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  محتوای آن چە می باشد؟ و ارائه شدهبە شما مادر و کودک پدر و  تندرستی برایچرا کتابچه راهنمای 

. لطفا گان دریافت می کنیدبە طور رایمهمترین اطالعات مربوط به واکسیناسیون کودکان را این کتابچە شما  بوسیلە
همراه داشته  ەاین دفترچه را ب یا پزشک عمومی می برید، حتما کودکانمتخصص پزشک هنگامی که کودک خود را نزد 

و انجام واکسیناسیون توسط پزشک  از داروخانە واکسنها رایگان تهیە قادر بەکوپنهای این کتابچه شما  با ارائە باشید.
 مصون می شود.  ی مسریشما در مقابل بیماریها فرزندبدین وسیلە . یدمی باشبه صورت رایگان 

 است: شدەارائه  زیرمهم این کتابچه در  نکاتترجمه 
 

 آمدە است: 4صفحه در 
 توصیە می شوده کتابچ این از استفادە
 می باشد.  ارزشمند برای شما و فرزندتان تندرستیکتابچه 

، دولت ایالت از طرف فرزندتان واکیسناسیون رایگان انجام یورو برای 930د این کتابچه شامل کوپنهایی به ارزش حدو
 می باشد. بیمه شرکت هایفدرال و 
 کنیداز این کتابچه استفاده  از این رو

را امضا نمائید. پزشک  ورقەپشت  حتما. لطفا پر کنید)در سمت راست( را به طور کامل و خوانا  صفحە جدول دادەهالطفا 
با انجام این ماند.  میدر کتابچه باقی  ورقەو فقط رونوشت  می کنندرا از کتابچه جدا  صفحەاین بیمارستان یا کارکنان 

قسمت "نسخه" کوپنها توسط دارو ساز از کتابچه  داروخانە، از زمان دریافت واکسن در .شودای اعتبار می کتابچه دار کار
در مطب واکیسناسیون"  یە، قسمت "کوپن واکسیناسیون" و "تائیدپزشک توسطانجام واکسیناسیون  هنگامجدا می شود. در 

و نه در مطب پزشک هیچ نه در داروخانه  کە اطمینان می یابید کاراین با انجام کتابچه جدا خواهند شد.  پزشک از
ماند تا " در کتابچه باقی خواهد گزارش واکیسناسیون'' صفحە. از شما درخواست نمی شودبرای واکیسناسیون  ایەهزین

ناسیون فرزندتان را داشتە باشید. چناچە بدون ارائە این یوسیلە سابقە نوع واکسن، زمان و مکان انجام واکسبدین 
کتابچە بە داروخانە مراجعە نمودە و درخواست واکسن نمایید از شما نسخە پزشک و هزینە واکسن درخواست خواهد شد. 

ناسیون بدون بە همراە داشتن کتابچە، شما باید هزینە یاکسدر صورت مراجعە بە مطب دکتر برای و همچنین
چنین شرایطی در داروخانە یا مطب دکتر روبرو شدید، می توانید بعدا  با ناسیون را پرداخت نمایید. در صورتیکەیواکس

بازپرداخت  ناسیون را بە داروخانە و یا مطب دکتر ارائە نمایید و مبلغ پرداخت شدە بە شمایکتابچە حاوی کوپن واکس
ی موجود در این کتابچە برای ارائە در نزد پزشک متخصص کودکان، پزشک عمومی، کلینیک های . این کوپنهاخواهد شد

استایریا و مراکز بهداشتی وابستە بە  ایالتدرمانی، مراکز ارائە خدمات بهداشتی و تمامی سازمانهای بهداشتی 
  شهرداری شهر گراس معتبر می باشند.

 می باشند.  از کتابچه فاقد اعتبار و بی ارزش صفحات و قسمتهای جداشدەکه  دقت کنیدفا لطتوجە: 
 بە همراە داشتە باشید. ناسیون رای، کارت واکسناسیونیلطفا بە هنگام واکس

 
 آمدە است: 6صفحه در 

  تصدیقتائید و 
همچنین اعالم می دارم کە و  ی نمایممشده را تائید  درخواستارائه شده در صفحه اطالعات  درستی محتوایاینجانب  

تندرستی برای کتابچه هیچ  کە قبال اعالم می کنم. دریافت نمودەامرا  2016تندرستی برای والدین و کودک کتابچه 
 بر این امر آگاهی کامل دارم کە  ام.نکردەرا برای کودکی که نام وی در ابتدای صفحه ذکر شده را دریافت  والدین و کودک

 تهیە باید شخصا هزینهچنین حالتی در . داشتنخواهم را دریافت کتابچه دیگری  اجازەگم کردن این کتابچه، در صورت 
 یک یا هرکدام کتابچه برای  بیش از یک در صورتی که تایید می کنم . من پراخت نمایمواکسیناسیون را انجام واکسن و 
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کتابچه فقط در موجود در . کوپنهای بازپرداخت کنمتایریا اس ایالت، باید هزینه آن را به کنمتهیه از کودکان خود 
از  واکسن . در حین انتقال، دارای اعتبار می باشندداروخانه از کتابچه جدا شونددر  پزشک و یا کە در مطبصورتی 

 جلوگیری کنید. آن  انجماداز رید، اما داخنک نگه  آن را  باید پزشک داروخانه به مطب
کودکان بە صورت کتبی  ناسیونیسکواو  "MKPکارت بهداشت مادر و کودک "مربوط بە  اطالعاتم می دهاجازە اینجانب 

رضایت  اعالم می دارم. اینجانب را سالمت کودکان کنترلاطالعات بیشتر در زمینه  همچنین اجازە کسب و جمع آوری شدە
 ایالتکم را در بانک اطالعات واکسیناسیون مربوط به خود و کودشخصی ای اطالعات ەپردازش و ذخیره رایان خود را برای

ناسیون فرزندم از بانکهای ذخیرە اطالعات یبا دریافت اطالعات مربوط بە واکساعالم می دارم. اینجانب را ا یاستایر
تغییر اطالعات بنا در صورت همچنین پزشک معالج موافقت کامل دارم. ناسیون ایالت استایریا توسط بیمارستان و یواکس
شخیص پزشکی و یا دالیل شخصی موافقت می نمایم کە مراکز بهداشتی و یا پزشک اطالعات تصحیح شدە را در بە ت

ناسیون و گزارش بهداشت مادر و کودک دارای اهمیت باشند، بە مرکز جمع آوری اطالعات یصورتیکە برای گزارش واکس
 مادر و کودک ارائە نمایند.

 
 یا قیم قانونی  پدر یا مادرامضا 

 امضا حل و تاریخم
 
 ، خط سمت چپ را عالمت بزنید(مایل بە دریافت این اطالعاتعدم تدر صورت )

 گزارش های واکسیناسیون نمی باشم.  ودریافت اطالعات مربوط به کارت بهداشت مادر و کودک  خواستار خیر، من
 

  است( درج شدە ایالت تندرستیبیمه  شرکتهای)در سمت راست صفحه که مهر پزشک و 
 ، تسلیم نمودم. است شده قیدکه در باال نامش  شخصیکه کتابچه واکسیناسیون را به  کنمتائید می  من

 مهر و امضا پزشک یا مرکز بهداشتی 
 

 آمدە است: 9صفحه در 
  !سریع اقدام کنید: کنندە استفقط واکسیناسیون مصون 

و عالیم  عوارضنمی باشند اما  معالجە ردەاند قابلککه به طور جدی پیشرفت بیماریهای عفونی )عفونتها(  بسیاری از
، در مورد طب شناختە شدە و بە اصطالح "طب مکمل" صدق می کند. از این رومطلب این داد.  کاهشرا می توان بیماری 

وقع بمانجام واکسیناسیون  بە همین دلیلبیماریها می باشد. انواع برابر  برای مصونیت درواکسیناسیون، تنها راه موثر 
می دستاوردهای علم پزشکی  تازەترین مطابق" ناسیونیبرای واکس پیشنهادی تعیین شدە زمان بندی". استمهم بسیار 
برای انجام واکسیناسیون می باشند. اگر بنا بە هر دلیلی، قادر بە حضور پیشنهاد شدە بهترین زمان  زمانهایاین . باشند

با پزشک شما ممکن انجام دهید.  زمانمی توانید واکسیناسیون را در اولین پیشنهاد شدە واکسیناسیون نبودید،  زماندر 
 دهد.  می بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار کمال میل اطالعات

 
 .شدە استپیشنهادشدە واکسیناسیون ارائە  زمان بندیواکسن ها و   ازدر زیر یک مرور کلی 

  
 است: درج شدە 18تا  15 صفحات در

 مدیریت بهداشت و مراقبتشعبە تخصصی  عات واکسیناسیوناطال
 نوزادان و کودکان خردسال برای واکسیناسیون رایگان 

 ا بە طور رایگان دریافت خواهند کرد:ر زیر، تمام کودکان واکسنهای کتابچهاستفاده از کوپنهای موجود در در صورت 
رفه، آنفلونزا هموفیلوس ب، هپاتیت ب(، سرخک، اوریون و کزاز، فلج اطفال، سیاه س) دیفتری،  گانە 6واکسیناسیون 

برای کسب اطمینان از  .(PNCسینه پهلو ) مزدوج(، واکسن خوراکی روتاویروس و واکسن MMRواکسن ترکیبی سرخجه )
شند. و تقویت کنندە بە همراە این واکسنها الزم می با نیمە کاملایجاد مصونیت دراز مدت، تعدادی واکسیناسیون مجزا و 

 انجام گیرد.  ، باید واکسیناسیون در اسرع وقت ممکنواکسنی در صورت فراموش کردن
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 گانە 6 واکسیناسیون
نیمە ، سومین واکسیناسیون ماهگی 5در سن  نیمە کاملماهگی، دومین واکسیناسیون  3اولین واکسیناسیون معموال در سن 

 انجام می گیرد.  نیمە کاملدومین واکسیناسیون بعد از   ماە 6، حداکثر ماهگی بە بعد 12از سن  کامل
 

 ( MMR) واکسیناسیون سرخک، اوریون و سرخجه
بعد از باید هر چه زودتر  MMRدومین واکسیناسیون بە بعد می باشد.  ماهگی 11 اززمان آغاز این واکسیناسیون  حداکثر

هفته می باشد.  MMR 4کسیناسیوناولین وابا  حداقل فاصله زمانیپذیرد: انجام  MMRاولین واکسیناسیون 
بە طور رایگان می توانند  و در مدت زمان واکسیناسیون رایگان در هر سنی  MMRواکسیناسیونهای انجام نشدە یک و دو 

 انجام دادە شوند.
 

 واکسن خوراکی برای ایجاد مصونیت در برابر روتاویروسها:
شایع ترین ، ورم معدە و اسهال ناشی از روتاویروسها کە دەایروکودکان خردسال و نوزادان بە آسانی دچار بیماریهای 

در فصل زمستان(  مخصوصادر این گروه سنی ) رودەاینیمی از بیمارهای می باشند، می شوند. بیش از  زاامل بیماریوع
ت عفونت، پیشرف امکان باشد، داشتەعفونت اولیه سن کمتری  هنگامناشی از این ویروسها می باشند. هر چقدر کودک در 

از پایان هفته ششم پس از  در کمترین زمان بعدواکسن خوراکی روتاویروس  از این رو، بهتر استجدی تر خواهد بود. 
برنامه ضمن ( در Rotateq( یا روتاتک )Rotarixتصمیم وزارت بهداشت، واکسن روتاریکس ) طبقشود. آغاز ، تولد

را می توان از هفته هفتم پس از  ذکر شدە ار خواهند گرفت. هر دو واکسنقرتمام نوزادان واکسیناسیون رایگان در اختیار 
نیمە واکسیناسیون  3روتاریکس و یا  نیمە کاملواکسیناسیون  2با توجه به نوع واکسن، کودکان  بە نوزاد خوراند. تولد
یا  16ناسیون باید در هفته فرآیند واکسیدر صورت استفادە از واکسن روتاریکس، روتاتک را دریافت خواهند نمود.  کامل

 م32تا  22حداکثر در هفته  در صورت استفادە از واکسن روتاتک این امر باید و کامل شدە تولدپس از  م24حداکثر هفته 
 واکسیناسیون توصیە نمی شود. رسد. تغییر از یک نوع واکسن به واکسن دیگر در برنامه ببه انجام  تولدپس از 

 
 به طور رایگان در دسترس می باشد.  2016( Rotateqواکسن روتاتک )

 
 (PNC)سینه پهلو  مزدوجواکسن 

بسیار خطرناک بودە و این نژیت عفونی نمی وخیم و سینه پهلو، بیماریهای "تهاجمی" از نظر دو سال اول زندگی
کشور  عمومی یونواکسیناس برنامە طبقگذارند. جدی و دراز مدت بر جای صدمات می توانند  بیماریهای عفونی مرگبار

 می شود.  توصیەماهگی  3برای تمامی نوزادان از سن  PNCاتریش، واکسن 
سینه پهلو در و نژیت نماهگی( آغاز شود. بسیاری از موارد م 3می شود انجام واکسیناسیون هر چه زودتر )از سن  توصیە

واکسیناسیون اولیه نوزادان تازه متولد تصمیم وزارت بهداشت، برای  طبقاتفاق می افتند.  زندگینیمه دوم سال نخست 
. واکسن سین فلوریکس به عنوان ارائە می شوند( Prevenar( یا واکسن پریونار )Synflorixشده، واکسن سین فلوریکس )

، تولددر ماه سوم پس از  نیمە کاملمورد استفاده قرار خواهد گرفت. اولین واکسیناسیون  2016واکسن رایگان در سال 
 تولددر ماه دوازدهم پس از  نیمە کاملو سومین واکسیناسیون  تولددر ماه پنجم پس از  نیمە کاملکسیناسیون دومین وا

انجام داد. در صورت عدم  گانە 6را به طور همزمان با واکسن  PNCانجام می گیرند. همچنین می توان واکسیناسیون 
در فواصل زمانی  نیمە کامل، انجام دو واکسیناسیون تولدتا دومین سال پس از  نیمە کاملانجام اولین واکسیناسیون 

 تولدمی شود. کودکانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، می توانند تا سال پنجم پس از  توصیەای ەهفت 8حداقل 
  انجام دهند. نیز این واکسیناسیون را به طور رایگان 

 اولین واکسیناسیون شامل می شود.(انجام  زمانبا توجه به  را ، برنامه واکسیناسیونزیر)فهرست 
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 برای نوزادان و کودکان خردسال واکسیناسیونهای مهمدیگر 
عالوه بر واکسیناسیونهایی که شما به صورت رایگان با استفاده از این کتابچه دریافت خواهید کرد، برنامه 

می کند که شما  توصیەوزادان و کودکان خردسال واکسنهایی دیگری را برای تمام ن ،کشور اتریش عمومی واکسیناسیون
ضروری بودن و یا سودبخش بودن سایر واکسنها با  در مورد می توانید. کنید پرداختخود باید هزینه این واکسنها را 

 پزشک مربوطە مشورت کنید. 
 
 نژیت منژوگک نم

برای تمام نوزادان و  Bسن منژوگک بە دلیل خطرناک بودن و همچنین خاصیت واگیردار بودن بیماری منژوگک، واک
سال  تا C  جهت مبارزه با مننژیت منژوگک نوع مزدوجواکسن تک واالنسی  ماهگی توصیە می شود.  2خردساالن از سن 

الزم به نوع واکسنهای استفاده شده نیمە کامل قابل انجام می باشد. تعداد واکسنهای  ماهگی 2و از سن  تولددوم پس از 
واکسیناسیون کودکان  جدولبه شود ) انجامسالگی  13 و 11سن  ازباید  4x ACWY مزدوجدز اضافی واکسن بستگی دارد. 

 (. کنید مراجعەسنین مدرسه در 
 

 آبله )آبله مرغان، آبله گوسفندی(
همراه  تواند بیماریهای دیگر )عوارض( بسیار جدی بەمی  چون باشدمی  ناکیخطر سیارب بیماری عفونیآبله مرغان 

ی شود. م کلی توصیەکسنهایی است که به طور وادر حال حاضر یکی از ، این واکسیناسیون از این رو. اشتە باشدد
 توصیە سالگی 2 انجام می گیرد. اگر چه انجام واکسیناسیون در هفته 4زمانی حداقل  ەاصلدز در ف 2واکسیناسیون در 

 . ممکن است هم ماهگی 9این واکسیناسیون در سن  مجدد انجام می شود، با این حال
 

 (FSMEگزیدگی کنه ) یناسیون بر ضدواکس
از این رو، . می باشند FSMEکه ناقل ویروس  می باشد تعداد بسیار زیادی پشه کنه دارای استایریا، منطقه ای است که

در فواصل  ملنیمە کابا انجام دو واکسیناسیون  ابتداییمی شود. مصونیت  توصیەسالگی  2از سن  FSMEواکسیناسیون 
در نظر از دومین واکسیناسیون )با  بعدماه  12 تا 9ماه و یا  12 تا 5ماه و انجام سومین واکسیناسیون  3 تا 1زمانی 
 می شود.  توصیەنوع واکسن استفاده شده(  گرفتن

 
 Aهپاتیت 

می شود.  توصیەکودک مهد  مثلبه محیطهای اجتماعی  کودکانقبل از ورود  مخصوصا ،سالگی بە بعد 2این واکسن از 
 سال فراهم می نماید.  20 تا 10ماه دنبال شده و مصونیتی برای  6در فاصله  نیمە کاملدومین واکسن 

 
 )سرماخوردگی واقعی( آنفلونزا

ریوی، بیماریهای کلیه، بیماریهای  -که در معرض خطر فزاینده ناشی از بیماریهای مزمن ریوی، قلبی، قلبی نوزادانی
باید اساسا واکسن آنفلونزا )سرما خوردگی  هستندبیماریهای مادرزادی یا اکتسابی دستگاه ایمنی بدن متابولیک و 

 دریافت نمایند.  ماهگی  7از  ( را واقعی
 

 کودکان سنین مدرسه، نوجوانان و بزرگساالن
 برنامه های واکسیناسیون رایگان 

 7ری، کزاز، فلج اطفال و سیاه سرفه باید تجدید شوند. از سن اهداف برنامه واکسیناسیون رایگان، واکسنهای دیفت طبقبر 
به صورت رایگان می تواند حاصل شده یا تجدید شود. واکسیناسیون  Bدر برابر بیماری هپاتیت  ابتداییسالگی، مصونیت 

ی مصونیت برا نیمە کاملباید هر چه زودتر تکمیل شوند. دو واکسن  باشند ەانجام نشد اگرک، اوریون و سرخجه سرخ
 می شوند.  توصیەمطمئن 

می شود.  توصیەمصونیت مطمئن در برابر بیماری سرخجه برای دختران قبل از آنکه وارد سن حاملگی شوند، 
( برای تمام پسران و دخترانی که در سنین Human Papilloma Viruses واکسیناسیون در برابر ویروس پاپیلوم انسانی )

لگرد تولد( قرار دارند، رایگان می باشد. این واکسن، مصونیت باالیی به خصوص در برابر مین سا12سال ) 12 تا 9بین 
 فاصلە)در  گیردانجام می  نیمە کاملدو واکسن  در طیناسیون یس. واککندسرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی ایجاد می 
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تا  11( برای کودکان در سن ACWY) ەگانچند  مزدوجک، واکسن گماهه(. برای مصونیت در برابر بیماری منژو 6حداقل 
نوجوانان در سنین باالتر یا دارای سابقه بیمارهای  ک برای کودکان/گدسترس می باشد. واکسیناسیون منژودر  گیسال  13

می شود. با این حال، در صورتی که قبل از  توصیەقبلی خاص و به عنوان واکسن زمانی که قصد انجام مسافرت دارید، 
ید. واکسنهای رایگان برای کودکان سنین ینما پرداختت، واکسیناسیون را انجام دهید، هزینه آن را خود باید انجام مسافر

ای و در شهرداری شهر گراس، در ەمراکز بهداشتی واکسیناسیون منطقمدرسه در مدرسه، در مطبهای پزشکان رزیدنت، در 
 دسترس می باشند.  

 
  :ارائە نمی شوندبرنامه واکسیناسیون رایگان  قالبدر  اماود می ش توصیەواکسنهایی که انجام آنها 

برنامه واکسیناسیون در سطح مدارس  قالببه طور ارزانی در  خاصی است کەواکسیناسیون  یک FSMEواکسیناسیون 
 یا Bگک ، منژور صورت لزوم، واکسن آبله مرغانو از اهمیت ویژه ای در استان استایریا برخوردار است. د می شود ارائە

سالگی  12د. واکسن آنفلونزا باید هر سال انجام گیرد. از پایان سن نشو ارائەدر سنین مدرسه  دنمی تواننیز  Aهپاتیت 
واکسیناسیون دولتی دریافت را با تخفیف در مراکز واکسیناسیون نیمە کاملHPV   (2  )سالگی می توان واکسن  15و تا 

 نمود. 
سالگی،  60پس از سن انجام دهند و  ل یکبارسا 10ی، کزاز، سیاه سرفه و فلج اطفال را هر بزرگساالن باید واکسن دیفتر

سال یکبار  3سالگی هر  60سال یکبار و پس از سن  5باید هر   FSMEسال یکبار تجدید نمایند. واکسیناسیون  5هر 
چرا که خطر سینه پهلو واکسینه شوند، یماری سال نیز باید در برابر بیماری زونا و در برابر ب 50تجدید شود. افراد باالی 

عفونت شدید ریوی به طرز چشمگیری در این سن افزایش می یابد. واکسن آنفلونزا )سرماخوردگی واقعی( عمدتا در صورت 
هر سال تجدید شود، چرا که هر  می تواندشود. این واکسن  توصیەسالگی برای هر فردی  50وجود خطر مضاعف از سن 

 شوند.  می ها بر اساس موج جدید آنفلونزاهای فصلی، تطبیق دادهسال واکسن
 

 خطر ناشی از عوارض واکسیناسیون 
را معروف هستند "بیماری واکسنی" بە کە واکنشهایی احتمال بروز "نشات گرفتە" از طبیعت است.  واکسیناسیون، فرآیند

باید در  " راطبیعی"بیماریهای ناشی از احتمالی خطرات و عواقب  ا توجە بە اینبهیچ وقت نمی توان نادیدە گرفت. 
اطالعات دقیق تر  برای دریافت. دادقرار  مقایسەواکسیناسیون" مورد  عوارض" عواقب و خطرات احتمالی ناشی از برابر

زیر  www.bmg.gv.atهر واکسنی می توانید از پزشک خود سوال نمودە و یا با مراجعە بە تارنمای درباره عوارض جانبی 
مقررات سختگیرانە و مراقبت مداوم در روند تهیە واکسنها  (  اطالعات بیشتری را دریافت کنید.Impfenواکسن" )عنوان "

خطرات ناشی از عدم واکسیناسیون بسیار بیشتر و عوارض جدی ناشی از واکسیناسیون بسیار نادر باشند. باعث شدە کە 
  است. تنها با واکسیناسیون می توانید از مصونیت خود مطمئن شوید.  جدی تر

 
 فرزندتان چە موقعی نباید واکسینە شود؟

 داشتە باشد تب شدیدیکە در صورت 
  واکسن محتویاتشناخته شده به  حساسیتدر صورت 

 
 ...در میان بگذاریدپزشک خود  ارا ب زیرلطفا موارد 

  برایدارد )عمومی"  حساسیت" بیماری مزمن رنج می برد و یا در صورتیکە از هر نوع  فرزندتاندر صورتی که 
 ما( یاگزرودرماتیت، یمثال نو

  خاصی آیا در زمان انجام واکسیناسیون، بیماری عفونی مدارا" کردە است وواکسنهای قبلی "فرزندتان چگونە با 
 تان، شایع بوده است.  اقامت محلدر 
بعد از انجام معاینە  مربوطە، پزشک داشتە باشد یا تب خفیف شدە و ه سرما خوردگیبمبتال  یکە فرزند شمادر صورت

 . یا نە می تواند واکسینه شود فرزندتانتصمیم می گیرد که آیا 
 
 

 
 

http://www.bmg.gv.at/
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 :تخصصیسواالت  داشتن در صورت
یا با بخش  (31638512367 43+ عفونی با شماره تلفن بخش بیماریهای)با کلینیک کودکان دانشگاه گراس  می توانید

اصل حتماس ( + 4338424012438 ) شماره تلفن( با Leobenلیوبن ) ای اشتایریای شمالی/ناحیەکودکان بیمارستان 
 . کنید

 
پزشکی بخش متخصصین مرکز مشاوره  باموضوعات مسافرت و واکسیناسیون، می توانید  رابطە بادر برای کسب راهنمایی 

-0385از طریق شماره تلفن موسسه بهداشت  با و یا 3577-0316/877 تلفن رهشما اب تیو واکسیناسیون ویژه مسافر
 www.gesunde-kinder.atتارنمای  بەاطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون برای کسب . تماس حاصل کنید 73627

و  ستیتندرشعبە تخصصی  8773526+ یا 433168773546از طریق تماس با شماره تلفنهای  همچنینو مراجعە کنید 
 همچنین از طریق تماس با پزشک خانوادگی اطالعات الزم را دریافت کنید. 
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