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برنامۀ ایمن سازی سال  – 8معلومات برای والدین
چرا ایمن سازی مهم است؟
ایمن سازی افراد را در مقابل امراض ساری که حامل خطر باالی
امراض شدید ،معیوبیت و مرگ میباشند حفظ میکند .واکسین ها
پاسخ ایمن سازی بدن را تحریک میکنند تا اگر افراد بار دیگر در
محیط به تماس مرض بیایند آنها را حفاظت میکنند
همه واکسین های که در حال حاضر در استرالیا در دسترس اند
قبل ازآن که تأیید گردند باید آزمایش های دقیق ایمنی را بگذرانند.
واکسین ها طور مداوم از نظر ایمنی و موءثریت زیر نظر قرار
میگیرند .در مورد ایمنی واکسین ها و عوارض جانبی نادر و
معمول بیشتر بخوانیدhealthywa.wa.gov.au/immunisation :

برنامۀ ایمن سازی سال هشتم
در استرالیا به شاگردان صنف  8واکسین های مجانی از طریق
برنامۀ ایمن سازی ملی عرضه میگردند تا در مقابل امراض ذیل
حفاظت نماید:
*دیفتری
*تیتانوس
*سیاه سرفه
*آب چیچک
*ویروس پاپیلومای انسانی ()HPV
شما میتوانید در بارۀ این امراض و واکسین های که برای
جلوگیری آنها به کار میروند درین جا بیشتر بخوانید :
healthywa.wa.gov.au/immunisation

جدول زمانی
صحت استرالیای غربی و تیم پرستاران جامعۀ محلی واکسین
کردن را در هر ترم مکتب طفل شما طبق جدول زمانی زیرانجام
میدهند:
بازدید اول:

ویروس پاپیلومای انسانی ()HPV
آب چیچک

بازدید دوم:

ویروس پاپیلومای انسانی ()HPV
دیفتری ،تیتانوس و سیاه سرفه 		
()DTPa

بازدید سوم :ویروس پاپیلومای انسانی ()HPV

آنچه که والدین باید بدانند
این بستۀ رضایت واکسین کردن از طریق برنامۀ سال 8
مکتب طفل شما به شما داده شده است .این بسته حاوی
معلومات و فورم رضایت است.
به عنوان والدین یا سرپرست از شما تقاضا میگردد که:
*فورم رضایت درین بسته را به دقت بخوانید و در
صورتی که به معلومات بیشتر نیاز داشته باشید با
پرستار مکتب خود در تماس شوید.
*جعبۀ سرخ یا سبز را تیک بزنید که نشان دهد به کدام
واکسین رضایت میدهید وبه کدام نه و بعد در جایی
که خواسته شده است امضا کنید.
*در فورم رضایت ،در مورد آن مشکالت صحی طفل
خود که ممکن است بر پاسخ طفل شما در برابر
واکسین تأثیر بگذارند معلومات بدهید.
*فورم تکمیل شده را به مکتب برگردانید ,حتی اگر
واکسین کردن را رد می کنید.
در صورتی که به معلومات بیشتر نیاز باشد ،پرستار با شما
تماس خواهد گرفت.
تنها شاگردان که فورم شان تکمیل و امضا شده اند واکسین
خواهند شد.
روز واکسین کردن در خبرنامۀ هفته وار مکتب شما اعالن
خواهد شد .اگر طفل شما در آن روز واکسین نشد به شما
اطالع داده خواهد شد و گزینه های بدیل واکسین کردن داده
خواهد شد

پیش از آن که طفل شما واکسین شود
امراض خفیف و شایع مانند سرما خوردگی با درجه تب
پایین ،باید واکسین کردن را به تاخیر نیندازد .اما در بعضی
حاالت به دلیل امراض طبی توصیه میگردد که واکسین نباید
تطبیق شود ،ویا به تاخیر انداخته شود به پرستار واکسین
طفل خود یا مکتب اطالع دهید اگر:
*در برابر واکسین گذشته عکس العمل شدید نشان
داده است
*سابقۀ حساسیت شدید دارد که درین صورت واکسین
تطبیق نمی گردد

ریکارد واکسین کردن
بعد از تطبیق واکسین ،شاگردان یک ریکارد از واکسین هایی را
که گرفته اند دریافت میدارند.
تمام واکسین های که از طریق برنامۀ مبتنی بر مکتب تطبیق
میگردند در صحت استرالیای غربی در پایگاۀ داده های مبتنی بر
مکتب ثبت میگردند.
عالوه برآن ،واکسین های  HPVدر رجستری ملی  HPVثبت
میگردندhpvregister.org.au :

تماس ها

*یک واکسین زنده در طول یک ماۀ گذشته داشته است
( مثال سل ،سرخکان ،تب زرد)

کلینیک مرکزی ایمن سازی
تلفون 9321 1312 :روزهای هفته از  8:30صبح تا  4:30بعد از
ظهر

*در سه ماۀ اخیر زرق ایمونوگلوبولین یا تزریق خون
شده است

داکتر محلی شما

*مرضی دارد که سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد،
( مانند سرطان خون ،سرطان ،اچ آی وی /ایدز)
ویا تحت تداوی که سیستم ایمنی بدن را کاهش
میدهد قرار دارد (مثال دواهای استروید مانند
هایدروکورتیزون یا پریدنیزولون ،تداوی با اشعه،
تداوی با مواد کمیاوی)
*زندگی کردن با کسی که مبتال به مرضی است که
سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد یا تحت تداوی
قرار دارد که سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهد.
*در زمان تطبیق واکسین مریض است

مراقبت بعد از واکسین کردن

مرکز طبی جامعۀ محلی شما ،شفاخانه ویا واحد صحی عامه
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
تلفون1800 022 222 :

معلومات بیشتر
وزارت صحت
healthywa.wa.gov.au/immunisation
برنامۀ ایمن سازی استرالیا
 1800 671 811یا immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents

جای زرق ممکن است پندیده و سرخ گردد  -یک پارچه مرطوب و
سرد به کار برید
ممکن است کمی درد ،تب ،سردردی و خستگی احساس شود.
برای درد و سردردی پراسیتامول را طبق هدایت برچسپ آن
بدهید .اگر تب دوام کرد با داکتر خود مشوره کنید
از  healthywa.wa.gov.au/immunisationبازدید کنید و در بارۀ
عوارض جانبی معمول و نادر واکسین ها معلومات به دست آورید.
درصورت موجودیت عکس العمل که فکر میکنید جدی ویا
غیرمترقبه است بال فاصله مشورۀ طبی بخواهید.

تهیه شده توسط بخش صحت عامه
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کپی رایت /حق تألیف این مواد به ایالت استرالیای غربی واگذار شده است
مگر اینکه طور دیگر نشان داده شود .جدا از هرگونه برخورد عادالنه به
منظور مطالعۀ شخصی ،تحقیقات ،انتقاد و بررسی ،آن چنانکه تحت مقررات
 ,Copyright Act 1968اجازه داده شده است ،هیچ قسمت آن نباید بدون اجازۀ
کتبی ایالت استرالیای غربی بازتولید گردد ویا مورد استفادۀ مجدد قرار گیرد.
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تمام ارائه دهندگان ایمن سازی در استرالیای غربی التزام قانونی
دارند که عکس العمل های ناخواسته بعد از ایمن سازی را گزارش
دهند .والدین نیز میتوانند نگرانی شان در مورد عکس العملهای
جدی بعد از واکسین را یا به صورت آنالین به
 ,wavvs.health.wa.gov.auیا با تلفون کردن به شمارۀ
 9321 1312به کلینیک مرکزی ایمن سازی گذارش دهند.

این سند را میتوان در فرمت های بدیل برای افراد دچار
معیوبیت در صورت درخواست در دسترس قرار داد.

