارض آنها محافظت می شود. همچنین انسان دیگران را هم آلوده نمی کند. اگر  تعداد کمتر کمتری 

کودکان واکسیناسیون باشند، در اینصورت باکتری ها و ویروس ها می توانند گسترش پیدا کنند و در مدت کوتاهی می توانند 

بسیاری از کودکان را بیمار کنند.

برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون در هلند
همه کشورها در جهان واکسیناسیون کودکان را ارائه می دهند. هر کشوری برنامه واکسیناسیون خود را دارد. در هلند، 

واکسیناسیون کودکان بیش از ۶۰ سال ارائه شده است. واکسیناسیون انسان را در مقابل دوازده بیماری عفونی زیر محافظت می 

کند:

دیفتری
دیفتری در واقع یک عفونت شدید حلقی ]گلو[ میباشد. کودکان مبتال به دیفتری می توانند حتی خفه شوند. دیفتری در واقع در 

هلند دیگر اتفاق نمی افتد. 

سیاه سرفه
سیاه سرفه باعث سرفه های شدید می شود که می تواند برای ماه ها ادامه یابند. این بویژه برای نوزادان خطرناک است. سیاه 

سرفه می تواند منجر به خستگی و آسیب مغزی شود. آنها حتی می توانند بر اثر آن بمیرند. این بیماری در کودکان واکسینه شده 

دیگر بصورت شدید نخواهد بود. واکسیناسیون انسان را بخوبی در برابر سیاه سرفه  محافظت می کند، اما نه بطور کامل و نه 

برای همهء عمر. به همین سبب هم هنوز در هلند این بیماری اتفاق می افتد.

کزاز
کزاز موجب گرفتگی ماهیچه ها می شود. کزاز بدون درمان مرگبار است. کزاز مسری نیست.  یک کودک می تواند بر اثر گازگرفته 

شدن توسط یک حیوان )خانگی( و یا بعلت اینکه یک زخم او در معرض آلودگی کوچه و خیابان قرار گیرد، دچار بیماری کزاز 

شود.
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پولیو  ]بیماری فلج اطفال[
بیماری فلج اطفال یا پولیو منجر به فلج دائمی پاها، بازوها و / یا عضالت تنفسی می شود.

هموفیلوس آنفلوآنزا یا باسیل فیفر ]بیماری اچ آی بی[
هموفیلوس آنفلوآنزا یا باسیل فیفر ]بیماری اچ آی بی[ باعث عفونت های جدی، نظیر مسمومیت خون، مننژیت ]سرسام و یا 

آماس و التهاب سر[، التهاب دریچه هوا، پنومونی ]سینه پهلو یا ذات الریه[ یا التهاب مفصلی می شود.

هپاتیت ب ]بیماری عفونی ویروسی اچ بی وی[ 
هپاتیت ب ]بیماری عفونی ویروسی اچ بی وی[ یک التهاب کبدی ]جگر سیاه[ است. اگر بیماری درمان نشود، هپاتیت ب می 

تواند فعالیت کبد ]جگر سیاه[ را دچار نقصان کرده و منجر به سرطان کبد ]جگر سیاه[ شود.

بیماری پنوموکوک ]استرپتوکوکوس پنومونیه باکتری گرم مثبت[
بیماری پنوموکوک ]استرپتوکوکوس پنومونیه باکتری گرم مثبت[ مربوط به باکتری هایی است که می توانند مسمومیت خون، 

پنومونی ]سینه پهلو یا ذات الریه[ ی شدید و مننژیت ]سرسام و یا آماس و التهاب سر[ را ایجاد کنند.

این واکسن بر علیه شایع ترین انواع بیماری پنوموکوک ]استرپتوکوکوس پنومونیه باکتری گرم مثبت[ است.

اریون
اوریون در واقع یک عفونت، از جمله، یک غدهء بزاقی است. به همین دلیل هم بچه های مبتال به اوریون دارای گونه ها و گردن 

متورم هستند. گاهی اوقات مننژیت ]سرسام و یا آماس و التهاب سر[ ایجاد می شود.

سرخک
سرخک یک بیماری نقطه ای در بدن با تب باال و خارش پوست است. سرخک میتواند گاهی عفونت  و التهاب گوش و گاهی 

عفونت و التهاب ریوی و یا عفونت و التهاب مغزی ایجاد کند و می تواند مرگبار هم باشد. سرخک بسیار مسری است.

سرخجه
سرخجه هم یک بیماری نقطه ای در بدن است، اما کمتر از سرخک جدی است. 

این بیماری در دوران بارداری برای کودک خطرناک است. کودک میتواند با ناهنجاری های جدی متولد شود. برای جلوگیری از 

آلوده شدن زنان باردار، پسران هم در برابر سرخجه واکسینه می شوند.
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بیماری مننژیت ]سرسام و یا آماس و التهاب سر[
بیماری مننژیت ]سرسام و یا آماس و التهاب سر[ با انواع مختلف باکتری های مننژیکک ]سرسامی و یا آماس و التهاب سر[ ایجاد 

می شود. کودکان مبتال به بیماری مننگوکوکی ]سرسامی و یا آماس و التهاب سر[، مننژیت ]سرسام و یا آماس و التهاب سر[ یا 

مسمومیت خون را می گیرند که در یک زمان کوتاه می تواند کشنده باشد. با بهبودی کودکان، آنها می توانند بطور دائم از 

ناشنوایی، مشکالت یادگیری و مشکالت رفتاری رنج برند. 

در نتیجه باید در اثر مسمومیت خون، گاهی اوقات دست یا پا قطع شود.

اچ پی وی ]ویروس پاپیلومای انسانی[ 
اچ پی وی ]ویروس پاپیلومای انسانی[ یک گروه از ویروس ها است که می تواند باعث سرطان دهانٔه رحم ]سرویکس[ و یا سایر 

انواع سرطان شود . تقریبا هر کس در زندگی خود میتواند بر اثر بی توجهی به این ویروس ها آلوده شود. این واکسن انسان را 

در برابر ۲ نوع از  اچ پی وی ]ویروس پاپیلومای انسانی[ ها محافظت می کند. اچ پی وی ]ویروس پاپیلومای انسانی[ در مجموع 

حدود ۷۰٪ از موارد سرطان دهانه رحم را ایجاد می کند.

فرزند من چه زمانی واکسن ها را دریافت خواهد کرد؟
زمانیکه یک کودک ۶ تا ۹ ساله باشد، دو واکسن اول را دریافت میکند. سیستم ایمنی در این سن می تواند به خوبی به واکسن پاسخ 

دهد. زمانهای واکسیناسیون به گونه ای انتخاب می شوند که بهترین محافظت را ارائه دهند. به ویژه نوزادان تازه متولد شده در برابر 

بیماری های عفونی مانند سیاه سرفه بسیار آسیب پذیر هستند. معموال یک کودک دو بار واکسن دریافت می کند. واکسیناسیون در 

قسمت فوقانی پا ]ران[ یا باالی بازو تزریق می شود.



فرزند من کدامیک از واکسن ها را دریافت خواهد کرد؟

* Seulement pour les filles

D Diphtérie
K Coqueluche
T Tétanos
P Polio
Hib  Haemophilus influenzae type b
HepB Hépatite B 

Pneu  Pneumocoques
B Oreillons
M Rougeole
R Rubéole
MenACWY  Méningocoques ACWY
HPV  Virus du papillome humain  

Signification des abréviations

3 mois

DKTP-Hib-HepB

4 ans

DKTP

6-9 semaines

DKTP-Hib-HepB

Pneu

14 mois

BMR

MenACWY

4 mois

DKTP-Hib-HepB

Pneu

9 ans

DTP

BMR

11 mois

DKTP-Hib-HepB

Pneu

12/13 ans (2ème vaccination six mois plus tard)

HPV

HPV
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فرزند من بیمار است آیا می توان او را واکسینه کرد؟
اگر فرزند شما بیمار است و یا از دارو استفاده می کند، با پزشک کودکان و یا پرستار صحبت و مشورت کنید. گاهی اوقات توصیه می 

شود واکسیناسیون به مدت کوتاهی به تعویق بیفتد.

آیا واکسن ها ایمن هستند؟
قابل درک است که والدین از خویش سوال کنند که آیا آنچه در یک واکسن وجود دارد برای فرزندشان ایمن هستند و یا نه. قبل از 

استفاده از واکسن، آن را بطور گسترده ای آزمایش میکنند، مانند سایر داروها. تنها زمانی که روشن میشود که واکسن کارآیی دارد 

و ایمن است، می توان آنرا به کودکان داد. ایمنی واکسن ها نیز در طول استفاده، نه تنها در هلند، بلکه در سراسر جهان، کنترل و 

نظارت می شود.

شما می توانید در وبسایت برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون موارد مورد نیاز در  زمینهء واکسن را بخوانید. جزوه های بسته 

های واکسن هایی که در برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون استفاده میشود را نیز می توانید از طریق وب سایت پیدا کنید.

عوارض جانبی واکسیناسیون
عوارض جانبی برای کودک و والدین آزار دهنده هستند. بعضی از والدین در مورد عوارض جانبی نگران هستند. واکسیناسیون اغلب 

عوارض جانبی دارند، زیرا آنها سیستم دفاع بدن را به کار می اندازند. این عوارض جانبی معموال خفیف و بطور خودکار از بین میروند. 

اکثر عوارض جانبی در روزی که واکسیناسیون انجام می شود، شروع میشود. واکسیناسیون در برابر اوریون، سرخک و سرخجه و بی ام 

ار تنها پس از پنج تا دوازده روز پس از تزریق عوارض جانبی ایجاد می کنند. کمی تب  برای مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون شایع 

است. جایی در بدن که تزریق می شود نیز می تواند قرمز یا متورم تر شود.

نکاتی در مورد عوارض جانبی
هنگام تب، نوشیدن کافی بسیار مهم است.	 

در نوزادان تازه متولد شده به آغوش گرفتن میتواند طفل را از سوزش و در منحرف کرد.	 

 اگر یک کودک درد یا تب داشته باشد، پاراستامول ]آسپرین[ میتواند کمک کند. در صورت لزوم یاداشت بسته بندی خود را 	 

بررسی کنید.

بهتر است که دست و پا را که واکسن در آن تزریق شده لمس نکنید. این می تواند درد را بدتر کند.	 

اگر شما نگران هستید زیرا فرزند شما خیلی بیمار است و یا فرزند شما هنوز بعد از چند روز احساس بیماری یا تب دارد، به شما 

توصیه میشود که با پزشک تماس بگیرید و با او مشورت کنید..
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عوارض جانبی را گزارش دهید
شما می توانید یک اثر جانبی واکسیناسیون را به پزشک یا پرستار که واکسیناسیون را انجام داده است گزارش دهید. آنها سپس اثر 

جانبی را به مرکز عوارض جانی بنام الرب منتقل می کنند. شما همچنین خود هم می توانید عوارض جانبی به مرکز عوارض جانی بنام 

الرب گزارش دهید. 

این امر همچنین می تواند از طریق سایت برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون انجام شود.

اطالعات مربوط به واکسیناسیون
مؤسسه ملی بهداشت عمومی و محیط زیست، ار آی وی ام، به والدین درمورد واکسیناسیون اطالع رسانی میکنند. بالفاصله پس از 

تولد کودک والدین مجموعه ای از کارت های واکسیناسیون را برای همه واکسن ها دریافت می کنند، تا زمانی که کودک ۱۴ ماهه 

میشود. زمانیکه یک کودک ۴ و ۹ ساله باشد، والدین مجدداً دعوت نامه برای واکسیناسیون بعدی دریافت خواهند کرد.

هنگامی که دختران ۱۲ ساله هستند، نیز دعوت نامه ای برای واکسیناسیون علیه سرطان دهانه رحم دریافت می کنند.
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واکسیناسیون در سه مکان ثبت می شوند: در پروندهء مراقبت های بهداشتی نوجوانان، در گواهینامهء واکسیناسیون کودک و سازمان 

کشوری ار آی وی ام. سازمان کشوری ار آی وی ام از این داده ها برای بهتر کردن کیفیت برنامه استفاده می کند، این سازمان همچنین 

از این داده ها برای ارسال یادآورها، برای تهیه نسخه های گواهی واکسیناسیون و تعیین درصد کودکان واکسینه شده در هلند استفاده 

می کند. اگر یک بیماری عفونی شایع شود، بسیار مهم است که دانسته شود که چند کودک و چگونه باید محافظت شوند، تا اینکه 

مشخص شود که آیا احتمال گسترش هم وجود دارد و یا نه و اینکه کدام اقدامات خاص را باید دولت انجام دهد. 

برای اطالعات بیشتر؟  

 در وب سایت برنامه سراسری و کشوری واکسیناسیون اطالعات بیشتری در مورد انواع بیماری های عفونی، واکسیناسیون 

و عوارض جانبی پیدا خواهید کرد. شما همچنین میتوانید در این سایت مطالعه کنید که چگونه تحقیقات در مورد 

عوارض جانبی انجام می شوند و نحوه مراجعه به کلینیک چگونه است.

Rijksvaccinatieprogramma.nl :آدرس سایت
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