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ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﺻوﻧﯾت ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای واﻟدﯾن
ﭼرا اﯾﺟﺎد وﻗﺎﯾﻊ وﻣﺻوﻧﯾت ﻣﮭم اﺳت؟

ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﮐﻧﯾد

واﮐﺳن ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف
ﺷدﯾد ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﻓوت ﺑﮭﻣراه دارﻧد ،ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧد.
واﮐﺳﻧﮭﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ در ﺑدن اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑﺎ اﯾن
ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد ،ﺣﻔﺎظت ﻣﯾﺷوﻧد.
ﮐﻠﯾﮫ واﮐﺳن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ھﺎی دﻗﯾﻘﯽ را در ﻣورد ﺑﯾﺧطر ﺑودن
ﺑﮕذراﻧﻧد .واﮐﺳن ھﺎ ﺑطور ﻣداوم در ﻣورد ﺑﯾﺧطر ﺑودن و ﻣوﺛر ﺑودن
زﯾر ﻧظر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ﻣورد اﯾﻣﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯾرات ﺟﻧﺑﯽ ﮐﻣﯾﺎب واﮐﺳن
ﺳﺎﯾت زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
healthywa.wa.gov.au/immunisation

اﯾن ﺑﺳﺗﮫ رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻣﺻوﻧﯾت ،اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت
در ﻣورد واﮐﺳن ھﺎ وﻓورﻣﮫ رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﻣﮑﺗب ھﺎ
ﺑﮫ طﻔل ﺷﻣﺎ ﺑطور راﯾﮕﺎن واﮐﺳﯾن ھﺎی زﯾر را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد:
* دﯾﻔﺗری * ،ﺗﯾﺗﺎﻧوس) * ،ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ( –  1ﭘﯾﭼﮑﺎری
* وﯾروس ﭘﺎﭘﯾﻠوﻣﺎ )اچ-ﭘﯽ-وی( –  2ﭘﯾﭼﮑﺎری ﺣد اﻗل در ﺷش ﻣﺎه.
ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ طﻔل ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﻧﯾت ھردو ﭘﯾﺟﮑﺎری
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و واﮐﺳﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔﺎظت
در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود در ﺳﺎﯾت زﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
healthywa.wa.gov.au/immunisation

ﺑﻌﻧواﻧﯽ واﻟدﯾن ﯾﺎ وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
* ﻓرﻣﮫ رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳن ﮐﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺎ دﻗت ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺳﺎﯾت
healthywa.wa.gov.au/immunisation
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ
* اﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد ﺑﺎ ﻧرس ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
* در ﻓرﻣﮫ رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ،داﺧل ﻣرﺑﻊ ﻗرﻣز ﯾﺎ ﺳﺑز را ﻋﻼﻣت
ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﺑﺎ ﮐدام واﮐﺳن ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﻧدارﯾد،
ﺳﭘس ﻣﺣل ﻣﻌﯾن ﺷده را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد.
* در ﻓورﻣﮫ رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
در ﻋﮑس اﻟﻌﻣل طﻔل ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﮐﺳن ﺣﺳﺎﺳﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺧط
روان ﮐﻧﯾد.
* ﻓورﻣﮫ ﮐﺎﻣل ﺷده را ﺑﮫ ﻣﮑﺗب روان ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ھم ﻣﺧﺎﻟف
واﮐﺳن ھﺳﺗﯾد.
اﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﺣﺗﯾﺎج ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧرس ﻣﮑﺗب ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻓورﻣﮫ اﻣﺿﺎء ﺷده و ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﺷده را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد واﮐﺳن زده ﻣﯾﺷوﻧد.
اﮔر طﻔل ﺷﻣﺎ در روز ﺗﻌﯾن ﺷده واﮐﺳن ﻧﻧﻣود ،ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻗرار
ﺧواھﯾد ﮔرﻓت و وﻗت دﯾﮕری ﺑرای واﮐﺳن ﺑﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧواھد ﺷد.

healthywa.wa.gov.

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ طﻔل ﺷﻣﺎ واﮐﺳن ﮔردد

دﻓﺗرﭼﮫ واﮐﺳن

ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺟزﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻣﺎ ﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ ﺗب ﺧﯾﻠﯽ ﺧﻔﯾف ،ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳن
ﮐردن را ﻋﻘب ﺑﯾﺎﻧدازد.

ﭘس از ﻧﻣودن واﮐﺳن ،ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﮔزارﺷﯽ از واﮐﺳﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
زده اﻧد درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد.

اﮔر ﭼﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﮐﮫ در زﯾر ذﮐر ﺷده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود واﮐﺳن
زدن را ﻣﺗوﻗف ﮐرده ﯾﺎ ﺑﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازﯾد

ﺗﻣﺎم واﮐﺳﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﮑﺗب زده ﻣﯾﺷود ،در دﻓﺗر ﺛﺑت اﯾﻣﻧﯽ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺛﺑت ﻣﯾﺷود ) ای – آی – آر(

* ﭘس از زدن واﮐﺳن دﻓﻌﮫ ﭘﯾش ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد داﺷﺗﮫ اﺳت

ﻋﻼوه ﺑر آن ،واﮐﺳﻧﮭﺎی )اچ – ﭘﯽ – وی( در دﻓﺗر ﺛﺑت ﻣﻠﯽ )اچ –
ﭘﯽ – وی( ﺛﺑت ﻣﯾﮕردد.

* ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷدﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺂن دﻟﯾل واﮐﺳن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯾﺷود
* در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ واﮐﺳن ھﺎﺋﯽ از ﻗﺑﯾل ) ﺳل ،ﻣﺧﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺗب زرد( زده
ﺷده اﺳت
* در ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻧوﻋﯽ ﭘروﺗﺋﯾن ﺗزرﯾق ﮐرده ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺧون داﺷﺗﮫ
اﺳت.
* ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ را ﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد
)ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧون ،ﺳرطﺎن ،اﯾدز( ﯾﺎ از دواھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ را
ﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده )ﺑرای ﻣﺛﺎل :دواھﺎﺋﯽ ﺣﺎوی اﺳﺗروﯾد
ﻣﺎﻧﻧد :ھﺎﯾدرو ﮐورﺗﯾزون ﯾﺎ ﭘرﯾدﻧﯾﺳوﻟون ،درﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﻌﮫ ،ﺷﯾﻣﯽ
درﻣﺎﻧﯽ(
* ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ را ﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑﻧد،
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد

ﻣراﻗﺑت ﭘس از واﮐﺳن
ﻣﺣل ﭘﯾﭼﮑﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ورم ﮐرده و ﺳرخ ﺷود -ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ )ﺗﮑﮫ(
ﻧم دار و ﺳرد ﺑر روی آن ﺑﮕذارﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت درد ،ﺗب ،ﺳردرد ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﺳردرد و
درد ﭘﺎراﺳﯾﺗﻣول آﻧطوری ﮐﮫ روی ﻗوطﯽ آن ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت داده
ﺷود .اﮔر ﺗب اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد ﺑﺎ دﮐﺗر ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﺛرات ﺟﻧﺑﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺎب
واﮐﺳن ﺑﮫ ﺳﺎﯾت زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

hpvregister.org.au

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
درﻣﺎﻧﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ ﻣرﮐزی  -ﺗﻠﻔن:

93211312

روزھﺎی ھﻔﺗﮫ  8.30ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  4.30ﺑﻌدازظﮭر
دﮐﺗر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ – ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ واﺣد ﺻﺣت و ﺑﮭداﺷت
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia
ﺗﻠﻔن1800022222 :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
اداره ﺑﮭداﺷت وﺻﺣت
healthywa.wa.gov.au/immunisation
ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺗﻠﻔن 1800671811 :ﯾﺎ
immunise.health.gov.au

healthywa.wa.gov.au/immunisation
اﮔر ﺣﺳﺎﺳﯾت وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺟدی و ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻓورا ﺑﺎ دﮐﺗر ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ واﮐﺳن اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣوظف
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻏﯾر ﻋﺎدی ﺑﻌد از زدن واﮐﺳن را ﮔزارش
دھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﮕراﻧﯽ ﺧودرا در ﻣورد ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﺑﻌد از واﮐﺳن ،ﺗوﺳط ﺳﺎﯾت زﯾر و ﯾﺎ ﺗﻠﻔن 93211312
ﺑدرﻣﺎﻧﮕﺎه اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻣرﮐزی ﮔزارش دھﻧد.
wavvs.health.wa.gov.au

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑطور دﯾﮕری ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده آﻧﺎن ﺑﺎﺷد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷود.
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده از طرف اﻣراض ﻣﺳری در اداره ﺻﺣت ﺳﺎل 2020
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