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A   هپاتيت واکسين 

 وآنچه بايد بدانيد
 
 

Aچيست؟ هپاتيت  1.
اين ويروس در مواد غايطه اشخاصيکه مصاب . ايجاد ميشود VAHيا Aيک بيماری حاد جگر است که توسط ويروس هپاتيت  A هپاتيت

هستند يافت ميشود اين بيماری معموال با تماس نزديک شخصی و گاهی با خوردن غذا يا نوشيدن آب محتوی ويروس منتشر ميگردد .
 

  

:رض زير را باعث گردداين ويروس ميتواند عوا  
.ماننديک نا خوشی ماليم انفلوانزا   

.زرد شد گی جلد و چشمان  
.معده درد شديد و اسهال مداوم  

).تن  5تن از  1درحدود (مصابان به اين بيماری اغلب بايد در شفاخانه بستر شوند    
.بعضی اوقات اين بيماری سبب مرگ هم می شود   

  شخصيکه به هپاتيت A مصاب می باشد به آسانی می تواند اين بيماری را به افراد فاميل خود منتقل کند
  

.جلوگيری کند Aمی تواند از پيدايش بيماری هپاتيت  Aواکسين هپاتيت    
  

وقت؟ چه و کند استفاده  A هپاتيت واکسينکسی بايداز  هچ 2.
  

:يرندبعضی از افراد بايد به طور مرتب اين واکسين را بگ  
چه کسی ؟  

.اين واکسين توصيه ميگردد) مانند افغانستان(د زياد مشاهده می شو Aبرای اطفال وبزرگساالنيکه در جوامعی هستند که هپاتيت  
شايع است از جمله اين به شدت يا به طور متوسط   Aی مسافرت ميکنند که در آنها هپاتيت يساله و کالنتر که به کشورها 1کودکان 

آفريقا و اروپای شرقی واقع شده ) بغير از جاپان(آسيا ,زيک کم ,جزاير کارابين,ی هستند که در آمريکای مرکزی يا جنوبی ياطق آنهامن
.اند

 

.کودکان و بزرگساالن که در واليات ويا جوامع زند گی ميکنند که در آنها واکسيناسيون منظم توصيه شده است 
.افراد با بيماری مزمن جگر  

.خون مورد معالجه قرار ميگيرند  لخته شدنافراديکه با عصاره های عامل  
 

.واکسين برای اطفال کمتر از يک سال مجاز نيستاين   
  

چه وقت ؟  
.می تواند هنگامی آغاز شود که شخص در خطر مبتال به بيماری قرار داشته باشد  Aنوبت های واکسيناسيون هپاتيت  

.ن نوبت های واکسيناسيون بايد حد اقل يکماه قبل از مسافرت شروع شودبرای مسافرا 
.واکسين ضرورت است بين تزريق اين دو واکسين با يد حد اقل شش ماه فاصله باشد  نوبتبرای حفاظت مداوم دو  

.می تواند همزمان با ساير واکسين ها تزريق شود  Aواکسين هپاتيت  
  

:ا بايد که صبر کننديرا بگيرند  Aد واکسين هپاتيت بعضی از اشخاص نباي 3.
  

نشان داده نبايد مجدد ) باشدخطر مرگ داشته که می توانسته (حساسيت شديد   Aهر شخصی که در سابق نسبت به واکسين قبلی هپاتيت 
. اين واکسين را بگيرد

 

نشان داده نبايد اين واکسين را ) باشدخطر مرگ داشته که می توانسته (هر شخصی که نسبت به هر واکسين ديگری حساسيت شديد 
حاوی آلوم ويا   Aبعضی از واکسين های هپاتيت . اگر هر نوع حساسيت شديد داريد اين موضوع را به داکتر اطالع دهيد .بگيرد

.هستند 2فنوکسيتانول 

 

احتماال بايد تا زمان بهبودی صبر کند در اين مورد از داکتر . يا شديدا بيمار است  کمیدر زمان معينه برای تطبيق واکسين  هرکسيکه
بپرسيد . افراديکه دچار بيماری خفيف هستند معموال می توانند اين واکسين را بگيرند .

 

هم  یاما سند. برای خانم های حامله مشخص نشده است Aسين هپاتيت واک خطر.يد ياگر حامله دار هستيد اين موضوع را به داکتر بگو
 کماگر هم وجود داشته باشد بسيار  خطرتصور می شود اين . برای خانمهای حامله ويا جنين آنها مضر است که اين واکسين وجود ندارد

.است
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چيست ؟ Aخطرات واکسين هپاتيت  4.
  

.يک منجر شودژمی تواند احتماال به عوارض شديد از قبيل حساسيت های شديد الريک واکسين مانند هر داروی ديگر   

 خطر واکسين هپاتيتA  که منجر به تکليف شديد يا مرگ شود بسيار کم است

 

  

.تر از مصاب شدن به خود بيماريست ربسيار بی خط  A تطبيق واکسين هپاتيت  
  

:عوارض خفيف   
) . طفل  5تن از هر  1تن و در اطفال  2تن از هر  1الن تقريبا در بزرگسا( در محل زرق  درد 

)  .طفل  20تن از هر  1تن و در اطفال  6تن از هر  1در بزرگساالن تقريبا (  سر درد 
)  .طفل  12تن از هر  1در اطفال ( کم اشتهائی 

) .تن 14تن از هر  1در بزرگساالن تقريبا ( خستگی  
.روز را در بر ميگيرد 2تا  1رخ دهند معموال  اگر اين عوارض  

  

:عوارض شديد  

.)بسيار کم ( يک در طول چند دقيقه تا چند ساعتژعکس العمل های شديد الر  
  

اگر عکس العمل ماليم يا شديد پيش آيد چه بايد کرد ؟  5.
  

؟ بودمتوجه چه چيزی بايد   
گرفتگی  ,نشانه های حساسيت می تواند شامل نفس تنگی . ت شديد تب باال يا رفتار غير عادیهر گونه حالت غير عادی از قبيل حساسي

.ضربان شديد قلب يا سر گيجی باشد  ,ضعف  ,رنگ پريد گی ,حساسيت جلدی ,خشخش سينه  ,صدا 
 

  

چه بايد کرد؟  
.با داکتر تماس بگيريد يا فورا شخص را به داکتر برسانيد  

.د اطالع بدهيد که چه پيش آمده در چه زمان رخ داده وواکسيناسيون چه وقت بوده است به داکتر خو 
  

چگونه می توانيد بيشتر بدانيد؟ 6.
  

از داکتر يا نرس خود راجع به اين واکسين بپرسيد آنها می توانند مجموعه اطالعات و فورمه ها ی چاپی مربوطه را به شما بدهند و يا 
.  تی ديگری را معرفی کنندمنابع معلوما
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