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Farsi 
 ۲۰۲2نسخه  -  وپن خدمات سالمت والدین و فرزندشده از دفترچه کاطالعات استخراج

 
 در اختیارتان قرار گرفته است و محتوای آن چیست؟ "خدمات سالمت والدین و فرزند"پن چرا دفترچه کو

شود. لطفاً، هنگام  ها میترین واکسن واکسیناسیون برای فرزندتان استفاده کنید. این خدمات شامل مهم توانید از خدمات رایگان  با استفاده از این دفترچه کوپن می
های دفترچه، همراهی فرزندتان در مراجعه به پزشک متخصص کودکان یا پزشک خانواده، دفترچه کوپن خدمات سالمت را همراه داشته باشید. در بخش کوپن 

ها و واکسیناسیون فرزندتان، از  اند. با استفاده از این کوپنرایگان از داروخانه و واکسیناسیون رایگان توسط پزشک ارائه شده هایی برای دریافت واکسن  کوپن 
 مطمئن خواهید شد.  خطرناک های عفونیمصون بودن او در برابر بیماری

 است:فترچه کوپن خدمات سالمت آمده شده در دترجمه اطالعات مهم ارائهدر ادامه، 
 

 : ۴صفحه 
 راهنمای استفاده از دفترچه کوپن 

یورو    ۹۰۰هایی به ارزش کل بیش از  مزایای ارزشمندی را برای شما و فرزندتان به همراه دارد. این دفترچه شامل کوپن   "سالمت"های خدمات  دفترچه کوپن 
مندی از مزایای  های بیمه سالمت اجرا شده است. برای بهرهشرکت  های استانی و فدرال و است و بخشی از کارزار واکسیناسیون رایگانی است که توسط دولت 

 های واکسیناسیون استان اشتایرمارک ثبت کنید. نام و اطالعاتش را در پایگاه داده این کارزار، باید فرزندتان را در کارزارهای واکسیناسون رایگان ثبت 
 

  برگهصورت کامل و خوانا پر و امضا کنید. محل درج امضا کادری است که در قسمت راست پایین  ، ابتدا برگه اطالعات مربوطه )راست( را به نامثبت برای  
نجام همه این  تان جدا خواهند کرد. نسخه کاربنی برگه در دفترچه باقی خواهد ماند. بعد از ا قرار دارد. پزشک یا کارکنان بیمارستان این برگه را از دفترچه

کوپن مربوطه را از دفترچه    "نسخه"کند. هنگام تهیه واکسن، کارکنان داروخانه قسمت  شود و دفترچه هم اعتبار پیدا مینام می مراحل، فرزندتان در کارزار ثبت
ا خواهد کرد. با انجام این مراحل، دیگر نیازی  جد مد نظرن پرا از کو "تأیید واکسیناسیون"جدا خواهند کرد. هنگام انجام واکسیناسیون در مطب، پزشک قسمت 

ماند در دفترچه باقی می  "اطالعات واکسیناسیون"به پرداخت هزینه برای تهیه واکسن از داروخانه یا انجام واکسیناسیون در مطب پزشک نخواهید داشت. بخش  
ها و نام واکسیناتور دسترسی داشته باشید. اگر، هنگام مراجعه به داروخانه، های دریافتی فرزندتان، تاریخ انجام واکسیناسیون تا به اطالعات مربوط به واکسن

ینه توسط خودتان ممکن خواهد بود. در صورتی که فراموش فقط با نسخه پزشک و پرداخت هز  واکسن دفترچه کوپن خدمات سالمت را همراه نداشته باشید، تهیه  
در صورتی که کرده باشید دفترچه کوپن خدمات سالمت را همراه خود به مطب پزشک ببرید، پرداخت هزینه واکسیناسیون بر عهده خودتان خواهد بود. البته، 

های  فتی بابت تهیه واکسن و انجام واکسیناسیون به شما مسترد خواهند شد. کوپن های دریابرید، هزینه ببعدها دفترچه مربوطه را به داروخانه یا مطب پزشک  
های خصوصی پزشکان متخصص کودکان و پزشکان عمومی، همه ادارات سالمت استان اشتایرمارک، مراکز استانی  موجود در دفترچه برای ارائه در مطب 

 واکسیناسیون و اداره سالمت شهر گراتز معتبر است. 
 اند، فاقد اعتبار هستند و، در نتیجه، هیچ ارزشی ندارند! هایی که از دفترچه کنده )جدا( شده مت توجه: قس

 هنگام مراجعه برای واکسیناسیون فرزندتان، کارت واکسیناسیون را حتماً همراه داشته باشید! 

 
 شود:   ل یتوسط شما تکم دی باارائه شده است که  ریبرگه داده شامل موارد ز 5در صفحه 

 

 ی قانونکفیل تولد  خیو تار یمل مهیشماره ب •

 یقانونکفیل  ینام خانوادگ •

 ی قانوننام کفیل  •

 آدرس •

 کد پستی و مکان  •

 شماره تلفن همراه •

 آدرس پست الکترونیکی •

 نام خانوادگی کودک  •

 نام کودک  •

 و جنسیت کودکتولد  خیتار ،یمل مهیشماره ب •

 در قسمت پایین سمت چپ واکسیناسیونهای عضو شبکه بیمارستان یا پزشک  امضا و مهر  •
 در سمت راست آن تاریخ، مکان و امضای کفیل قانونی 

 : ۶صفحه 
 تأیید و تصدیق کفیل قانونی 

 های واکسیناسیون: داده واکسیناسیون رایگان و پایگاه کارزار
تأیید می  پایگاه دادهبدین وسیله،   ام.  نام کردههای واکسیناسیون ثبت و او را در کارزارهای واکسیناسیون استان اشتایرمارک ثبت کنم اطالعات فرزندم را در 

به  مراحل،  این  انجام  مربا  همه  داشت.  خواهید  دسترسی  اشتایرمارک  استان  رایگان  واکسیناسیون  کارزارهای  به  خودکار  تا  صورت  واکسن  تهیه  از  احل، 
های مطرح در برنامه کارزارهای واکسیناسیون رایگان استان اشتایرمارک به صورت ساالنه با توصیه   تحت پوششهای  واکسیناسیون، رایگان هستند. واکسن 

فرزندم، که برای مدیریت و تأمین  واکسیناسیون  های شخصی و اطالعات  دهم دادهکنم و اجازه مییابند. بدین وسیله، تصدیق میواکسیناسیون اتریش انطباق می
رایگان  هزینه واکسیناسیون  هستند،  کارزارهای  دادهبه   الزم  پایگاه  در  و  پردازش  الکترونیک  شوند.  صورت  ذخیره  اشتایرمارک  استان  واکسیناسیون   های 

دهم  هایی که ارائه می ی واکسیناسیون رایگان ممکن نخواهد بود. داده ها، مشارکت خودم یا فرزندم در کارزارهادر صورت مخالفتم با پردازش الکترونیک داده
استفاده    به خدمات سالمت والدین و فرزند  های مربوطرسانیشوند فقط در کارزارهای واکسیناسیون رایگان و اطالع های واکسیناسیون ثبت می و در پایگاه داده 

صرف نظر از آن، باید اطالعات واکسیناسیون به وسیله پزشک مسئول واکسیناسیون در سامانه ثبت واکسیناسیون اتریش وارد  خواهند شد )پایین را ببینید(.  
های دریافتی فرزندم، که در  دهم به صورت آنالین به اطالعات واکسن ی عضو شبکه واکسیناسیون استان اشتایرمارک اجازه میهابه پزشکان و بیمارستانشود.  
اند، دسترسی داشته باشند یا این اطالعات را از طریق تماس تلفنی دریافت کنند. در صورت ارسال درخواست کتبی،  های واکسیناسیون درج شدهدادهپایگاه  

داده می پایگاه  در  فرزندم  و  خودم  درباره  که  اطالعاتی  از  شوم.  توانم  مطلع  است  شده  ذخیره  اشتایرمارک  استان  واکسیناسیون   های 
مان در پایگاه  مان را در کارزارهای واکسیناسیون رایگان لغو کنیم و جلوی ذخیره اطالعات توانیم، با ارائه درخواست کتبی، عضویت زندم هر زمان میمن و فر

مارک به این  اشتایر استان های واکسیناسیون های حفاظت از اطالعات در پایگاه دادههای واکسیناسیون را بگیریم. برای دریافت اطالعات کامل درباره روشداده
کنید:  مراجعه  می    www.vorsorgemedizin.stوبسایت  تأیید  وسیله،  دفترچه بدین     "  "Gesundheit für Eltern und Kind 2020کنم 

  ش ی که، پ  ی ام، همه اطالعات کرده  افت ی است، در  گان ی را  ون ی ناس ی کارزار واکس  ون ی ناس ی واکس  ی ها کوپن   ی ( را، که حاو ۲۰۲2نسخه  - و فرزند  ن ی )خدمات سالمت والد 
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ام.  نگرفته   ون ی ناس ی کوپن واکس   رچه فرزندم، که مشخصاتش در برگه درج شده است، دفت   ی برا   ن، ی از ا   ش ی هستند و، پ   ح ی ام کامل و صح دفترچه، ارائه داده   افت ی از در 
دارم،    ی گر ی که مشخص شود دفترچه د   ی ( و، در صورت ی دفترچه قبل   ی مثال، در صورت اعالم مفقود   ی ندارم )برا   ار ی در اخت   ی گر ی دفترچه د   چ ی که ه   کنم ی م   ق ی تصد 

 بر عهده خودم خواهد بود.   ها ون ی ناس ی ها و واکس همه واکسن   ه ی ته   نه ی صورت، هز   ن ی خواهم بود. در ا   رمارک ی به استان اشتا   ها نه ی ملزم به پرداخت همه هز 
 

   ن ی والد   ی رسان ارائه خدمات اطالع   ان ی در جر   رمارک ی استان اشتا   ون ی ناس ی واکس   ی ها داده   گاه ی در پا   شده ره ی ذخ   ی ها داده   و فرزند:   ن ی والد   ی رسان اطالع   خدمات 
  ژه ی و   رانه ی شگ ی پ   ی و خدمات درمان   ون ی ناس ی واکس   ی شنهاد ی پ   ی ها خ ی درباره کارت مادر و فرزند و تار   گان ی اطالعات را   گر، ی د   ان ی : به ب روند ی به کار م   ز ی فرزند ن   و 

 مادر و فرزند    ت درباره کار   گان ی که اطالعات را   کنم ی م   ق ی و تصد   د یی تأ   له، ی س   ن ی ارسال خواهند شد. بد   م ی صورت مکتوب و منظم برا کودکان به 
   ن ی والد   ی رسان ارسال شوند. لغو اشتراک خدمات اطالع   م ی صورت مکتوب و منظم برا کودکان قرار است به   ژه ی و   ی و خدمات درمان   ون ی ناس ی واکس   ی ها خ ی تار   و 
  ون ی ناس ی من از خدمات مربوط به کارزار واکس   ی مند بر بهره  ی ر ی تأث  چ ی خدمات ه  ن ی است. لغو اشتراک ا   ر ی پذ امکان   ی فرزند در هر زمان و با ارائه درخواست کتب  و 
و    ن ی والد  ی رسان اطالع  مات اشتراک من در خد   ، ی پزشک   ا ی   ی شخص   ل ی که، در صورت وجود دال   دهم ی مجوز را م   ن ی ا   مارستان ی نخواهد داشت. به پزشک و ب   گان ی را 

کارت مادر و فرزند    ا ی   ون ی ناس ی ها را، که ممکن است بر برنامه واکس مهم در داده   ر یی هر گونه تغ   دهم ی اجازه م   مارستان ی ب   ا ی به پزشک    ن، ی فرزند را لغو کنند. همچن 
 قرار دهد.   ون ی ناس ی واکس   ی رسان دهنده خدمات اطالع به اطالع نهاد ارائه   بگذارد،   ر ی تأث 
 

   د، ی ها با صورت، کوپن فاقد اعتبار خواهد بود. واکسن   ن ی ا   ر ی داروخانه و توسط کارکنان مربوطه جدا شوند. در غ   ا ی در مطب پزشک    د ی ها فقط با کوپن   : مهم 
 ! د ی کن   ی ها خوددار شوند. از منجمد کردن واکسن   ی خنک نگهدار   ی انتقال از داروخانه به مطب دکتر، در محل   ان ی جر   در 
 
  ی صورت کامل در باال به   د ی ( و امضا و مهر پزشک با ن ی از والد   ی ک ی )معموالً    رنده ی گ ل ی تحو   ی کامل و خوانا باشند. امضا   د ی همه اطالعات با   پزشکان:   ی برا   ی ادداشت ی 

 فرصت ممکن،    ن ی در اول   ، را از دفترچه جدا و   ی حساب ممکن باشد. لطفاً، برگه اطالعات اصل ها و صدور صورت برگه مربوطه درج شوند تا ارائه کوپن 
با    ل ی م ی ا   ا ی تلفن، فکس    ق ی ر را از ط   تان ی ها . سؤال Akademie für Vorsorgemedizin  ،Radetzkystraße 9/1  ،8010  Graz.  د ی ارسال کن   Wiss  به 

 akademie@vorsorgemedizin.st:  ل ی م ی ، ا ۰۳۱۶/ ۸۳۱۴۱۱، فکس:  ۰۳۱۶/ ۸۲۹۷۲۷: تلفن:  د ی بگذار   ان ی ما در م 
 

 : ۹صفحه 
 د از شما محافظت کند که: در زمان مناسب انجام شده باشد! توانواکسیناسیون فقط زمانی می

و نه به اصطالح  "طب رایج"ها را تسکین داد. نه ها و عالئم این بیماریتوان نشانهدرمان نیستند و فقط میشدید قابل  ها( های عفونی )عفونت بیماری  بسیاری از
است. در این میان، واکسیناسیون    هاهای عفونی نیستند. بنابراین، واکسیناسیون تنها راه محافظتی اثربخش در برابر این بیماری قادر به درمان بیماری  "طب مکمل"
های پیشنهادی  روزترین دانش و اطالعات علم پزشکی تعیین شوند. تاریخبه  اساس  باید بر  "واکسیناسیون پیشنهادیپیشنهادی  های  تاریخ"موقع بسیار مهم است!  به

واک مواردی،  در  هستند.  مربوطه  واکسیناسیون  انجام  برای  تاریخ  دال سیناسیون بهترین  به  مختل،  نمی یل  انجام  نظر  مد  تاریخ  در   د.  شوف، 
نزدیک  در  باید  واکسیناسیون  شرایط،  این  پزشک در  با  مورد،  این  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  شود.  انجام  پیشنهادی  تاریخ  به  ممکن  تاریخ   تان ترین 

 تماس بگیرید. 
 

 پردازیم. ناسیون می های پیشنهادی واکسیهای مهم و تاریخدر ادامه، به مرور کلی واکسن 
 

 :10صفحه 
 و فرزند   نیوالد یرسانخدمات اطالعو  کارت مادر و فرزند
 ... کارت مادر و فرزند

یک کارت مادر و فرزند که به طور کامل تکمیل شده باشد، اطالعاتی  است. یپنج سالگسن  زنان باردار و کودکان تا   یپزشک یهامراقبت  یبرا راهنمایک …
سازد تا خطرات احتمالی شناسایی شوند و درمان متناسب با  همچنین این کارت این امکان را فراهم می  دهد.در مورد وضعیت سالمتی مادر و فرزند ارائه می

. بنابراین بسیار مهم است که از تمامی جلسات )قرارهای مالقات( کارت مادر و فرزند به موقع  های پزشکی نباید با تاخیر ارائه شوندآنها ارائه شود. کمک
 استفاده کنید. 

 
  نانیاطم تا است  مهم اریبس  مدت  نیا در  یسالمت به توجه:  خوب لیدل  کی  به -  دنابییم ادامه یسالگ  5 تاو فرزند  مادربه کارت  مربوط ناتیمعا یکل طور به

  به یجسم نظر  از کودک شما  و  کندی نم دی تهد یانشده درمان ای ناشناخته خطر چ یه را شما کودک  یسالمت یدبستان شیپ  ای مهدکودک زمان  در حاصل شود
ً  نیبنابرا. کندی م رشد یخوب ً   .دیکن  استفاده منظم طور  به و  موقع به شنهادی پ نیا از لطفا   یحت. است  گانیرا فرزند و مادربه کارت  مربوط ناتیمعا هیکل: ضمنا
 . دی کن افتیدر شیاتر  سالمت مهیب  صندوق  از را کار نیا یبرا  یپزشک  یگواه د یتوانی م د،یست ی ن مهیب اگر
 

GESUND. UND WIE!  

کنید.  فرزند به صورت رایگان و خودکار مجله والدین آکادمی علمی پزشکی پیشگیری را دریافت می دفترچه کوپن خدمات سالمت والدین ودر صورت داشتن  
" را در صورت درخواست به صورت رایگان دریافت Gesund. Und Wieتوانید "!اگر دفترچه کوپن واکسیناسیون ندارید، می

 (.0316/ 829727کنید)تلفن
 

 ... و فرزند نیوالد یرسانخدمات اطالع
 سازد. مطلع میهای( مربوط به کارت مادر و فرزند و همچنین تزریق واکسن به طور رایگان و به موقع از جلسات )قرار مالقات ... در صورت تمایل شما را

 
 اطالعات بیشتر: 

 829727/0316تلفن 
 

 11 صفحه
 نیمشاوره مادر و والد

 
 . شوندنمی  لیبزرگ تبد   تسواالت کوچک به مشکالبدین صورت 

 
  ن ی از والد   تیمختلف است. هدف حما  ی( در نواح ebz)   نیمراکز مشاوره والد  ن یمختلف و همچن  ن یمراکز مشاوره مادران و والد  یدارا  رمارکیاستان اشتا

 فرزندانشان است. تینوزادان و کودکان خردسال در مراقبت و ترب
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معا  نیا از  تغذ   یپرستار  یهامشاوره  ، یپزشک  ناتی خدمات  پ  هیو  خدمات  والد  یاجتماع-یروان  رانهیشگی تا  جلسات  گروه   ن ی)مانند  فرزند،    ،یردهیش  یهاو 

ر کارشناسان بخش  یپرستاران نوزاد و سا  ط،یواجد شرا  یماماها  ،یتوسط پزشکان، مددکاران اجتماع  یا. مشاوره حرفهشوندی( را شامل مرهیو غ   هایسخنران
از مددکاران   توانیرا م  قی. اطالعات دقد یرا در اسرع وقت بهبود بخش  یو اجتماع  یروان  ،یسالمت جسم  توانیم  قیطر  نیاز ا  شده است.  ن ید تضم فرزن-نیوالد

 کرد.  افتیگراتس در ی از شهردار ایاداره منطقه خود  یاجتماع
 

 13 صفخه
 شما فرزند تیامن
 

  ک یدهند. هر دو تا سه هفته    یدر خانه رخ محوادث  از    ی می. حدود نشودیمداوا م  مارستان یدر ب  حادثه   لیکودک به دل   ک یهر سال از هر پنج کودک    شیدر اتر
 . دهد یجان خود را از دست محادثه  کودک در اثر 

 
 GROSSE SCHÜTZEN KLEINE   انجمن ستیبا چک ل

 :د یکن  یکودک بررس یمنیا  یخانه خود را برا د یتوانیم شما
www.grosse-schuetzen-kleine.at/gsk/service 

 
 هایسوختگ

اما به    افتند، یدر آنجا اتفاق م  زیتاول زدن( ن  ،یکودکان )مانند سوختگ  یاز حوادث جد  یاریمتأسفانه بس  -کودکان است    یمحبوب برا  اریبس  یآشپزخانه مکان
 هستند.  ی ریشگیقابل پ یراحت

 :ییراهنما

 . د یننوش  ای دینخور د،ی کودک خود حمل نکن یباال ایرا کنار  یداغ  زیچ  چیهرگز ه -  دیحفاظ اجاق گاز و فر را نصب کن  •
 

 سقوط
جان    تواندیاست که م   رانهیشگیاقدام پ  نیپنجره مهمتر  یمنیعواقب را به همراه دارد. ا  نیدتریسقوط از پنجره از جمله حوادث مربوط به کودکان است که شد

 کند.  یریجلوگ  ی ها را نجات دهد و از صدمات جدانسان
 راهنمایی:

 شما دور شود.  دیفرزندتان از د  د یاتاق اجازه نده یهوا  هیهنگام تهو  - د یبالکن نصب کن یهاها و درب پنجره  یقفل شونده را رو یتیامن  لیوسا •

 . دیپله نصب کن حفاظ راه •

 . دی پوشک رها نکن  ضیتعو  زیم یبدون مراقبت بر رو هرگز کودک خود را  •
 

 افتد یصدا اتفاق می و ب عی شدن سرغرق
 !است  شیکودکان در اتر ریعلت مرگ و م ن یدوم   نغرق شد
 به طور مداوم و کامالً با دقت! -  دی! لطفاً کودکان را درداخل و کنار آب نظارت کنکودکان

 راهنمایی:

فوراً به کودک    دیشدن، باپس از حادثه غرق  -  د یاستخر رها نکن  ایکوکان    یکیپالست  یمراقبت در وان حمام، استخرهاهرگز کودک خود را بدون   •
 کند.  افتیدر ژنیتا مغز او دوباره اکس د یبده   یتنفس مصنوع

 
 کودک )درحال حرکت(  یمنیا

 .دیو هنگام ورزش محافظت کن یاجاده کیکودک خود در تراف از
 ها را نجات دهد. جان انسان تواند یمناسب سن م یمنیو کاله ا نیماش یهای صندل

 راهنمایی:

 د ی کن منیااو مناسب سن  یکودک خود را با صندل نیبا ماش یهر سوار یبرا •

 . دیبگذارکودک خود سر  یرا رو یمنیاز همان ابتدا کاله ا  یاسک ای یسوارهنگام دوچرخه •

 . د یاموزیها را ببا سگ حیو به کودک خود رفتار صح  دیسگ تنها نگذار  کیهرگز کودک خود را با  •
 

 :14 صفحه
 ! دینکن وحشت  یاضطرار درمواقع
 (. آب درون از مثال عنوان )به  دیده نجات خطرناک حاد تیموقع از را خود فرزند .1
 با صدای بلند درخواست کمک کنید.  .2
 . دیدهنده را شروع کننجات یفوراً اقدامات فور .3
 د یبه امداد اطالع ده .4

 
 یاضطرار  مواقع به مربوط تلفن یهاشماره

 144          امداد      
 (ینشانامداد، آتش س،ی)پل 112             اروپا: هی در سراسر اتحاد وروی یتماس اضطرار

 122نشانی         آتش
 133پلیس               

 
 خدمات  یهاشماره
 141            (ایکد منطقه هر ) یپزشک یهاتیفور خدمات

 
 ه یاول یهااقدامات کمک  حیصح بیترت

 . دی کودک را تکان ده یهاشانه یو به آرام د یبلند با کودک صحبت کن ی: با صدایاریکنترل هوش
 :نبود اریهوش کودک  اگر

 !د یکن کمک درخواست
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 : مسیر تنفس را آزاد کنید
 د یچانه را باال بکش د، یصاف کنسر کودک را 

 ثانیه کنترل کنید  10تنفس را حداکثر 
 ببینید، گوش کنید و حس کنید 

 د: نکی نفس نمت ی عیکودک به طور طب
 : تنفس مصنوعی دهان به دهان یا دهان به بینی بدهید  بار 5

 مانند تنفس عادی باال بیایند. بار تنفس مصنوعی بدهید به طوری که قفسه سینه و شکم  5در حالی که سر صاف است 
و با قدرت فشار    ع ی. سردیخود را صاف کن  یو بازو  د یقرار ده   نه یمرکز قفسه س   ی نوزادان( خود را رو  یانگشت برا  2قسمت پاشنه دست )ماساژ قلبی:    بار  30
 . دی ده
 بار ماساژ قلبی و همینطور ادامه دهید.  30تنفس مصنوعی سپس دوباره بار  2

 . دیبرقرار کن یتماس اضطرار   قهیدق 1پس از  د،یهستاگر تنها 
بار تنفس مصنوعی، تا زمانی ادامه دهید که کودک به هوش بیاید یا به صورت    2بار ماساژ قلبی انجام دهید و    30( تماس بگیرید سپس دوباره  144با امداد )

 عادی تنفس کند. 
 د یاستفاده کن یفشار  پیچیدر صورت لزوم از باند د و به زخم فشار وارد کنید،  ه داریادر صورت وجود خونریزی شدید، عضو مصدوم را باال نگ

 
 کودک هوشیار است: 

 .  د یمراقب کودک باش  د، یکودک را بپوشان  د، یکن  نیتازه را تام  یهوا  د،ی قرار ده یراحت یکودک را در جا د،یبه مراقبت از کودک ادامه ده 
 144: تلفن دیبرقرار کن یتماس اضطرار

 : است یعاد کودک تنفس
   به پهلو بخوابانیدکودک را در  

 144: تلفن دیبرقرار کن یتماس اضطرار
 Notfall- und Katastrophenmedizin Land Steiermark; 2021Seite 15منبع: 

 
 

 : ۱۸تا  ۱۵صفحات 
 سالمت و مراقبت درباره واکسیناسیون مدیریت شده توسط اداره اطالعات ارائه 

 

 واکسیناسیون رایگان برای نوزادان و کودکان نوپا 
 های این دفترچه، از خدمات واکسیناسیون رایگان زیر استفاده کنند: توانند، با استفاده از کوپن همه کودکان می

روتاویروس    واکسن  ،(MMR)ت ب(، واکسن سرخک، اوریون، سرخجه  سرفه، هموفیلوس آنفوالنزا ب، هپاتیگانه )دیفتری، کزاز، فلج اطفال، سیاهواکسن شش 
ها، به چند نوبت واکسیناسیون یادآوری هم نیاز داریم تا از ماندگاری اثر (. در کنار این واکسیناسیونPNC)واکسن خوراکی(، واکسن کونژوگه پنوموکوک )

دن واکسیناسیون در تاریخ مد نظر، باید اقدامات الزم را برای تعیین وقت جدید در  انجام نش  ا در بلندمدت مطمئن شویم. در صورتهمحفاظتی واکسیناسیون
 ممکن انجام دهید.  ترین تاریخنزدیک 

 
 گانه واکسن شش 

سه در  معموالً  واکسیناسیون  اول  مینوبت  انجام  از  ماهگی  هم  سوم  نوبت  و  است  دوم  نوبت  دریافت  زمان  ماهگی  پنج   ماهگی   ۱۱شود. 
 است.  واکسن  انجام است. زودترین زمان ممکن برای دریافت نوبت سوم این واکسن شش ماه بعد از دریافت نوبت دوم قابل ماهگی(  ۱۲)تا 
 

 (MMRواکسن سرخک، اوریون، سرخجه )
شود و دریافت نوبت دوم واکسن هم سه ماه بعد از نوبت اول خواهد بود. اگر نوبت اول واکسیناسیون  ماهگی انجام می  ۱۲تا    ۱۰نوبت اول این واکسیناسیون از  

ها بت واکسن یا فقط یکی از آنبعد از یک سالگی انجام شود، بین نوبت اول و نوبت دوم باید حداقل چهار هفته فاصله باشد. در شرایطی که فرزندتان هر دو نو
می  باشد،  نکرده  دریافت  صرفرا  بهرهتواند،  رایگان  واکسیناسیون  کارزار  خدمات  از  سنش،  از  نوبت  نظر  دو  در  را  واکسن  این  و  شود   مند 

 صورت رایگان دریافت کند.  و به 
 
 

 واکسن خوراکی روتاویروس 
ها عامل ایجاد کمی  . این ویروسهستند اسهال همراه با استفراغ )گاستروانتریت( در نوزادان و کودکان    زای ایجادکنندهترین عامل بیماریها رایج روتاویروس

تر باشد، شدت بیماری  ویژه در زمستان(. هر چه سن کودک در زمان ایجاد عفونت کم روند )بهشمار میی به در این گروه سنهای اسهالی  بیش از نصف بیماری
ترین زمان ممکن به کودک داده شود )از پایان هفته ششم به بعد(. با توجه به تصمیم  براین، واکسن خوراکی روتاویروس باید در سریع هم بیشتر خواهد بود. بنا
امکان استفاده از هر دو   ،تهیه هستند. بعد از هفته ششمدر قالب کارزار واکسیناسیون رایگان قابل  Rotateq®یا    Rotarix®های  وزارت بهداشت، واکسن 

های واکسن  شود. حداکثر مهلت انجام کل نوبت در سه نوبت انجام می  Rotateq®در دو نوبت و واکسیناسیون    Rotarix®واکسن وجود دارد. واکسیناسیون  
 ها مجاز نیست. واکسن . تغییر  ۳۲هفته تا قبل از  Rotateq®و   ۲۴® تا قبل از هفته Rotarixخوراکی روتاویروس، بسته به نوع واکسن، متفاوت است: 

 شود. به صورت رایگان ارائه می Rotarix®، واکسن ۲۰۲۱در سال 
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 (PNCواکسیناسیون چندتایی ترکیبی ):  پنوموکوک 
هایی توانند آسیب ترین بیماری مهلک در دو سال اول زندگی نوزاد هستند و میهای پنوموکوکی )تهاجمی( همراه با مسمومیت خونی یا مننژیت چرکی شایع بیماری

سالگی، برای    2گی تا پایان  ماهسه از  برای همه نوزادان    PNCماندگار از خود بر جا بگذارند. بنابراین، بر اساس طرح واکسیناسیون اتریش، واکسیناسیون  
 شود. توصیه می سالگی،  5کودکان در معرض خطر تا پایان 

 دهند.  ماهگی شروع کنید. چرا؟ اکثر موارد ابتال به مننژیت پنوموکوکی در نیمه دوم زندگی شخص رخ میکنیم دوره این واکسن را از سهاکیداً توصیه می 
  ۱۴ماهگی )تا    ۱۲شود. پنج ماهگی زمان دریافت نوبت دوم واکسن است و نوبت سوم واکسیناسیون هم از  ماهگی انجام مینوبت اول واکسیناسیون در سه

تواند هم  می PNCماه بعد از دریافت واکسن نوبت دوم است. واکسیناسیون    ۹تا    ۷انجام است. به بیان دیگر، زمان دریافت نوبت سوم این واکسن  ماهگی( قابل
انجام خواهد بود. توصیه  فقط در دو نوبت قابل   گانه انجام شود. اگر نوبت اول واکسیناسون تا دوسالگی انجام نشود، واکسیناسیونزمان با دریافت واکسن شش 

توانند حداکثر تا  های پنوموکوکی قرار دارند، می شود فاصله بین این دو نوبت حداقل هشت هفته باشد. کودکانی که در معرض ریسک باالی ابتال به بیماریمی
 Prevenarیا ®   Synflorixهای ®با توجه به تصمیم وزارت بهداشت، واکسن   ند.سالگی از خدمات واکسیناسیون رایگان برای دریافت این واکسن استفاده کنپنج 

 شود. به صورت رایگان ارائه می Prevenar 13، واکسن ®۲۰۲2تهیه هستند. در سال در قالب کارزار واکسیناسیون رایگان قابل
 دهد( واکسیناسیون نشان میها را بر اساس زمان شروع بندی واکسیناسیون )جدول زیر زمان

 
 ( یواقع  یروسیو ی آنفوالنزا )آنفوالنزا

  یهایماریب  ، یو یکل  یهایماریگردش خون، ب   ، یقلب  ،یو یمزمن ر  یهایماری ب  لیکه به دل   یکودکان  ژهیبه و   است.  د یو مفشود  می   هیتوص   یماهگ  7از    ون یناس یواکس
  ونیناس یآنفوالنزا در برنامه واکس  ون یناسی واکس  کنند.  افتیواکسن آنفوالنزا در  دی هستند، با  یشتریدر معرض خطر ب   یاکتساب  ای  یمادرزاد  یمن یو نقص ا  کیمتابول

 . دیندار ازیاز دفترچه ن یکوپن چیکار به ه  ن یا ی. براشودیارائه م یسالگ 15تا سن  2022/2023زمستان /زییپا گانیرا
 

 کرونا 
است )فاصله   ی روز ضرور 21دوز واکسن با فاصله  2. شودی م هیسال و باالتر توص   5کودکان  ی( برا2022کرونا در حال حاضر )از مارس  ون یناس یواکس

  ن یه ا . نشان داده شده است کشودیم  هیماه پس از دوز دوم توص  6 زیسال دز سوم واکسن ن  12افراد باالتر از  یبرا است(.  ریپذامکان زیروز ن  42تا   19 نیب
حال واکسن کرونا موثر است و    نی کند. با ا   ن یرا تام  یمن یبه طورصد درصد ا  تواند ی نم  یواکسن  چ یه  و موثر است.  منیسال ا   5کودکان باالتر از    یواکسن برا

با مشورت پزشک معالج   دیبا  شهیکرونا هم  ونی ناسیواکس  یبرا  می. تصمدهد یارائه م  یماریب   دیشد  یهارا به خصوص در برابر دوره  یخوب  اریمحافظت بس
 گرفته شود.   ی دفر طی)اطفال( و با در نظر گرفتن شرا

 

 های مهم برای نوزادان و کودکان سایر واکسن
نوزادان و کودکان نوپا  های دیگری را هم برای  های تحت پوشش دفترچه کوپن کارزار واکسیناسیون رایگان، طرح واکسیناسیون شرق واکسن عالوه بر واکسن 

های الزم و پیشنهادی را به شما معرفی تان مشورت کنید و از او بخواهید واکسن ها به عهده خودتان خواهد بود. لطفاً، با پزشک کند. هزینه این واکسن توصیه می 
 کند: 

 
 مننگوکوک 

انجام واکسیناسیون چندتایی ترکیبی  شود.  توصیه می نوجوانان  و نیز  تر  گو ساله و بزرگیری اخیر، واکسن مننگوکوک ب برای همه کودکان دبا توجه به همه 
های واکسیناسیون  شود. البته، امکان دریافت این واکسن در پایان دوماهگی و بعد از آن نیز وجود دارد. تعداد نوبت ضد مننگوکوک ث نیز از دوسالگی توصیه می

ه ن چهارگانه کونژوگسالگی شروع شود، کودک باید یک دوز بیشتر واکس  ۱۳تا    ۱۱رد. اگر واکسیناسون بین  شده بستگی دابه زمان شروع و نوع واکسن استفاده
ACWY مراجعه کنید(. "آموزاندانش  واکسیناسیون "کند )برای دریافت اطالعات بیشتر، به بخش  تدریاف 

 
 مرغان، کک گوسفندی( واریسال )آبله

عموماً   واریسالشدید همراه باشد. بنابراین، واکسیناسیون    ی )عوارض( بسیارهاخطری بدانیم. این بیماری گاه ممکن است با بیماریبیواریسال را نباید عفونت  
اکسن دو  این و  دریافت  شده برایشود. سن توصیهانجام میبسته به نوع واکسن  هفته    تا شش  شود. این واکسیناسیون در دو نوبت با فاصله حداقل چهارتوصیه می

 سالگی هم بالمانع است.  ۹سالگی است. البته، انجام واکسیناسیون پس از پایان 
 

 ( FSMEای ) واکسن آنسفالیت کنه 
شود. ابتدا،  سالگی توصیه میاز سن یک   FSMEهستند. بنابراین، واکسیناسیون    FSMEناقل ویروس  های بسیاری وجود داردکه  کنهاستان اشتایرمارک  در  

  ۹یا    ۱۲تا    ۵در برابر ویروس پیدا کند. نوبت سوم واکسن نیز    الزم را  شود تا کودک مصونیت اولیهواکسیناسیون در دو نوبت با فاصله یک تا سه ماه انجام می
 شود )به نوع واکسن بستگی دارد(. ماه بعد انجام می ۱۲تا 
 

 هپاتیت آ 
توصیه    ستانی و . . .( حضور داشته باشنددب ویژه، کودکانی که قرار است در مراکز عمومی )مهدکودک، پیشرای همه کودکان دو سال به باال و، به این واکسن ب

نیازی به انجام واکسیناسیون  شود. با توجه به دانش موجود درباره این بیماری، به احتمال زیاد  بعد از نوبت اول انجام میماه  شود. نوبت دوم واکسیناسیون شش  می
 یادآوری نیست. 

 

 گانیرا  ونیناسیبرنامه واکس: هاساله ۱۵تا  ۶
 

سرفه را های یادآوری دیفتری، کزاز، فلج اطفال و سیاهساله و باالتر واکسن آموزان هفت، دانش   جوانان/یاکودکان مدرسه در چارچوب واکسیناسیون رایگان  
دست نیاورده باشند، تحت واکسیناسیون مربوطه قرار  آموزان پیش از این مصونیت اولیه را در برابر هپاتیت ب بهدریافت خواهند کرد. در صورتی که دانش

در  دهید، فرزندتان  در صورتی که احتمال میهمچنین  شود.  ساله و باالتر توصیه می ن یادآوری هپاتیت ب برای کودکان هشت خواهند گرفت. انجام واکسیناسیو
تحت واکسیناسیون سرخک، اوریون و سرخجه قرار نگرفته است، در اسرع وقت اقدامات الزم را برای واکسیناسیون او انجام دهید: برای  دوران شیرخوارگی  

ویژه برای  ونیت فرزندتان در برابر این سه بیماری مطمئن شوید، واکسیناسیون را در دو نوبت انجام دهید. مصونیت قطعی در برابر سرخجه، بهآن که از مص
ازدهمین  ساله )دو  ۱۲تا    ۹( برای همه دختران و پسران  HPVاند، بسیار مهم است. واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی )دخترانی به سن باروری رسیده

کند. واکسیناسیون در دو نوبت  و . . . محافظت می یهای تناسلدر برابر سرطان دهانه رحم، زگیل ماسالروز تولد( رایگان است. این واکسن تا حدود زیادی از 
شود.  ساله انجام می  ۱۳تا    ۱۱کودکان  صورت رایگان برای  و به   (ACWYشود. واکسیناسیون منینگوکوک در چهار نوبت کنژوگه )شش ماه انجام می  و با فاصله

شود. پرداخت هزینه  های خاص هستند یا برای سفر نیاز به واکسیناسیون دارند توصیه میتری که مبتال به بیماریاین واکسن برای کودکان و نوجوانان بزرگ
این مسئله در سه    –ای و جوانان بسیار مهم است  واکسن کرونا برای کودکان مدرسه  تر به عهده خودتان است.این واکسیناسیون برای کودکان و نوجوانان بزرگ

  2. شود یم هیسال و باالتر توص  5کودکان   ی( برا2022کرونا در حال حاضر )از مارس  ون یناسیواکس به وضوح نشان داده شده است.  2022ماهه اول سال 
ماه پس    6  زی سال دز سوم واکسن ن   12افراد باالتر از    یبرا  است(.  ریپذامکان  زیروز ن  42تا    19  نیاست )فاصله ب  یروز ضرور  21دوز واکسن با فاصله  
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ً  واکسیناسیون عوارض  ،و موثر است منیسال ا 5کودکان باالتر از  یواکسن برا نی. نشان داده شده است که اشودیم  هیاز دوز دوم توص  کوتاه  و خفیف عمدتا
را به خصوص در برابر    یخوب  اریحال واکسن کرونا موثر است و محافظت بس  نیکند. با ا  نیرا تام  یمنیبه طورصد درصد ا  تواندینم  یواکسن  چیه  .بود   مدت
گرفته   یدفر  طیبا مشورت پزشک معالج )اطفال( و با در نظر گرفتن شرا  دی با  شهیکرونا هم  ونیناس یواکس  یبرا  می. تصمدهدیارائه م  یماریب   دیشد   یهادوره
 شود. 

 
 ( یواقع  یروسیو ی آنفوالنزا )آنفوالنزا

  یهایماریب  ، یو یکل  یهایماریگردش خون، ب   ، یقلب  ،یو یمزمن ر  یهایماری ب  لیکه به دل   یکودکان  ژهیبه و   است.  د یو مفشود  می   هیتوص   یماهگ  7از    ون یناس یواکس
  ونیناس یآنفوالنزا در برنامه واکس  ون یناسی واکس  کنند.  افتیواکسن آنفوالنزا در  دی هستند، با  یشتریدر معرض خطر ب   یاکتساب  ای  یمادرزاد  یمن یو نقص ا  کیمتابول

 . دیندار ازیاز دفترچه ن یکوپن چیکار به ه  ن یا ی. براشودیارائه م یسالگ 15تا سن  2022/2023زمستان /زییپا گانیرا
 

 : ستندی ن  گانیرا ونی ناسیکه تحت پوشش برنامه واکس ی شنهادیپ  یهاها: واکسنساله ۶-۱۵
(،  سالیمرغان )وارواکسن آبله  یادآوری  ایمهم است. شروع    رمارکیدارد و در استان اشتا  ی کم  اری بس  نهیاست که هز  یشنهاد یپ  یهااز واکسن  یکی  TBE  واکسن

تا   2022/2023  مستانز/زییانجام شود و در پا  انهیبه صورت سال  د یآنفلوانزا هم با  ون ی ناسیاست. واکس  یمدرسه ضرور  ن یآ در سن  ت یهپات  ا یب    نگوکوک یمن
  ونیناس یدر مراکز واکس  ترن ییپا  یانه ی سه نوبت( با هز  ای سال )بسته به سن شخص دو    ۱8تا    ۱۲  نی در سن   HPV  ونیناسیاست. انجام واکس  گانیرا  یسالگ  15  انیپا

 است.  ریپذدر مطب پزشکان امکان 2023تا ژوئن   نیوهمچن یدولت
 

 بزرگساالن
 برنامه واکسیناسیون رایگان

  تواندینم  یواکسن  چ یه   و برای افرادی که بخواهند واکسینه بشوند شده است    دییسال تأ  5  ی باال  یسن  یهاتمام گروه  یبرا  ۲۰۲2مارس    31کرونا از    ون یناس یواکس
ارائه   یماری ب  دیشد   یهارا به خصوص در برابر دوره  یخوب  اریحال واکسن کرونا موثر است و محافظت بس  ن یکند. با ا  ن یرا تام  یمنی به طورصد درصد ا 

میل  . پزشک شما  . دهدیم از  در مورد  با کمال  تعداد  هاواکسنهر یک  واکس  ون ی ناسیواکسدفعات  ،  فواصل  همچنین  .  کندرسانی میبه شما اطالع  ون یناسی و 
را  که انجام نشده است     MMRاول یا دوم    ونی ناسیدر دسترس همه بزرگساالن است. واکس  گانیبه صورت را  زیو سرخچه ن  ون ی، اورسرخک  ونیناس یواکس

 چهار هفته است.  ونیناس یواکس  زمانی بین نوبت اول و دومانجام داد. حداقل فاصله  گانیرا ونیناس یواکسبرنامه در  گانیبه صورت را  یتوان در هر سنیم
 

 :ستند ین  گانیرا ونیناسی که تحت پوشش برنامه واکس ی شنهادی پ یهاواکسن : بزرگساالن
سالگی هر پنج سال یک بار(. واکسن    ۶۰سرفه و فلج اطفال را دریافت کنند )از  سال یک بار واکسن یادآوری دیفتری، کزاز، سیاه  ۱۰ساالن هم باید هر  بزرگ
TBE    الریه( پنوموکوک )ذات   سالگی و   ۵۰سالگی هر سه سال یک بار(. دریافت واکسن تبخال زوستر )زونا( از    ۶۰باید هر پنج سال یک بار یادآوری شود )از

ابتال به عفونت   ۶۰از   آنفلوانزا برای همه بزرگ شدت افزایش می های شدید در این سنین به سالگی ضروری است. ریسک  ساالن توصیه  یابد. واکسیناسیون 
 ساالنه تکرار شود.  های یابد و به همین دلیل، باید در نوبت های جدید آنفلوانزا انطباق میشود. این واکسن هر سال با سویه می
 

 خطر عوارض واکسیناسیون
طبیعت   از  که  است  فرایندی  نمی  "بردارینسخه"واکسیناسیون  و  دارد  وجود  واکسن  به  واکنش  احتمال  همیشه  است.  احتمال  شده  بر  "توان  بیماری  به   ابتال 

مقایسه   "های احتمالی واکسیناسیونریسک "را با    "طبیعی"های  و پیامدهای احتمالی بیماری  هارد کرد. بنابراین، باید ریسک  را به طور قطعی  "اثر واکسیناسیون
 کنیم. 

 
ی ها در اختیارتان قرار دهد یا اطالعات تخصصهای احتمالی ممکن به آن ها و واکنشتان بخواهید اطالعات الزم را درباره عوارض جانبی واکسناز پزشک

 ها  گیرانه تأیید واکسن وند سختمطالعه کنید. به دلیل ر  www.sozialministerium.atسایت  در وب   "هاواکسن "های مختلف را در بخش  مربوط به واکسن 
نظارت  و خطرناک  یتمهیدات  بسیار  واکسیناسیون  از  پرهیز  مسلماً،  هستند.  نادر  بسیار  واکسیناسیون  جدی  عوارض  فقط مستمر،  واقعی  محافظت  است.   تر 

 آید! دست می با واکسیناسیون به 
 

 در چه شرایطی، واکسیناسیون فرزندتان نباید انجام شود؟ 
 و/یا دار حادهای تب • بیماری

 نباید واکسن تزریق شود جود در واکسن  • حساسیت مشخص به ترکیبات مو
 

 لطفاً، موارد زیر را به پزشک اطالع دهید:
 به حساسیت دارد )درماتیت عصبی، اگزما یا . . .( یا پیش از این به بیماری )مزمن( خاصی مبتال بوده است.  "گرایش"• اگر فرزندتان 

 تان در زمان انجام واکسیناسیون. واکسن و وجود بیماری عفونی در محل زندگی "تحمل"• سابقه فرزندتان در  
 گیرد.تان اندکی باالست، پزشک، پس از معاینه، درباره امکان انجام واکسیناسیون فرزندتان تصمیم الزم را مییا دمای بدن و  اید در صورتی که سرما خورده

 
 برای دریافت اطالعات تخصصی: 

بیمار با  درمانی  لطفاً،  بیماری  -ستان  )بخش  گراتز  کودکان  تلفن:  آموزشی  عفونی،  لئوبن  ۳۸۵/۰۳۱۶- 13685های  دولتی  بیمارستان  کودکان  بخش  یا   ) 
 ( تماس بگیرید. ۰۳۸۴۲/ ۴۰۱-۲۴۳۸)تلفن: 

 
-۳۵۲۶یا    ۸۷۷/۰۳۱۶-۳۵۴۶تلفن:  مراجعه کنید یا با اداره سالمت )  www.vorsorgemedizin.stبرای دریافت اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون، به  

 تان تماس بگیرید. ( یا پزشک۸۷۷/۰۳۱۶
 
 :افتی دیخواه  را ونیناسی واکس یهاکوپن  19 صفحه از
 باقی شما دفترچه در کوپن صفحه چپ سمت  فقط. دنشومی خارج بعدی  کوپن دو دکتر، مطبدر. شودمی خارج کوپن بیرونی راست سمت بخش داروخانه در
 هاواکسن  کدام قبالً  شما فرزند که شود  متوجه نگاه یک  در تواندمی او  دهید،  نشان  او به  را واکسیناسیون کوپن دفترچه  و بروید   دیگری پزشک  نزد اگر. ماندمی
 . تزریق کرده است را

 هستند:  ونیناسیواکس  یهاها در پشت کوپن چرا هر واکسن مهم است وجود دارد. آن  نکهیدر مورد ا یاطالعات نجایدر ا
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 روس یروتاو
  گردش  نارسایی  و"  آبی  کم"  به  منجر  تواندمی  مایعات  سریع  دادن  دست  از  با  همراه  شدید  اسهال.  شود  می  درد  گوش  احتماالً   تب،   اغلب  اسهال،  استفراغ،   باعث...  

 . شود خون
 

 شود؟  نهیواکس دینبا شما کودک یزمان چه
 هایویروس که آنجایی از .واکسن اجزای تحمل  عدم  روده،ی هاناهنجاری  و شدید  هایبیماری  استفراغ، اسهال، ایمنی،سیستم  ضعف حاد، دارتب  هایبیماری
ً  شوند،می  دفع مدفوع از طریق  روز  چند  مدت به واکسن   و شود  خودداری باید ایمنیسیستم   نقص دارای افراد  با تماس  از واکسن،دز  اولین  از پس مخصوصا

  بروشور  یا  بپرسیدسوال   خود  پزشک  از واکسن، احتمالی  جانبی عوارض و  بیشتر اطالعات برای . رعایت شود هادست  بهداشت پوشک، تعویض از پس
 :یافت زیر آدرس در توانمی نیز را بیشتر اطالعات. کنید مطالعه" واکسیناسیون" قسمت زیر در www.sozialministerium.at در را اطالعاتی

www.vorsorgemedizin.st 
 
 ی فترید

 و فلج ممکن است رخ دهد. هیقلب، گردش خون و کل بیآس ،ینفس با خطر خفگ یاست. تنگ یفوقان ییهوا  یهاراهمربوط به کشنده  یماریب  کی...  
 

   کزاز
 . تنفسی فلج عضالت، گرفتگی: عوارض. آلوده هایزخم  طریق از عفونت... 

 
  سرفه اهیس

 . خطر مرگ داشته باشد  نوزادان  برای  تواندمی  و یابدمی  ادامه نفس تنگی با هاماه که شودمی  شدید  هایسرفه باعث...  
 

 فلج کودکان )فلج اطفال(
 در کودکان و بزرگساالن شود.   یتواند باعث فلج دائمی ... م

 
 ب  آنفلوآنزا لوسیهموف
 . کندایجاد می کوچک کودکان در (گلوت اپینای بند ) حیات کننده  تهدید التهابات و  است چرکی مننژیت  پاتوژن ترینشایع ...  

 
 ب تیهپات
 ... ً  به.  شودمی  منتقل نوزاد  به آلوده مادر از تولد هنگام در  همچنین و  نشده محافظت جنسی مقاربت خون، به آلوده اشیاء و  آلوده خون طریق از عمدتا

 . شودمی  کبد سرطان  و کبدی سیروز به منجر مزمن دوره  یک اغلب کوچک، کودکان و نوزادان  در خصوص
  زیر در www.sozialministerium.at در را اطالعاتی بروشور یا  بپرسیدسوال  خود پزشک از واکسن، احتمالی جانبی عوارض و بیشتر اطالعات برای
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 : سرخک

 1000و از هر  الریه،ذات   یا میانی گوش  عفونت  به  کودک  1 کودک،  10  هر  ازدر اثر این بیماری . ستا  «کودکی دوران  هایبیماری » ترین جدی  از یکی ... 
 شود مبتال می دائمی آسیب خطر با مغز التهاب به  کودک 1، کودک

 
 :ونی اور
 یا مغز التهاب: احتمالی عواقب سایر. شود  ناباروری باعث تواندمی نتیجه در و دهد می قرار تأثیر  تحت نیز را هابیضه و هاتخمدان  بلکه پاروتید غده تنها نه...  

 . ناشنوایی   و مننژها
 

 : سرخجه
  هایناهنجاری باشد،  مبتال  بارداری اول هایماه در  مادر اگر. هستند  خطرناک رحم در آنها نوزادان  یا باردار زنان برای ویژه به سرخجه به  مبتال کودکان
 . شودمی  ایجاد شدیدی
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 هی پنومون استرپتوکوک 

  افزایش. شوندمی خونی مسمومیت و میانی عفونت گوش مننژیت، شدید،  الریه ذات  باعث و شوند می منتقل دیگر فرد  به فردی ازآلوده   قطرات طریق از... 
 برخی از ناشی خطر افزایش موارد  در ویژه به  واکسیناسیون .  شودمی عفونت باعث افتاده پاپیش سرماخوردگی  .خردسال کودکان و  نوزادان برای خطر

  عفونت . شودمی توصیه   دارند حلزون کاشت که کودکانی و رشد  در ناتوانی  با نوزادان و نارس نوزادان اکتسابی، یا  مادرزادی ایمنی نقص مزمن، هایبیماری
 . افتدمی اتفاق فرزند  دارای افراد یا کودکان طریق  از اغلب مسن افراد

 
.  است پذیرامکان برابر 6 واکسیناسیون همزمان تجویز.  شودمی  توصیه احتیاطی تب  ضد داروهای تب،  از ناشی تشنج یا  تشنج اختالالت به مبتال  کودکان در

 .است  انتظار قابل دما افزایش اندکی احتمال
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