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يا فلجوليوپواکسين   

) غيرفعال(   

چه  بايد بدانيد
 

وليو چيست؟پ .1
 

حتی . وليوعبارت ازمرض ويروسی است که بعد ازبلع نمودن غذا ويا آب ملوث به ويروس داخل عضويت بدن انسان ميگرددپ
ويروس به اثر تماس با مايع عضويت شخص سالم شده سيستم عصبی را .با خوردن غذا با دست های ملوث نيزسرايت ميکند

.مصاب نموده وسبب فلج دايمی ميگردد
  

:وليوپدرباره واکسين . 2
  

لذا سبب مرض نشده بلکه سبب تنبه عضويت شده تا انتی ) غير فعال اند(وليوويروس ها ازبين برده شده اند پدرواکسين     
.  بادی را جهت محافظه ازمرض بسازد

و بوده که به نوزادان، اطفال  وليپويروس  3 2 1وليوبرای بوجود آوردن معافيت درمقابل انواع پواکسين غير فعال     
. وکالن ساالن تطبيق ميگردد وبه شکل معافيت اولی ويا اضافی داده ميشود

 
وليو را گرفته ميتواند؟پکی وچی وقت واکسين . 3

  

.وليوواکسين اخذ ننموده اندپتمام نوزادان ، اطفال وکالن ساالن که قبال درمقابل ويروس     
  تمام بزرگساالنيکه درمقابل ويروس روبه رو شده اند ( افغانستان ساحه انديميک پوليواست) بايد دوباره واکسين 

روگرام واکسيناسيون خودرا تکميل ننموده اند ويا در مورد اخذ واکسين های پوبرای کسانيکه واکسين نشده اند، يا .شوند
.خود نمی دانند واکسين دوباره تطبيق ميگردد

  
:ص بايد واکسين نگيرند ويا انتظاربکشندبعضی اشخا. 4

  

.وليوويا کدام واکسين ديگرپ درصورت حساسيت شديد درمقابل واکسين   
رامانع شده باشد      شاندرصورت مريضی شديد ويا ازسبب کدام مريضی شديد ويا تداوی کدام مرض که سيستم معافيت     

.يق انداخته ميشودبنآ واکسين تاوقت شفا ويا تکميل تداوی به تعو
. مريضی های ضعيف مانند زکام ويا عفونت های تنفسی معمولی نميتواند باعث به تعويق انداختن واکسين شوند  
:اگر حامله هستيد   

با وجوديکه کدام تاثيرمزمن باالی مادرحامله . اسناد وشواهدی وجود ندارد که باالی خانم حامله دارواکسين تطبيق شده باشد
.تنها به اساس تيوری تطبيق واکسين باالی خانم های حامله جلوگيری ميگردد.ونه هم باالی جنين دارد

  
وليوکدام اند؟پخطرات واکسين . 5

  

ولی واقعات شديد وخطرناک مرگبار . ديگردواها قابليت بوجود آوردن حاالت شديد مانند حساسيت شديد را دارد واکسين مانند
.وليو بسيارکم ديده شده استپواکسين 

  
 

:مشکالت خفيف
.نديده گی در ناحيه واکسين شدهپگلودردی،سرخی و   

.روزدوام ميکند 2ی ال 1اگر چنين حاالت بوجود آيد درظرف چند ساعت ظاهرشده و 
  

:مشکالت شديد
.حساسيت شديد درظرف چند دقيقه ويا چند ساعت بوده که ندرتآ واقع ميگردد   
هفته ظاهر شده وتا به چند ماه دوام  4تا  2سوزش عميق ودرد عضالت ويا خورد شدن عضالت اطراف بازو که درظرف  

.ميکند
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د؟درصورت عکس العمل شديد چه بايد کر. 6

  
متوجه چه بايد بود؟

 حاالت غيرمعمول مانند حساسيت شديد، تب بلند ويا حاالت غير معمول ديگر، عکس العمل شديد درمقابل واکسين  
که عاليم آن مانند مشکالت درتنفس، . بسيارکم بوده درصورت بوجود آمدن درظرف چند دقيقه يا چند ساعت ميباشد

.عفيت، سر چرخی ، ضربان شديد قلبغورشدن آواز، غش غش درششها، ض
  

چه بايد کرد؟
.داکتر تان را خبر کنيد، ويا شخص مذکوررا به داکتر برسانيد   
.، وقت وزمان وقوع و چه وقت واکسين تطبيق گرديده استهبه داکتر تان درمورد چه واقع شد   
  

معلومات اضافه ازکجا بدست آورده ميتوانيم؟ . 7
  
ات را برای تان فراهم نمايدلومتا منبع خوب مع.رسان کنيدپر ويا نرس تان ازداکت   
 www.cdc.gov/nip سايت انترنتی: به مرکزجلوگيری وکنترول امراض امريکا تماس بگيريد: -  
 


