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  آنفلوآنزا خیلی آسان سرایت می کند
عالئم عادی . این ویروس از طریق ُسرفھ و عطسھ یا تماس نزدیک با فرد مبتال  شیوع پیدا می کند. مبتال شدن بھ آنفلوانزا خیلی آسان است

اری در اغلب موارد یک ھفتھ طول می کشد ولی این بیم. این بیماری ُسرفھ، تب شدید و سردرد، و دردھای ماھیچھ ای و مفصلی است
ًبرخی از افراد شدیدا مریض شده و . بیماری آنفلوانزا برای اغلب افراد بی خطر است. بیمار ممکن است تا چند ھفتھ احساس خستگی کند

. و مسمومیت خون می شوند) َالتھاب شش(ًدر وضعیت خطر جانی قرار می گیرند، مثال دچار ذات الریھ 

: موارد زیر احتمال ابتالء شدید بھ این بیماری برای شما بیشتر است و بایستی واکسن بزنیددر
 سالھ یا باالتر 65•
حاملھ/باردار•
: ماھھ کھ بھ بیماری ھا یا عوارض زیر مبتال باشند6بزرگساالن یا کودکان باالتر از •
 بیماری قلبی مزمن-
و آسم شدید) KOL( انسداد ریھ  بیماری ریوی مزمن، مانند بیماری مزمن-
   سایر ناراحتی ھایی کھ باعث کاھش کارکرد ریھ یا قدرت ُسرفھ کردن شوند مانند چاقی مفرط، -

  بیماری ھای عصب ماھیچھ و معلولیت ھای متعدد
 نارسائی مزمن کبد و کلیھ-
)دیابت( مرض قند -
  کاھش شدید دفاع مصونیتی بدن بھ علت بیماری یا درمان-

در مورد واکسن و واکسیناسیون
  اگر . فردی کھ علیھ آنفلونزا واکسن بزند از حفاظت بھتری در برابر این بیماری برخوردار می شود

  واکسن ھر سال تغییر داده می شود تا در . ھم بیمار شوید در اغلب موارد عالئم آن خفیف تر است
   تا کنون مردم در سراسر جھان از 1970از دھھ . جاد کندبرابر ویروس آنفلونزای آن فصل حفاظت ای

  پس از واکسیناسیون ممکن است اطراف محل واکسن روی بازوی شما . این نوع واکسن استفاده کرده اند
  برخی از افراد دچار تب خفیفی می شوند ولی اینگونھ ناراحتی ھا ظرف چند روز . دردناک و متورم شود

.    ارض جانبی شدید بسیار غیرعادی استبروز عو. برطرف می شوند

چھ موقع و کجا می توانید واکسن بزنید؟
  اگر شما جزء یکی از .  بھ بعد می توانید با مراجعھ بھ درمانگاه واکسن بزنید2017 نوامبر 7از تاریخ 

.  کرون پرداخت می کنید60گروھھای فوق الذکر باشید 

  . ت بیشتری دریافت کنید با درمانگاه یا مطب پذیرش خود تماس بگیریداگر می خواھید واکسن بزنید یا اطالعا

.  بخوانیدse.1177.wwwھمچنین می توانید مطالب بیشتری در وبسایت 

علیھ آنفلوانزا واکسن بزنید
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