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  خود را علیھ آنفلوانزا واکسینھ کنید

 سال، 65آنفلوانزا در اغلب موارد بی خطر است، ولی افرادی کھ بھ یکی از بیماریھای زیر مبتال باشند، زنان باردار یا افراد باالی 
ھتر می شود و اگر با این حال با زدن واکسن مصونیت شما در مقابل ویروس آنفلوانزا ب. ممکن است از آنفلوانزا شدیداً مریض شوند

. مبتال شوید در اغلب موارد عالئم بیماری در شما خفیف تر خواھد بود

در موارد زیر خطر مریضی شدید برای شما بیشتر است و بایستی خود را واکسینھ کنید

اگر صرفنظر از سن و سال بھ یکی از بیماریھای زیر مبتال ھستید :

  وی بیماری مزمن قلبی یا ری-

  کھ درمان آن دشوار باشد) دیابت( مرض قند -

   کاھش شدید مصونیت دفاعی بدن بعلت بیماری یا مصرف دارو -

   نارسائی مزمن کبد یا کلیھ-

   چاقی فوق العاده زیاد-

   بیماری در رابطھ باعصب ھای ماھیچھ کھ روی تنفس تأثیر بگذارد-

کودکان دارای چندین معلولیت

آسم شدیدکودکان مبتال بھ 

زنان باردار

 سالگی کامل رسیده باشند65افرادی کھ بھ سن 

!خود را بموقع واکسینھ کنید. ھرکاری از دست تان برمی آید بکنید تا خطر ابتالء را کاھش دھید

یک واکسن قابل اطمینان
قابل اطمینان است و بھترین مصونیت در این واکسن .  بھ اینطرف چندین میلیون نفر در سراسر جھان واکسینھ شده اند1970از دھۀ 

وقتی واکسن می زنید . این واکسن ھر سال طوری سازگار می شود کھ از ُعھده آخرین ویروس برآید. برابر آنفلوانزا را ایجاد می کند
نگونھ ناراحتی ظرف چند روز برطرف ای. بعضی از افراد کمی تب می کنند. ممکن است اطراف محل واکسن دردناک و متورم شود

. می شود
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آنفلوانزا بھ آسانی سرایت می کند
عالئم عادی . این ویروس از طریق ُسرفھ و عطسھ کردن یا تماس نزدیک با فرد مبتال شیوع پیدا می کند. سرایت آنفلوانزا آسان است

ری در اغلب موارد یک ھفتھ طول می کشد ولی ممکن است این بیما. آن ُسرفھ، تب شدید و سردرد، دردھای عضالنی و مفصلی است
.  فرد چند ھفتھ دیگر نیز احساس خستگی کند

واکسن چھ موقع و کجا ارائھ می شود و چقدر ھزینھ دارد؟
خت می  کرون پردا60اگر شما یکی از افراد گروھھای فوق الذکر ھستید .  اُکتبر می توانید در درمانگاھھا واکسن بزنید21از تاریخ 

.   کرون است250این ھزینھ برای سایر افراد . کنید
  

ھمچنین می توانید در وبسایت .  تلفن بزنید1177شماره " راھنمای خدمات درمانی"با درمانگاه خود صحبت کنید یا بھ 

se.1177.wwwبیشتری بخوانیدمطالب  .




