واکسن آنفوالنزا

آنفلوانـزا یــک بیمــاری عفونــی تنفســی اســت کــه توســط ویروســهای آنفلوانـزا ایجــاد مــی شــود و مــی توانــد عواقب شــدید منجر
بــه بســتری شــدن در بیمارســتان داشــته باشــد .دو گونــه اصلــی ویــروس آنفلوانـزا وجــود دارد  :تیــپ  Aو  Bکــه بــه طــور معمــول

بیــن اف ـراد منتشــر شــده و مســئول همــه گیــری آنفلوان ـزای فصلــی در هــر ســال مــی باشــند .همــه اف ـراد بــاالی  6مــاه بهتــر

اســت هــر ســال واکســن آنفلوانـزا را تزریــق کننــد .امــا ســالمندان بــاالی  65ســال ،خانمهــای بــاردار ،کــودکان کــم ســن ،افـراد
بــا بیماریهــای مزمــن ماننــد آســم ،دیابــت و بیماریهــای قلــب و عــروق ،بیشــتر در معــرض خطــر بــروز عواقــب ناشــی از ابتــا بــه

آنفلوانزا هســتند.

بهتریــن راه پیشــگیری از آنفلوانـزا تزریــق واکســن اســت ،امــا رعایــت مــواردی ماننــد پوشــاندن دهان هنگام ســرفه و شستشــوی

مکــرر دســتها  ،بــه جلوگیــری ازگســترش میکــروب هــا و انتقــال بیماریهای تنفســی مانند آنفلوانـزا کمک مــی کند .عــاوه برتزریق
واکســن ،ب ـرای افزایــش قــدرت دفاعــی بــدن بهتــر اســت خــواب مناســب وفعالیــت بدنــی کافــی داشــته باشــید ،اســترس را

کنتــرل کنیــد و غذاهــای مقــوی و مایعــات فـراوان مصــرف کنیــد.

بهتر نیست به جای تزریق واکسن آنفلوانزا به این بیماری مبتال شویم؟
خیــر  .آنفلوانــزا بیمــاری شــدیدی اســت کــه بــه خصــوص در برخــی افــراد ذکــر شــده مــی توانــد عواقــب
شــدیدی داشــته باشــد .لــذا واکســینه شــدن نســبت بــه حفاظــت بــدن توســط سیســتم ایمنــی روش
ایمــن تــری اســت .دالیــل متعــددی بــرای تزریــق ســاالنه واکســن آنفلوانــزا وجــود دارد :
 -1احتمال ابتالی شما به آنفلوانزا را کاهش می دهد.
 -2از خانمهــای بــاردار در دوران بــارداری و بعــداز آن محافظــت مــی کنــد  .مطالعــات نشــان داده اســت کــه
تزریــق واکســن آنفلوانــزا بــه مــادر در دوران بــارداری ،مــی توانــد بــرای چنــد مــاه ازکــودک هــم درمقابــل
ایــن ویــروس محافظــت کنــد .
-3در صــورت ابتــا بــه ایــن بیمــاری در کــودکان و ســالمندان و ســایر افــراد بــا بیماریهــای مزمــن ،احتمــال
بــروز عواقــب ناشــی از بیمــاری و بســتری در بیمارســتان کاهــش مــی یابــد.
چه زمانی واکسن آنفلوانزا تزریق شود ؟
بهتــر اســت واکســن آنفلوانــزا را قبــل از شــیوع آن دریافــت کنیــد .از زمــان تزریــق واکســن حــدود  2هفتــه
زمــان الزم اســت تــا سیســتم ایمنــی بــدن آمادگــی مقابلــه بــا ویــروس را پیــدا کنــد  .براســاس توصیــه
مرکــز کنتــرل بیماریهــای آمریــکا ( ،)CDCبهتــر اســت افــراد تــا قبــل از پایــان مــاه اول پاییــز اقــدام بــه
تزریــق واکســن کننــد ،البتــه بعــد از ایــن زمــان هــم بــه هــر حــال تزریــق واکســن مفیــد خواهــد بــود.
تزریق واکسن در چه کسانی ممنوع است؟
کــودکان زیــر  6مــاه و افــراد بــا ســابقه واکنــش حساســیتی شــدید بــه واکســن آنفلوانــزا یــا هریــک از
اجــزای موجــود در آن ،نبایــد واکســن آنفلوانــزا را دریافــت کننــد  .براســاس توصیــه جدیــد مرکــز کنتــرل
بیماریهــای آمریــکا ( ،)CDCافــراد بــا ســابقه حساســیت بــه تخــم مــرغ کــه عالئمــی غیــر ازکهیــر بعــد
ازمصــرف تخــم مــرغ داشــته انــد ،مــی بایســت در یــک مرکــز درمانــی کــه قــادر بــه تشــخیص و کنتــرل
عالئــم آلــرژی باشــند ،واکســن دریافــت کننــد .همچنیــن افــرادی کــه شــرایط زیــر را دارنــد ،بهتراســت قبــل
از تزریــق واکســن بــا پزشــک خــود مشــورت کننــد .
* افــراد بــاالی  5ســال مبتــا بــه آســم ،افــراد بــا بیماریهــای زمینــه ای ماننــد بیماریهــای مزمــن قلــب،
ریــه ،کلیــه و کبــد ،بیماریهــای مربــوط بــه سیســتم عصبــی -عضالنــی ،مشــکالت خونــی و دیابــت .
* افراد با بیماری حاد با یا بدون تب.
* افــرادی کــه ســابقه ســندرم گیلــن بــاره دارند(ســندرم گیلــن بــاره بیمــاری نــادری اســت کــه در آن
سیســتم ایمنــی بــدن بــه سیســتم عصبــی حملــه مــی کنــد و مــی توانــد منجــر بــه فلــج کلــی بــدن شــود).
* تا  6هفته بعد از تزریق واکسن آنفلوانزا
عوارض تزریق واکسن آنفلوانزا چیست ؟
برخــی افــراد واکنشــهای مالیمــی بــه واکســن آنفلوانــزا نشــان مــی دهنــد  .شــایع تریــن عــوارض ناشــی
از تزریــق واکســن شــامل درد ،قرمــزی ،حساســیت بــه لمــس ،تــورم ناحیــه تزریــق ،تــب خفیــف ،ســردرد
و درد عضــات اســت کــه معمــوال بــا فاصلــه کمــی از تزریــق شــروع شــده و  1-2روز ادامــه مــی یابــد .

