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فهرست
واکسيناسيون بااعث چه اتفاقی در بدن می رود؟

1

اگر کودک تان را واکسينه نکنيد ،چه اتفاقی ممکن است برای وی بيافتد؟

1

چه اتفاقی ممکن است بيافتد وقتی کودک واکسينه نرده رما دچار اعفونت رود؟

1

آيا منطقی است که کودک رما با بيماری "دست و پنجه نرم کند"؟

1

آيا محافظت کامل با واکسيناسيون ممکن است

3

 Non-Responderها چه افرادی هستند؟

3

چه زمانی بايد کودک تان را واکسينه نماييد؟

3

آيا واکسيناسيون به نوزاد آسيب می زند؟

3

آيا بايد کودک تان را واکسينه نماييد ،با اين که هنوز به وی رير می دهيد؟

4

تزريق رش واکسن به صورت هم زمان ،آيا ضرری دارد؟

4

آيا هنوز از جيوه در واکسن ها استفاده می رود؟

4

چرا بر اعليه فلج اطفال واکسيناسيون می رود ،وقتی اين بيماری ريره کن رده است؟

5

 FSMEچيست؟

5

کودک من چه زمانی بايد بر اعليه ويروس  FSMEواکسينه رود؟

6

آيا اين موضوع که کودکان تا  2S5سال در مقابل  FSMEمقاومند صحت دارد؟

6

آيا واقعا نمی توان به صورت اعلمی وجود ويروس ها را ثابت نمود؟

7

آيا صحت دارد که واکسن ها واقعا هيچ تاثيری ندارند؟

8

چرا تعداد مبتاليان به  FSMEساالنه تغيير می کند؟

8

بيماری کزاز ديگر وجود ندارد؟

8

واکسن های مهم برای کودکان

آيا واکسيناسيون آبله نران نداده که واکسيناسيون چقدر می تواند خطرناک بارد؟

8

برای کودکان و خردساالن

آيا واکسن ها تنها در حضور مواد خطرناکی مانند فرمالدهيد و آلومينيوم هيدروکسيد اثر می کنند؟

17

9

واکسن  6گانه

17

آيا واکسن ها تنها برای سود پزرکان ساخته نرده اند؟

10

سرخک ،اريون ،سرخچه)(MMR

17

آيا صحت دارد که اعوارض رديد واکسيناسيون به صورت سری نگه دارته می روند؟

10

روتاويروس

18

آيا صحت دارد که نيش کنه تا اندازه اعدس کامال بی ضرر است؟

11

پنوموکک ها

18

مخترع واکسن کنه از ررکت داروسازی حق امتياز دريافت می کند؟

12

آيا واکسيناسيون برای کودکان زير سه سال خطرناک است؟

12

ساير واکسن های توصيه رده
(در برنامه رايگان موجود نيستند)

19

آيا محافظت واکسن سياه سرفه واقعا برای مدت طوالنی موثر نيست؟

13

منينژوکوکC

19

 WHOدر مورد بی اثر بودن واکسن ها سکوت می کند؟

13

منينژوکوک

19

آيا صحت دارد که سه چهارم مرگ های ناگهانی در کودکان مدت کوتاهی پس از واکسيناسيون سياه سرفه روی می دهند؟

14

واريسل ،آبله مرغان

20

چرا انجمن پزرکان آمريکابردارتن اجبار به واکسيناسيون را توصيه می کنند؟

14

آنفوالنزا (سرماخوردگی)

20

اداعا می رود که ريوع سرخک در 10سال گذرته بدون استثنا درافراد واکسينه رده مراهده رده Sآيا اين موضوع صحت دارد؟

15

هپاتيت  Aو هپاتيت A+B

20

واکسيناسيون در نوزادان بااعث بروز روک سيستم ايمنی می رود؟

15

FMSE

21

آيا واقعا بيماری های نقص سيستم ايمنی بدن با واکسيناسيون فراوان ،افزايش می يابند؟

15

برای واکسيناسيون از موادی استفاده می رود که به صورت ژنتيکی دستکاری رده اند Sآيا اين مواد بدن را آلوده می نمايند؟

16

واکسن های رايگان برای
کودکان مدرسه ای و نوجوانان

22

آيا واکنش به واکسن در واقع واکنش به مواد سمی موجود در واکسن هاست؟

16

ويروس پاپيلوم انسانی (HPV

22

آيا واقعا اعفونت با پنوموکک ها می تواند ظرف تنها چند سااعت بااعث مرگ رود؟

16

مننژوککACWY

23

والدين گرامی!

مادران و پدران گرامی!

تصميم واکسينه کردن يا نکردن فرزند رما را ما به اعنوان پزرک نمی توانيم برای رما بگيريم – و قصد اين
کار را هم نداريم Sکاری که ما می توانيم انجام دهيم ارايه اطالاعات جامع و بی طرفانه به رماست ،تا بتوانيد
تصميم خود را بر پايه ای خود و استوار بگيريد Sاين برورور برای همين منظور در نظر گرفته رده استS
واکسيناسيون به هر حال بااعث افزايش کيفيت زندگی می بارد Sلذا برنامه واکسيناسيون رايگان کودکان برای
ايالت ارتايرمارک – و تمام پرداخت کنندگان ماليات – ارزش مالی بااليی دارد Sبا اين حال ما – با پرتيبانی
دولت  -اين برنامه را با تمام قوا پرتيبانی می نماييم ،چراکه به نظر ما اين برنامه سرمايه گذاری در آينده
سالمت فرزندان مان استS

من اين رانس را دارته ام که قسمت بزرگی از زندگی – نسبتا طوالنی -خود را به اعنوان متخصص اطفال خدمت
نمايم Sکودکان را از نظر پزرکی در طول رردران همراهی نمايم ،نگرانی والدين برای دلبندانران را اندکی
کاهش دهم ،اين ها هنوز مسووليت هايی هستند که يافتن اجازه انجام آنها مرا از صميم قلب راکر می کندS

در مثال سرخک ،که بسياری از هم نسالن ما از آن رنج برده اند ،می توان اثرات مثبت و منطقی واکسيناسيون
را به خوبی مراهده نمود آخرين اپيدمی سرخک در ايالت ارتايرمارک در سال  ،1995يعنی  20سال پيش
روی داده است Sدر آن زمان  115کودک در بيمارستان بستری ردند ،و در مجموع  1150نفر بيمار گرتندS
درصد واکسيناسيون در آن زمان  70درصد بود Sمتخصصان معتقد بودند که موج بعدی سرخک بايد هفت يا
هرت سال بعد روی دهد – در صورتی که درصد واکسيناسيون به همان ميزان کم می ماند Sدر سال 2009
پس از گذرت  15سال مواردی از سرخک مراهده رد Sاپيدمی سرخک اروپای غربی که از سال 2011
رروع رده است – تا رروع سال جاری می توان ريوع گسترده سرخک در آلمان را مراهده نمود – برای ما
در ارتايرمارک به اين معنی است که بايد تالش بيش تری برای اطالع رسانی در مورد واکسيناسيون انجام
دهيم تا حداقل درصد واکسيناسيون در نوزادان را ثابت نگاه دارته و ميزان واکسيناسيون در افراد واکسينه رده
از همه سنين را افزايش دهيم تا به بهترين رکل با خطر اپيدمی فراگير در ارتايرمارک مبارزه رود Sچرا که
هر يک مورد ابتال به سرخک بسيار زياد است Sلذا از رما می خواهيم که از واکسيناسيون سرخک استفاده
نماييد – که برای همه افراد رايگان است Sافراد باالی  15سال در کودکی رامل واکسيناسيون فراگير قرار
نگرفته اند – و در نوجوانی و جوانی به تعداد بسيار بيش تری به اين بيماری مبتال رده اند Sبا واکسيناسيون می
توان از رنج بيهوده کودکان بسياری جلوگيری نمود – اعفونت می تواند منجر به اعوارض وخيم و معلوليت
های دايمی رود Sما قصد داريم اين خطر را تا ميزان ممکن پايين نگاه داريم – و بهترين راه برای اين کار
واکسيناسيون استS
افراد فراوانی در تهيه اين برورور همکاری نموده اند Sمن از همه اين افراد صميمانه ممنونم! به ويژه می
خواهم از پرفسور دکتر ارپورک ،که اطالاعات موجود در اين برورور را بر پايه تجربيات رخصی خود تهيه
نموده ،ترکر ويژه ای بکنم
با احترام
اعضو رورا دکتر اودو فينسترا
مديراعامل بهدارت استان

هنوز به خاطر دارم که چگونه در دهه  60کودکان دچار اعفونت های رديد را در "خانه های قرنطينه" قرار می
داديم – آن زمان بخش جداگانه ای برای اعفونت اطفال وجود دارت با  200تخت و اتاق های قفل رونده قرنطينهS
ما برای هر کودک تمام تالش خود را می کرديم – و با اين حال متاسفانه به برخی کودکان نمی توانستيم کمک
کنيمS
لذا من مبارزه با اعفونت های کودکان را هدف اصلی زندگيم قرار داده ام و به ويژه خود را روی موضوع
واکسيناسيون متمرکز نمودمS
مسلما بسياری از والدين از خود می پرسند که آيا الزم است فرزند خود را واکسينه کنند يا خير – خيلی ها از من
نيز سوال نموده اند Sو برای هر کودک بايد تمام تالش جهت اخذ تصميم اعاقالنه و صحيح انجام رود Sبرخی
رايعات هولناک از اثرات بسيار ناگوار واکسيناسيون نيز در گردش هستند – که بسياری والدين را نگران نموده و
به رک می اندازدS
در تمام طول زندگيم اين سواالت – اساسی و دقيق -را پاسخ گفته ام و تالش نموده ام به والدين برای تصميماتران
يک پايه اعلمی جامع ارايه دهم Sهميره بايد بين مسايل مختلف مقايسه نمود بدترين حالت اعوارض واکسيناسيون
چيست و بيماری اعفونی چه اعوارضی می تواند دارته بارد؟
برخی از رايج ترين سواالت و پاسخ آنها را در اين برورورها می يابيد Sسعی نموده ام تا جای ممکن از
"اصطالحات پزرکی" کمی استفاده نمايم -اگر در مواردی اين کار را انجام نداده ام و يا برای رما سوال يا مسئله
غير رفافی وجود دارد ،سعی می کنم به سواالت رما پاسخ بگويمS
با احترام
پروفسور دکتر ديتر ارپورک

ايميل hausarzt@gesunde-kinder.at
آکادمی درمان پيرگيرانه  Radetzkystraße 9/I, 8010گراتز

واکسیناسیون باعث چه اتفاقی در بدن می شود؟
وقتی بدن انسان با اعوامل بيماری زا روبرو می رود ،با تدابير دفااعی واکنش نران می دهد
پادتن توليد می رود – واکسن ها با همين فرآيند طبيعی کار می کنند Sبرای واکسن اعامل بيماری زای "طبيعی"
تبديل به واکسنی می رود که بدن آن را به اعنوان "اعامل درمن" می بيند Sدفاع بدن فعال رده و پادتن توليد می
رود – مخصوص اين اعامل بيماری زا Sبه اين فرآيند ،که در آن بدن بر اعليه اعامل بيماری زا مقاوم می رود،
ايمن سازی گفته می رودS
در صورت تماس مجدد با همان اعامل بيماری زا ،بدن آن را به سراعت ترخيص داده و با آن مبارزه می نمايدS
تفاوت بين واکسيناسيون و "دست و پنجه نرم کردن با بيماری" در اين است که ماده واکسن خاصيت بيمارکنندگی
بسيار کمی دارته يا فاقد خاصيت بيمارکنندگی است Sبدن ماده دفااعی را بدون فرار های ناری از بيماری توليد
می نمايدS
اگر کودک تان را واکسینه نکنید ،چه اتفاقی ممکن است برای وی بیافتد؟
در واکسن های توصيه رده در برنامه واکسيناسيون اتريش ،اعوارض بسيار نادر می بارند Sمسلما ممکن است –
مانند تمام فرآيندهای بيولوژيک ديگر -اعوارض ناخواسته ای بروز نمايند در حدود دو کودک از هر 100
کودک واکسينه رده رش تا هرت سااعت پس از واکسيناسيون تب مراهده می رود Sاين تب با داروهای تب بر
رايج قابل درمان است و بيش از دو تا سه روز به طول نمی انجامد Sالتهاب ها و تورم ها در محل واکسيناسيون
نيز به همين ميزان بی خطر هستند و اعموما به سراعت برطرف می روندS
چه اتفاقی ممکن است بیافتد وقتی کودک واکسینه نشده شما دچار عفونت شود؟
اين موضوع مسلما بستگی به بيماری اعفونی دارد Sبرای نوزادان تماس با باکتری هموفيلوس آنفلونزايی نوع ب،
يا  ،HIBرديدا خطرناک است Sمننژيت چرکی و التهاب باکتريايی نای بند معموال اعوارض ناری از اين
ميکروب هستند Sهر دو نوع بيماری می توانند بااعث آسيب های دايمی و يا حتی مرگ کودک روند Sيک سوم
تمام التهابات پرده مغز در نوزادان و خردساالن پيش از اجرای واکسيناسيون  HIBبر اثر اين باکتری روی می
داد Sدو سال پس از اجرای واکسيناسيون اعمومی اين بيماری ريره کن رد Sاين موضوع تنها تا زمانی می تواند
ادامه يابد که واکسيناسيون بر اعليه اين باکتری خطرناک ادامه يابد!
آیا منطقی است که کودک شما با بیماری "دست و پنجه نرم کند"؟
خير اين طور نيست Sدر هنگام واکسيناسيون بدن همان پادتنی را توليد می کند که در صورت ابتال به بيمار توليد
می رود Sاز آن جا که بيماری هميره با درد و رنج همراه است ،کودک خود را در مقابل رنج بسياری محافظت
می کنيد – اگر واکسينه رده بارد Sولی اين تنها دليلی نيست که برای واکسيناسيون فرزندتان وجود دارد Sبرای
بسياری از بيماری های خطرناک کودکان هيچ دارويی در طب مدرن يا سنتی وجود ندارد Sدر صورت ابتال به
اين بيماری ها يا حتی اعوارض آنها ،تنها می توان با نرانه های بيماری مبارزه نمود و اعلت بيماری را معموال
نمی توان برطرف کرد Sممکن است "درمان ناقص" بروز نمايد ،به اين معنی که آسيب هايی مانند فلج،
نارنوايی ،حمله های غش ،اختالالت ررد و غيره باقی بمانند Sاز اين اتفاق می توان جلوگيری نمود – با
واکسيناسيون به موقع!
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برنامهه واکسیناسههیون اتهریش بههرای تهامین محافظههت بهاه طراحههی شهده اسههت – ولهی تنههها
زمانی که برنامه به صورت کامل رعایت شود.
ا محافظت کامل با واکسیناسیون ممکن است؟
واکسن ها بااعث توليد پادتن می روند Sوقتی ميزان کافی پادتن در بدن موجود بارد ،بيماری فرصت بروز نمی
يابد ،و فرد در مقابل آن ايمن است Sواکسن ها در صورت دريافت به موقع – موثر هستند Sاما محافظت کامل
امکان پذير نيست Sبه همين دليل است که برخی واکسن ها چند مرتبه تجويز می روند Sبرنامه واکسيناسيون
اتريش به نحوی تنظيم رده است که – در صورت راعايت برنامه زمانی ،-محافظت به ميزان باال تامين رودS
Non-Responderها چه افرادی هستند؟
افرادی که سيستم دفااعی ران مثال به دليل بيماری يا دارو تضعيف رده ،واکسيناسيون تاثير مورد نظر را نداردS
اين افراد " "Non-Responderخوانده می روند Sسيستم دفااعی آنها به قدری ضعيف است که توليد پادتن به
ميزان کافی اتفاق نمی افتدS
چه زمانی باید کودک تان را واکسینه نمایید؟
در مورد برنامه زمانی واکسيناسيون فرزندتان با پزرک تان مرورت نماييد Sاين برنامه را هم چنين می توانيد در
"دفترچه راهنمای سالمت والدين و فرزند" و در اينترنت (مثال در  )www.gesunde-kinder.atبيابيدS
مواعد زمانی صحيح برای "واکسيناسيون" کنه ،مثال به محل زندگی بستگی دارد ولی کل ارتايرمارک اعمال
منطقه خطر است و لذا هر چه زودتر واکسيناسيون انجام رود بهتر است Sدر برنامه واکسيناسيون  2015اتريش
واکسيناسيون  FSMEاز يک سالگی توصيه می رودS
آیا واکسیناسیون به نوزاد آسیب می زند؟
خير واکسيناسيون آسيبی به نوزاد رما وارد نمی کند Sدستگاه ايمنی بدن درهنگام تولد به طور کامل ررد نموده استS
تماس با محيط آن را فعال می نمايد بدن فرزند رما اعوامل بيماری زا را رناخته و با توليد پادتن به آنها واکنش می
دهد Sلذا واکسيناسيون نيز آسيبی به نوزاد رما نمی زند – می توان گفت که اين کار تمرينی برای سيستم دفااعی بدن
است Sاز آن جا که سيستم دفااعی نوزاد کامل است ،واکسيناسيون هيچ فرار اضافه ای به بدن وارد نمی کندS
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بدن مواد دفاعی تولید می کند ،بدون این که به بیماری مبتال شود.

آیا باید کودک تان را واکسینه نمایید ،با این که هنوز به وی شیر می دهید؟
رير مادر برای کودک بسيار مهم است Sرير مادر می تواند اعفونت های روده را کاهش داده ،و کودک را
محافظت می کند ،اما نه در برابر بيماری های اعفونی خطرناکS
بدن تنها زمانی محافظت کافی در برابر "اعفونت های کودکان" را دارا می بارد که ميزان کافی پادتن در
اختيار دارته بارد Sو اين پادتن ها تنها با واکسيناسيون يا در صورت ابتال به بيماری توليد می روند Sلذا
ريردهی جای واکسن را نمی گيردS
تزریق شش واکسن به صورت هم زمان ،آیا ضرری دارد؟
خير کامال براعکس ،چراکه دريافت يک تزريق بسيار بهتر از اين است که رش بار "سوراخ" رويدS
با واکسن  6گانه بدن هم زمان در مقابل سياه سرفه ،فلج اطفال ،ديفتيری ،کزاز ،هپاتيت ب و هموفيلوس
آنفوالنزای ب مقاوم می رود Sاين واکسن فرار بيش تر از دريافت رش واکسن جداگانه به فرزندتان وارد
نمی کند Sاجزای ميکروب های موجود در واکسن قابليت تکثير ندارند Sسيستم دفااعی بدن مانند زمان ابتال به
"اعفونت واقعی" تحت فرار قرار نمی گيرد Sولی اين موضوع بااعث توليد پادتن های کمتری هم می رودS
لذا واکسيناسيون بايد در چند مرحله تجديد رود ،تا از ابتال به بيماری جلوگيری رودS
آیا هنوز از جیوه در واکسن ها استفاده می شود؟
خير Sترکيبات جيوه دار آلی تيومرزال در گذرته به اعنوان ماده نگهدارنده واکسن استفاده می ردند Sاز سال
 2000برای واکسيناسيون رايگان تنها از واکسن های فاقد تيومرزال استفاده می رود و نگرانی در اين
بابت بی اساس استS
به اعالوه افرادی که از جيوه فراری هستند بايد بيش تر به دندآنها توجه کنند و بدون آمالگام زندگی کنندS
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می توان ویروس ها را در آزمایشگاه پرورش داد و زیر میکروسکوپ الکترونی دید
رايع رودS
چرا بر علیه فلج اطفال واکسیناسیون می شود ،وقتی این بیماری ریشه کن شده است؟
ويروس پوليو که بااعث فلج اطفال می رود ،فقط در بدن انسان زندگی کرده و تکثير می رود Sاگر همه انسآنها
در سراسر دنيا واکسينه روند ،ويروس ديگر مکانی برای زندگی ندارته و کامال ريره کن می رود Sتنها در اين
زمان می توان واکسيناسيون را متوقف نمودS
تا زمانی که اين اتفاق نيافتد ،فلج اطفال هر زمانی می تواند به کرور وارد رده و در اين جا بروز نمايد Sدر
برخی کرور های آسيا و افريقا فلج اطفال هنوز رايع است ،لذا واکسيناسيون مانند گذرته با اهميت است Sچراکه
قطار ها و هواپيماها از همه جای دنيا می آيند – پيش ما هم Sبرای جلوگيری از فلج اطفال واکسيناسيون بسيار
مهم استS
FSMEچیست؟
 FSMEمخفف مننژوزفاليتيس آغاز تابستان است Sاين يک بيماری ويروسی است که بااعث التهاب مغز ،پورش
مغز و مايع نخااعی می رود Sکنه هايی که ناقل اين ويروس هستند آن را با نيش زدن به انسان منتقل می کنندS
کل ارتايرمارک اعمال "منطقه اندمی است" ،يعنی در اين منطقه کنه های آلوده به  FSMEزيادی وجود دارند
لذا بايد فرزندتان را در اسرع وقت "براعليه کنه واکسينه" کنيد Sتنها "واکسن کنه" است که از کودکتان در مقابل
 FSMEمحافظت می کند!
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کودک من چه زمانی باید بر علیه ویروس  FSMEواکسینه شود؟
کل ارتايرمارک "منطقه اندمی" با کنه های  FSMEاست Sاين که در چه سنی فرزندتان را در مقابل FSME
واکسينه کنيد در کنار ساير اعوامل بستگی به نحوه زندگی رما داردS
اگر با فرزندتان مدت زيادی را بيرون از خانه به سر می بريد ،بسيار مهم است که وی را به موقع بر اعليه
 FSMEواکسينه نماييدS
واکسن  FSMEکوکان در اتريش بسيار با بدن سازگار است Sبرنامه واکسيناسيون اتريش دريافت واکسن
 FSMEرا از تولد  1سالگی به بعد توصيه می کند Sطبيعت برای انسان مفيد است – اما تنها زمانی که ايمن
است و بدون نگرانی می توان از آن لذت بردS
آیا این موضوع که کودکان تا  2.5سال در مقابل  FSMEمقاومند صحت دارد؟
خير اين موضوع واقعيت نداردFSME Sمعموال در کودکان خفيف تر از بزرگساالن بروز می کند Sبا اين
حال تنها واکسن  FSMEمی تواند در مقابل اين بيماری محافظت ايجاد نمايد Sلذا اگر قصد لذت بردن بدون
دغدغه از طبيعت با فرزندتان را داريد ،واکسن کنه بسيار مهم استS
به اعالوه جوان ترين کودکی که به  FSMEحاد مبتال رده تنها سه هفته سن دارته است!
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آآیا صحت دارد که واکسن ها واقعا هیچ تاثیری ندارند؟
مسلم است که رواهدی بر تاثير واکسن ها و حتی ميزان محافظت آنها ،که برای هر واکسنی قابل محاسبه است،
موجود استS
اين ميزان مثال برای واکسن سرخک  95درصد و برای واکسن  – FSMEدر صورت واکسيناسيون بر طبق
توصيه ها – بين  96تا  98درصد می باردS
چرا تعداد مبتالیان به  FSMEساهنه تغییر می کند؟
 FSMEدر تمام نواحی اندمی (به غير از اتريش مثال در چک و اسلوونی) تغييرات رديد ساالنه نران می دهدS
اين تغييرات به ررايط محيطی و آب و هوايی بستگی دارند – مثال زمستآنهای سخت تعداد کنه های ناقل بيماری
را کاهش می دهند ،ولی در هوای گرم تابستاتی ،تعداد اعفونت های  FSMEافزايش می يابندS
پيش از رروع واکسيناسيون فراگير در اتريش ساالنه  500تا  800مورد ابتال به  FSMEگزارش می رد Sاز
زمان رروع واکسيناسيون پيرنهادی تعداد مبتاليان ساالنه بين  50تا  100مورد استS
با ثبت دقيق اطالاعات در اتريش می توان اثر اعوامل جوی بر تغييرات ساالنه را قابل مراهده نمود Sاين ميزان
در اتريش بين  2-0مورد در سال بين افراد واکسينه نرده يا کامل واکسينه نرده می بارد Sهم زمان مانند اتريش
در چک نيز تغييرات تعداد بيماری ثبت رده است ،اما در سطحی بسيار باالتر ( 800-200مورد در سال) Sتنها
تفاوت بين دو کرور اتريش و چک در ميزان واکسيناسيون است که در اتريش  %85و در چک بين  10تا
 %15می باردS

ویروسها را مي توان درآزمایشگاه پرورش داد و در میكروسكوب الكتروني به وضوح مشاهده كرد.
آیا واقعا نمی توان به صورت علمی وجود ویروس ها را ثابت نمود؟
ويروس ها موجودات زنده بسيار کوچکی هستند و سوخت و ساز ندارند ،ولی می توان آن را در آزمايرگاه
پرورش داد و می توان آنها را زير ميکروسکوپ ديدS
تکثير آنها در کرت های سلولی هر زمانی قابل تکرار است و لذا از نظر اعلمی قابل اثباتS
هم چنين ررايطی که در آن برخی ويروس ها در هوا پخش رده و افراد دريافت کننده را آلوده يا مبتال می
کنند ،مثال در فصل سرماخوردگی هر پاييز ،برای همه قابل مراهده و فهم استS

بیماری کزاز دیگر وجود ندارد؟
کاهش موارد ابتال به کزاز را مديون ميزان باالی واکسيناسيون هستيم و محافظتی که از اين طريق ايجاد می
رود Sبا اين حال ساالنه راهد مواردی از بيماری کزاز در افرادی که واکسيناسيون خود را ساليان طوالنی تجديد
ننموده اند هستيم Sاعامل بيماری کزاز در خاک به رکل قارچی دايمی خود هميره وجود دارد Sاين اعوامل می
توانند به راحتی وارد زخم های آلوده رده و بدون حضور هوا فعال رده و سم مرگبار خود را آزاد نمايند Sدر
بدن فردی که در مقابل کزاز واکسينه رده بارد ،اين سم در راه خود به سمت سيستم ااعصاب مرکزی با پادتن
های موجود جذب رده و نمی توانند اثر منفی خود را روی سلول های ااعصاب بگذارندS
به اعالوه قارچ های اعامل کزاز به گرما و مواد ضداعفونی کننده حساس نيستند ،اين قارچ ها می توانند چند ماه
در بافت
ها ،و سال ها در خاک ،اگر در معرض نور خورريد قرار نگيرد ،زندگی کنندS
؟ آیا واکسیناسیون آبله نشان نداده که واکسیناسیون چقدر می تواند خطرناک باشد؟
با استفاده درست از واکسن آبله برای اولين بار در تاريخ ،برر موفق رد يک بيماری اعفونی خطرناک را در
سراسر جهان ريره کن کندS
آبله به صورت وخيم بروز می نمود و در  10تا  30درصد افراد بااعث مرگ می رد Sاز آن جا که گزينه
ديگری در دست نبود از واکسنی ناسازگار استفاده می رد Sولی از آن جا که بيماری ريره کن رده،
واکسيناسيون از سال  1981به بعد الزم نيست Sاين که زمانی واکسن آبله مرکالتی ايجاد می کرده را نمی توان
به اعنوان دليلی برای مرکل دارتن واکسن های فعلی استفاده نمودS
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رنج یک کودک غیر قابل توصیف و ارزش گذاری است
آیا واکسن ها تنها در حضور مواد خطرناکی مانند فرمالدهید و آلومینیوم هیدروکسید اثر می کنند؟
خير Sمثال واکسن بسيار موثر سرخک هيچ يک از اين دو را در خود نداردS
فرمالدهيد ماده ای غير فعال کننده است ،که مثال برای کرتن ويروس ها و توليد واکسن مرده استفاده می رودS
پس از توليد اين ماده از بين برده می رود ،به صورتی که تنها آثاری از آن باقی می ماندS
حداکثر ميز ان مجاز در واکسن بسيار کم تر از ميزان مجاز کتاب دارويی اتحاديه اروپا قرار دارد Sفرمالدهيد هم
چنين ماده ای جانبی از سوخت و ساز بدن است و لذا بدن ما توانايی تجزيه و دفع آن را داردS
آلومينيوم هيدروکسيد به اعنوان تقويت کننده تاثير (تقويت کننده ايمنی) در بسياری از واکسن های مرده استفاده
می رود ( منظور واکسن هايی است که قابليت تکثير ندارند) Sتقويت کننده های ايمنی ،بااعث می رود مواد موثر
واکسن در مقايسه با آنتی ژن خالی به مدت و غلظت بيش تری بااعث توليد پادتن روندS
آلومينيوم هيدروکسيد بيش از  80سال است که به اعنوان تقويت کننده استفاده می رود تا محافظت اصطالحا پايه
(که سه دوز ماده غيرفعال در ظرف يک سال است) محافظتی يک يا چند ده ساله را فراهم نمايد Sميزان
آلومينيوم موجود در واکسن بسيار کمتر از ميزان مجاز قابل جذب از مواد غذايی استS
واضح است که اعوامل کرته رده نسبتا کم موجود در واکسن مرده فرار کمتری در مقايسه با اعفونت قابل تکثير
در بدن به سيستم ايمنی وارد می نمايندS
لذا در مواردی که تنها می توان واکسيناسيون را با واکسن مرده انجام داد ،بايد واکسيناسيون در چند مرحله
تکرار رود تا ميزان کافی از ماده دفااعی در بدن توليد رودS
و اين جا آلومينيوم هيدروکسيد کمک می کند که تعداد واکسيناسيون های الزم کاهش بيابدS
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آیا واکسن ها تنها برای سود پزشکان ساخته نشده اند؟
برای پزرکان مسلما پيش گيری از رنج بيماری – نه تنها برای خود بيمار بلکه اطرافيان وی هم – در درجه
اول قرار داردS
رنج يک کودک غير قابل توصيف و ارزش گذاری است ،ولی هزينه استفاده از تجهيزات مراقبت های ويژه
قابل محاسبه است ميليون ها يورو Sيک مثال هزينه مراقبت ويژه برای  15سال از فردی که پيش از آن سالم
بوده و در سال  2001بر اثر  FSMEفوت نموده برای واکسيناسيون کل اتريش بر اعليه  FSMEکافی
استS
محاسبات هزينه و سود برای انواع مختلف واکسن موجود می بارد Sاين نيز دليلی برای واکسيناسيون رايگان
در بسياری از کرورهاست Sبا هزينه ای که يک کودک معلول رده بر اثر ابتال به مازرنزفاليتيس برای جامعه
ايجاد می کند می توان تمام کودکان را در اتريش برای يک سال واکسينه نمودS
آیا صحت دارد که عوارض شدید واکسیناسیون به صورت سری نگه داشته می شوند؟
خير Sتمام واکسن های مجاز در اتريش پيش از استفاده اعمومی روی نمونه های بيرماری با دقت آزمايش رده
اند – هم چنين از نظر سازگاری و تاثير آنهاS
به اعالوه يک ربکه نظارتی اروپايی تمام موارد مرکوک آسيب های ناری از واکسن را بايد بررسی نموده و
آسيب های ايجاد رده را گزارش نمايد و ارتباط احتمالی واکسيناسيون و اعاليم مراهده رده را بررسی کند Sدر
اين ربکه نيز نظارت رديد وجود دارد و در واکسن های توصيه رده برای کودکان تا کنون اعوارض جدی
مراهد نرده استS
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ثابت شده که کنه ای که آلوده شود تمام عمرش آلوده می ماند .نه تنها
خودش بلکه تمام نسل های بعدیش.

آیا صحت دارد که نیش کنه تا اندازه عدس کامال بی ضرر است؟
خير اين موضوع صحت ندارد Sاندازه واکنش به نيش کنه ارتباطی با ميزان ويروسی که کنه از نيش (نه گاز)
خود منتقل می کند نداردS
وقتی کنه موجودی خون گرم (انسان يا حيوان) را می گزد ،هم زمان با بزاق خود ماده ای مسکن را وارد بدن
می کند تا فرد متوجه نرود که نيش خورده Sهم چنين با هر مکش ماده ای را وارد بدن می کند که جلوی انعقاد
خون را می گيرد – تا بتواند مدت بيش تری خون بمکد Sاين دو ماده و هم چنين ميکروب با هر حرکت مکش
مجددا وارد بدن می روند – ميکروب  FSMEبر خالف تصور اعامه در ديواره روده قرار نداردS
لذا با اولين مکش نيز ميکروب  FSMEبه همراه بزاق وارد جريان خون فرد ميزبان می رود Sکنه ها هم چنين
بيماری اليم را منتقل می کنند – اين ميکروب در ديواره روده قرار دارته و تنها بعد از سااعت ها مکش وارد
بدن انسان می رود Sلذا اندازه لکه نيش کنه هيچ ارتباطی با ميزان ميکروب  FSMEوارد رده به بدن نداردS
ولی هرچه کنه با خون مکيده رده بزرگ تر رده بارد ،بزاق بيش تر و ويروس  FSMEبيش تری (مسلما در
موردی که خود آلوده بارد) وارد نموده است Sلکه ای که خود به خود بزرگ تر می رود می تواند نرانه بيماری
اليم بارد Sثابت رده که کنه ای که آلوده رود تمام اعمرش آلوده می ماند Sنه تنها خودش بلکه تمام نسل های
بعديشS
مرحله  – 1اصطالحا الروها -و مرحله  – 2اصطالحا نمف ها -نيز ويروس  FSMEرا اصطالحا در گهواره
دريافت نموده و اعفونت زا هستند Sنيش آنها معموال حس نمی رود ،زياد هم مکش نمی کنند ،ولی اگر الروها و
نمف ها به تعداد زياد نيش بزنند ممکن است بتوانند دوز بيمار کننده مساوی کنه بالغ را انتقال دهندS
S
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مخترع واکسن کنه از شرکت داروسازی حق امتیاز دریافت می کند و در موسسه خود عوارض جانبی
واکسن را کنترل می کند .شما در این باره چه می گویید؟
متهم نمودن پروفسور کونتز که چنين داروی مبارکی را توليد نموده به کاسبی و تجارت با ترس مردم ،مرا
غمگين می کند .خود پروفسور کونتز بزرگترين منتقد واکسن "خود" است و تمام موارد مرکوک به
اعوارض جانبی را به دقت بررسی می نمايد Sمی توانم از تجربه رخصی بگويم که خود من چندين بار در
اين مورد با وی در تماس بوده ام Sنظر رخصی من در مورد "کاسبی با دارو" به نظر من هر ررکت يا
انسانی که بتواند جلوی تنها يک مورد از مثال مازرنزفاليتيس يا اعوارض رديد دايمی يک اعفونت را بگيرد،
اليق دريافت "ترتی از طالست"S
آیا واکسیناسیون برای کودکان زیر سه سال خطرناک است؟
دقيقا بر اعکس قرار گرفتن کودکان زير سه سال می تواند به معنی جلوگيری از خطری قابل پيش گيری در
اين گروه سنی حساس بارد Sچرا که در اين سن بيماری هايی مانند سياه سرفه ،هموفيلوس انفوالنزايی نوع
ب رديدا وخيم بروز می کنند Sهم چنين خطر ابتال به بيماری های ( SSPEوخيم ترين نوع سرخک) در
(دو) سال اول زندگی بيش تر استS
لذا بايد سعی نمود تا محافظت کافی در مقابل اين بيماری ها را پيش از اولين تماس ايجاد کرد Sاين بيماری
های اعفونی در حال حاضر با واکسيناسيون موفق نوزادان تقريبا از بين رفته اند Sبا اين حال در هر يک از
سال های  1999و  2011يک مورد مرگ بر اثر سياه سرفه در نوزدانی گزارش رده که کوچک تر از
سنی بودند که واکسيناسيون در آن امکان انجام دارته باردS
به اعالوه در سال  1995در اتريش  1018مورد ابتال به فلج اطفال با معلوليت های دايمی – و در اين
ميان  102مورد مرگ – گزارش رد Sاکنون اين مريضی به لطف واکسيناسيون گسترده ديگر وجود نداردS
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واکسن جدید سیاه سرفه در هر سنی
با بدن سازگار است!

آیا محافظت واکسن سیاه سرفه واقعا برای مدت طوهنی موثر نیست؟
بله ،سطح پادتن های واکسن سياه سرفه با زمان کاهش می يابند Sو در نتيجه ميزان محافظت کم می رود Sاز
آن جا که سياه سرفه هنوز در جامعه ما در گردش است (در سال های گذرته تعداد بسيار بيش تری از موارد
ابتال مراهده رده است) ،در ابتال های جديد اعوارض غير معمول بروز می کنند ،که طوالنی تر و زجردهنده
تر هستند Sباقی مانده ماده دفاهی می توانند جلوی بروز کامل بيماری را بگيرند ولی نمی توانند کال از
بيماری پيش گيری کنند Sلذا در طول زندگی بايد هر  10سال و از  60سالگی به بعد هر  5سال واکسن را
تجديد نمود Sبه ويژه همه ااعضای خانواده ای که انتظار تولد فرزندی را دارند بايد واکسيناسيون سياه سرفه
خود را تجديد نمايند Sدر غير اين صورت ممکن است نوزاد را پيش از واکسيناسيون در سن سه ماهگی آلوده
نمايندS
WHOدر مورد بی اثر بودن واکسن ها سکوت می کند؟
دقيقا بر اعکس  WHOبه حدی از ميزان تاثير واکسن ها مطمين است که در سراسر جهان کمپين های
تبليغاتی برای واکسيناسيون را با تمام قوا توصيه ،پرتيبانی و حمايت می نمايد – اين سازمان توانسته با
واکسيناسيون هدف مند از سال  1980بيماری آبله را ريره کن نمايد Sهدف بزرگ بعدی ،ريره کنی فلج
اطفال با کمک واکسيناسيون ،به دليل وجود جنگ در مناطق ريوع به تاخير افتاده است Sيک هدف ديگر
 WHOريره کنی سرخک است Sبه همين ترتيب تعداد مبتاليان به سرخک در اياالت متحده به ردت کاهش
يافته است  40سال پيش ساالنه  4000مرگ بر اثر سرخک گزارش می رد ،در سال های اخير اين اعدد به
زير  100مورد رسيده که تمام آنها بيمارانی بودند که وارد کرور رده بودند Sولی با وضعيت فعلی ريوع
سرخک در اروپا و امريکا ،تالش های حتی بيرتری الزم است تا اين هدف به واقعيت بدل رودS
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آیا صحت دارد که سه چهارم مرگ های ناگهانی در کودکان مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون سیاه سرفه روی
می دهند؟
خير Sدر ارتايرمارک آمار مرگ و مير ناگهانی کودکان در حال کاهش است – در حالی که واکسيناسيون بر اعليه
سياه سرفه افزايش می يابد در بين سال های  1984تا  1988به طور متوسط  22مورد مرگ ناگهانی کودکان
مراهده رد Sدر سال های  1989تا  1994اين آمار  15مورد بود Sدر سال های بعدی اين آمار رديدا کاهش پيدا
کرد Sاز سال  2006به بعد هرگز اين آمار از دو مورد مرگ ناگهانی کودکان در سال باالتر نرفته است Sدرصد
واکسيناسيون بر اعليه سياه سرفه در نوزادان سال  1988حدودا  %60تخمين زده می رود ،آمار دقيقی از اين
دوره در دست نيستS
با رروع واکسيناسيون رايگان در اتريش تعداد واکسيناسيون نوزادان به صورت جهری افزايش يافت Sاين افزايش
با معرفی دفترچه های واکسيناسيون ثبت رده است Sدر حال حاضر بيش از  %90نوزادان و خردساالن در
ارتايرمارک بر اعليه سياه سرفه واکسينه هستند  Sبا اين حال آمار مرگ و مير ناگهانی به ميزان کمی ثابت مانده
است Sلذا هيچ رابطه اعلت و معلولی بين واکسيناسيون سياه سرفه و مرگ ناگهانی کودکان قابل مراهده نيستS
چرا انجمن پزشکان آمریکا برداشتن اجبار به واکسیناسیون را توصیه می کنند؟
در اتريش هيچ اجباری به وا کسيناسيون وجود ندارد Sتا جايی که من می دانم در اياالت متحده نيز چنين اجباری
وجود ندارد Sبا اين وجود مراکز دولتی مانند کودکستآنها ،مدارس و دانرگاه ها گواهی مصونيت در قبال بيماری
های اعفونی خاصی ،به ويژه سرخک ،را پيش از ثبت نام درخواست می کنند Sبرای اين امر يا گواهی
واکسيناسيون و يا گواهی وجود پادتن های مربوطه خواسته می رود Sبه اين وسيله سعی می رود تا از انتقال و
ريوع بيماری های اعفونی جلوگيری رود Sانجمن پزرکان اتريش با تدابير اجباری مخالف است و در اعوض به
متقااعد نمودن افراد معتقد استS
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ادعا می شود که شیوع سرخک در 10سال گذشته بدون استثنا درافراد واکسینه شده مشاهده شده .آیا این
موضوع صحت دارد؟
اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد! تمام موارد ريوع سرخک در سال های اخير در اروپا از طرف
ادارات بهدارت به دقت بررسی و ثبت رده اند Sاين موارد هميره افرادی بوده اند که به هر دليلی اصال
واکسينه نرده يا به طور کامل محافظت نرده بوده Sاين افراد به ويروس سرخک آلوده ردند و چون محافظت
کافی ندارتند به بيماری مبتال ردند Sهمه اين موارد ريوع درون اين جمعيت واکسينه نرده بی محافظ باقی
مانده اند Sافراد واکسينه رده ای که با آنها تماس دارتند به جز موارد استثنا سالم مانده اند Sاين موارد استثنا با
تجربه هم خوانی دارد ،که تنها يک بار واکسيناسيون "صرفا" محافظتی بين  %95-90و نه  %100را
فراهم می کندS
رنيدن کی بود مانند ديدن آخرين ريوع وسيع سرخک در اتريش در سال  2008با بیيش از  440میورد تاييید
رده اتفاق افتاد و با ورود ويیروس بیه مدرسیه ای در زالتزبیورگ و ابیتالی کودکیان واکسیينه نریده ریروع ریدS
اين بيماری تنها بين افراد واکسينه نرده باقی ماند و در ارتايرمارک تنها چهار نوجیوان و جیوان واکسیينه نریده
به بيماری مبتال ردند – رايد چون در زمان کودکی آنها هنوز واکسيناسيون رايگان وجود ندارتS
واکسیناسیون در نوزادان باعث بروز شوک سیستم ایمنی شده ،که منجر به بروز صرع ،اوتیسم ،آلرژی و
غیره می شود؟
خير اين موضوع کذب محض بوده و هيچ پايه اعلمی برای آن وجود ندارد Sهيچ يک از اين آسيب های
فرضی پس از واکسيناسيون در نوزادی مراهده نرده است Sبه اعالوه ،اگر اين طور بود ،هيچ پزرکی ديگر
نوزادان را واکسينه نمی کرد! تحقيقات جديد نران داده اند که اختالالت باکتری های روده احتماال با اوتيسم
در ارتباط هستند و هيچ ارتباطی بين واکسيناسيون و اوتيسم وجود نداردS
آیا واقعا بیماری های نقص سیستم ایمنی بدن با واکسیناسیون فراوان ،تشدید می شوند؟
خير اين بيماری ها به هيچ وجه افزايش نمی يابند Sتنها با روش های ترخيصی بهتر ،زود تر از قبیل تریخيص
داده می روند Sسيستم ايمنی می تواند با درمآنهای الزم برای بيماری های بدخيم ماننید تومورهیا ضیعيف ریودS
ولی هيچ ارتباطی با واکسيناسيون وجود نداردS

15

برای واکسیناسیون از موادی استفاده می شود که به صورت ژنتیکی دستکاری شده اند .آیا این مواد بدن
را آلوده می نمایند؟
مهندسی ژنتيک تا کنون تنها برای توليد انبوه واکسن ها استفاده می رود Sولی با آن هيچ بدنی "آلوده" نمی
رود Sمحصوالت نهايی موادی فاقد قابليت تکثير هستند ،که خود مورد تغيير ژنتيکی قرار نگرفته اند و تنها
بدن را به توليد مواد دفااعی ترويق می کنندS
آیا واکنش به واکسن در واقع واکنش به مواد سمی موجود در واکسن هاست؟
تمام واکسن هايی که امروزه استفاده می روند آثاری از مواد همراه به مقادير غير خطرناک دارند Sواکنش
به واکسن نرانه ای از فعاليت مورد نظر سيستم دفااعی بدن با آنتی ژن است که از طريق واکسن وارد بدن
می رود Sاين واکنش ها اعموما بی خطرند ،نيازی به درمان ندارند و آسيبی باقی نمی گذارندS
به اعالوه واکنش به واکسن تنش خيلی کمتری از ابتال به بيماريی که از آن محافظت می رود ،به اورگانيسم
وارد می نمايدS
آیا واقعا عفونت با پنوموکک ها می تواند ظرف تنها چند ساعت باعث مرگ شود؟
متاسفانه بلی Sاين باکتری ها با پورری مخفی هستند که سيستم دفااعی بدن آن را بالفاصله به اعنوان اعامل
بيمار کننده خطرناک ترخيص نمی دهد Sلذا اين ميکروب ها می توانند بدون مزاحمت در بدن تکثير روند ،و
زمانی که به گوش ميانی ،ريه يا مغز رسيدند ،باالترين وضعيت خطر ايجاد می رودS
متاسفانه بسياری از انواع پنوموکک ها به آنتی بيوتيک ها مقاوم هستند Sولی بالخره نواعی واکسن برای
کودکان توليد رده است که با بدن سازگار است و در مقابل  85درصد پنوموکک ها مصونيت ايجاد می
نمايدS
از سال  2012واکسيناسيون پنوموکک برای تمام کودکان نوزاد رايگان استS
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واکسن های مهم کودکان
واکسن های رایگان برای کودکان
واکسن شش گانه
واکسن رش گانه بخری از برنامه واکسيناسيون رايگان کودکان است ،که با دفترچه کوپن "سالمت کودک و والدين"
می توان از آن استفاده نمود Sاين واکسن فرزند رما را در مقابل رش بيماری خطرناک محافظت می نمايد
ديفتيری ،کزاز ،پرتوسيس (سياه سرفه) ،پوليو (فلج اطفال) ،هپاتيت ب ،هموفيلوس آنفوالنزای بS
جهت تامين محافظت موثر ،واکسيناسيون از  3ماهگی انجام می رود واکسيناسيون دو مرحله ای با  8هفته فاصله
و مرحله سوم حداقل  6ماه بعد Sواکسيناسيون  6گانه به خوبی با بدن سازگار است و نياز به تزريق های فراوان به
کودک رما را از بين می برد Sبه اين رکل کودک رما تا هفت سالگی محافظت می رود Sاز رروع مدرسه تجديد
برخی اجزای واکسن ترکيبی الزم است ،که به صورت رايگان در راستای برنامه واکسيناسيون مدرسه يا ادارات
سالمت منطقه ،در رهرداری گراتز ،در مراکز واکسيناسيون استان و در مطب پزرکان اعمومی و متخصصين
اطفال قابل دريافت می بارند (به بخش  3قسمت  27رجوع نماييد)S
سرخک ،اریون ،سرخجه )(MMR
اين واکسن نيز بخری از برنامه واکسيناسيون رايگان کودکان است و در دفترچه "سالمت والدين و کودک" موجود
می بارد Sاين واکسن دو مرحله ای استS
اولين مرحله در  11ماهگی و مرحله بعدی حداقل  4هفته بعد – ولی حتی المقدور تا پايان دوسالگی – انجام رده و
کودک رما را از سه بيماری اعفونی محافظت می نمايدS
به اعالوه اگر کودکان کمی به سرخک واکسينه رده بارند – يعنی درصد واکسيناسيون جامعه پايين بارد – بايد هر
پنج تا هفت سال انتظار يک اپيدمی (افزايش محلی بيماری) را دارتS
واکسن  MMRنه تنها برای کودکان که برای تمام افرادی که ممکن است آنها را آلوده کنند مهم است مثال اريون
برای مردان و پسران بی خطر نيست Sدر برخی موارد اين بيماری بااعث التهاب بيضه ها می رود که فرد را اعقيم
می کندS
اگر فرزند رما بانوی بارداری را به سرخک آلوده کند ،ممکن است جنين دچار نقص های مادر زاد رود ،لذا مهم
است که حتی االمکان افراد بيش تری واکسينه روندS
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روتاویروس – اسهال و استفراغ
اين واکسن خوراکی موثر و بسيار سازگار به صورت رايگان در مقابل بيماری های ناری از روتا ويروس در
دسترس می بارد Sدر طول دوره کاری خود بنده در بخش اعفونت های اطفال ،در ماه های زمستان تنها در رهر
گراتز حدود  300تا  500نوزاد و خردسال بر اثر اسهال ناری از روتاويروس بستری می ردندS
دليل بستری آنها در آن زمان و هم چنين امروزه استفراغ تقريبا غيرقابل کنترل و اسهال رديد است Sاز دست دادن
رديد مايعات در نتيجه اين بيماری که می تواند خطر مرگ را به دنبال دارته بارد تنها با تزريق سرم قابل جبران
استS
حتی با وجود اين که تدابير مديريتی امروزه اجازه حضور مادر در بيمارستان را فراهم می کنند ،نوزاد و کودک
خردسال تنش رديدی را از حضور در مکانی ناآرنا و درمان پزرکی تحمل می نمايدS
امروزه دو نوع واکسن بسيار سازگار و موثر خوراکی وجود دارند ،که در صورت استفاده گسترده اعموميت
بيماری را به ردت کاهش می دهند Sواکسيناسيون (بسته به نوع واکسن) به صورت خوراکی در دو يا سه مرحله
با فاصله ها سه يا چهار هفته انجام می رود Sواکسن از هفته  7ام تولد می تواند بر اساس رمای واکسيناسيون
پيرنهادی تجويز رود Sواکسيناسيون بايد بسته به نوع واکسن تا  16يا حداکثر  24هفتگی (® )Rotarixو يا 22
تا حداکثر  32هفتگی (® )Rotateqپايان يافته باردS
از ماه ژوييه  2007واکسن روتاويروس در برنامه واکسيناسيون رايگان قرار داده رده است Sبدين وسيله از
همان اولين سال استفاده گسترده ريوع بيماری رديدا کاسته رد – در کلينيک کودکان گراتز می توان کاهری
 %90در تعداد بيماران بستری رده به خاطر روتاويروس را مراهده نمود!
پنوموکک ها
پنوموکک ها د ر نوزادان و کودکان خردسال بااعث بيماری های رديد مانند التهاب غرا مغزی ،ريه و گوش ميانی
می روند Sدر مجموع سه مرحله واکسيناسيون باالترين محافظت ممکن را برای کودک رما فراهم می آوردS
واکسن پنوموکک برای همه کودکان تا  2سالگی رايگان است – و در دفترچه "سالمت والدين و کودک" موجود
می باردS
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واریسل – آبله مرغان
اعفونت واريسل به ويژه در نوجوانان و بزرگساالن بااعث اعوارض رديد می رود Sاين واکسن نيز در برنامه
واکسيناسيون اتريش تحت واکسن های توصيه رده اعمومی قرار دارد Sبيماری در نوجوانان و بزرگساالن رديد
تر از کودکان بروز می نمايدS
سایر واکسن های توصیه شده
(خارج از برنامه واکسیناسیون رایگان)

در بانوان باردار (پيش از همه در اوايل باردار) اعفونت می تواند بااعث آسيب يا مرگ جنين رود Sکودکان می
توانند از نه ماهگی در برابر واريسل واکسينه روندS

مننژوکک سی

از  9سالگی هر کودکی که واکسينه نرده يا هنوز به بيماری مبتال نرده يا دارای سطح پايينی از پادتن می بارد،
بايد واکسن واريسل را تجديد نمايد Sواکسن در دو مرحله با فاصله حداقل  6هفته انجام می رودS

واکسن دوگانه مننژوکک سی برای خردساالن تا  2سالگی توصيه می رود ،ولی از  2ماهگی واکسيناسيون
امکان پذير می بارد Sولی اين واکسن تنها در مقابل مننژوکک های نوع سی محافظت ايجاد می نمايد Sوقتی
واکسيناسيون اوليه در  2سالگی انجام رود تنها يک مرحله کافی استS
برای نوجوانان از  11تا  13ساله يک مرحله واکسيناسيون مننژوکک توصيه می رود ،چراکه در اين سن نيز
بيماری رايج می بارد Sبرای اين کار از واکسن  4گانه ( )ACWYبه صورت رايگان استفاده می رود (صفحه
 29را ببينيد) Sدر برخی کرور ها مننژوکک های گروه سی بسيار رايج هستند Sدر بريتانيا مننژوکک های گروه
سی با واکسيناسيون به ردت کاهش داده رده اندS
مننژوکک بی
برای اين نوع رايج مننژوکک گروه بی نيز واکسن موثری موجود می بارد Sمننژوکک های اين گروه در حال
حاضر مسوول  %70-50بيماری های مننژوککی در اتريش هستند Sواکسن موجود موثر است اما بر اساس
تجربه واکنش بدنی به آن بسيار بيش تر از ساير واکسن های استفاده رده در اين رده سنی است – بيش از همه
واکنش با تب رايج تر است Sاين موضوع زمانی که اين واکسن همراه با واکسن های ديگر تجويز رود نيز
صادق می بارد Sبا اين حال هنوز نسبت مزيت به ريسک اين واکسن بسيار باالست Sواکسيناسيون با
® Bexseroاز پايان  2ماهگی مجاز می بارد Sبدين وسيله می توان خطرناک ترين سنين ابتال به بيماری های
وخيم مننژوککی که نوزادی و نوجوانی است را پورش دادS
اين واکسن به اعنوان واکسن ترخيصی برای افراد با ريسک باالی بيماری (نقص ايمنی ،آسيب به طحال )SSSو
افراد در تماس نزديک با بيماران مننژوکک بی (درتاسيسات درمانی ،در بخش های اعفونی ،در بخش مراقبت
های ويژه ،پرسنل آزمايرگاهی) توصيه می رود – و طبيعتا هر فرد ديگری که مايل به محافظت باردS
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آنفوهنزا (سرماخوردگی)
از آن جا که در نوزادان سرماخوردگی معموال به صورت وخيم بروز می کند ،واکسيناسيون از هفت ماهگی به
ردت توصيه می رود Sبا اين که بيماری هر ساله با ردت های مختلف ريوع می يابد ،درصد واکسيناسيون در
اتريش هنوز بسيار پايين است Sواکسن سرماخوردگی بايد هر ساله تجديد رود ،چرا که ويروس سرماخوردگی
نيز خود را تغيير می دهدS
تاکنون سياست بر محافظت از افراد در خطر مانند سالمندان در مقابل آنفوالنزا بوده است ،که با اين که جان
سالمندان فراوانی را نجات داده ،ولی برای مهار ويروس در جامعه موثر نبوده است Sبيش ترين تماس اجتمااعی
در افراد جوان در سن کار و کودکان کودکستان و مدرسه وجود دارد Sلذا اين افراد سهم بزرگی در توزيع
ويروس در جامعه را دارند Sواکسيناسيون گسترده اين افراد می تواند تاثير به سزايی در کاهش اپيدمی آنفوالنزا
دارته بارد Sاز سال  2014نواعی واکسن فعال در اتريش موجود است که از راه بينی اسپری رده و از 24
ماهگی تا  18سالگی قابل استفاده می باردS
هپاتیت آ و هپاتیت آ+ب
به دليل راعايت بهدارت وي روس هپاتيت آ در اتريش چندان رايع نيست Sولی بيش از همه از طريق سفر به
کرور های جنوبی به کرور "وارد می رود" Sاگر قصد داريد با فرزندتان به کرورهای جنوبی سفر کنيد،
واکسيناسيون برای کل خانواده توصيه می رودS
در خردساالن بيماری معموال با اعاليم خفيف بروز می کند ،ولی آنها می تواند والدين يا ساير ااعضای خانواده
را بيمار کنند Sواکسن تکی هپاتيت آ می تواند به اعنوان مکمل واکسن هپاتيت ب (مثال در صورت وجود
محافظت پايه با واکسن  6گانه) استفاده رود و يا به صورت واکسن ترکيبی هپاتيت آ+ب برای افرادی که هيچ
محافظتی در مقابل هپاتيت ندارندS
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محافظت در برابر کنه FSME -

واکسن های رایگان برای کودکان مدرسه ای و نوجوانان

"واکسيناسيون کنه" برای نوزادان نيز بسيار مهم است Sبيش تر مناطق ارتايرمارک منطقه خطر با کنه های آلوده
فراوان هستند ،لذا اين واکسيناسيون بايد – برای بزرگساالن نيز – بسيار جدی گرفته رود Sموارد مرگ و آسيب
های دايمی با واکسن قابل پيش گيری هستندS

در سنين مدرسه محافظت ايجاد رده در مقابل ديفتيری ،کزاز ،فلج اطفال ،هپاتيت ب و سياه سرفه در کودکی ،در
راستای برنامه واکسيناسيون رايگان تجديد می رود Sاين برنامه واکسيناسيون رايگان برای کودکان مدرسه ای و
نوجوانان هم چنين رامل موارد زير می رود

واکسن از سه مرحله ترکيل رده است ،پس از آن محافظت بايد هر سه تا پنج سال –بسته به سن فرد واکسينه رده-
تمديد رود Sواکسن اعموما سازگار است و در برنامه واکسيناسيون اتريش از  13ماهگی توصيه می رود Sبا
پز رک خود در اين باره مرورت نماييد که آيا کودک رما بايد مرحله اول را زودتر دريافت نمايدS

ویروس پاپیلوم انسانی)(HPV
سرطان دهانه رحم پس از سرطان سينه رايج ترين نوع سرطان بين بانوان جوان اروپايی است Sاعلت اصلی بروز
سرطان دهانه رحم ( )Zervixkarzinomاعفونت مزمن با ويروس پاپيلوم انسانی ( )HPVکه مخاط دستگاه
تناسلی را آلوده می کند ،می باردS

اين واکسن رايگان نيست ولی با اين حال هميره برنامه های تخفيفی برای آن وجود داردS
انتقال از طريق تماس پوستی در هنگام رابطه جنسی (نه از طريق مايعات بدنی) انجام می رود %70 Sمردان و
زنانی که از نظر جنسی فعال هستند حداقل يک بار به ويروس  HPVآلوده می روند Sتا کنون دارويی برای
مبارزه با ويروس  HPتوليد نرده است Sتنها پيش گيری از اعفونت مزمن به ويروس های سرطان زای
( HP )onkogenenمی تواند جلوی بروز سرطان دهانه رحم را بگيرد Sمرحله اوليه هنوز قابل درمان و پيش
مراحل سرطان تنها با آزمايش "پاپ اسمير" مرتب قابل ترخيص و با جراحی قابل درمان می بارد Sواکسن رايج
ترين انواع سرطان زای ويروس ( HPنوع  16و  )18تا حد زيادی از اعفونت های مزمن با اين ويروس که
مسوول  %70سرطآنهای دهانه رحم و  %90سرطآنهای مهبل و آلت تناسلی مردانه و هم چنين سرطآنهای دهان
و حلق می بارد ،پيرگيری می کندS
واکسن  4گانه به اعالوه در مقابل زگيل تناسلی که می تواند برای افرادی که از نظر جنسی فعال هستند خيلی
ناراحت کننده بارد ،نيز محافظت ايجاد می نمايد Sاز آن جا که انتقال بيش تر از راه جنسی انجام می رود و از آن
جا که واکسيناسيون تنها پيش از ابتال امکان پذير است ،بهتر است کودکان و نوجوانان پيش از رروع فعاليت
جنسی واکسينه روند Sلذا واکسيناسيون  HPVاز سال  2014در برنامه واکسيناسيون رايگان مدارس برای
دختران و پسران قرار داده رده استS
اين واکسن مزايای اپيدمولوژی فراوانی دارد ،چراکه حلقه اعفونت تنها به اين وسيله رکسته رده و می توان به
سراعت محافظتی اعمومی ايجاد نمود Sبرای کودکان از  9تا  12سالگی واکسن به صورت دو مرحله ای با فاصله
رش ماه تجويز می رود Sزمان اولين مرحله واکسيناسيون برای دوره واکسيناسيون رايگان تعيين کننده استS
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واکسن در مطب پزرکان اعمومی و کودکان و مراکز واکسيناسيون اعمومی به صورت رايگان اعرضه رده و هم
چنين در کالس  4ام مدارس به صورت رايگان انجام می رودS
در صورت رروع واکسيناسيون پس از  12سالگی تا  15سالگی نيز می توان واکسيناسيون را با واکسن دو
مرحله ای انجام داد Sپس از آن سه مرحله واکسيناسيون الزم است دومين مرحله يک ماه پس از اولين مرحله و
سومين مرحله رش ماه پس از دومين مرحله انجام می رودS
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مننژوککACWY-
بيماری های مننژوککی می توانند وخيم يا مرگبار بارند Sبيماری معموال سيری ناگوار دارد (به بخش پنومموکک ها
مراجعه نماييد) و می تواند ظرف چند سااعت بااعث قرارگيری بيمار در وضعيت مرگبار – و متاسفانه مرگ -رودS
واکسن اين بيماری برای نوجوانان –ترجيحا در  12سالگی به صورت واکسن ترکيبی در برنامه واکسيناسيون رايگان
قرار دارد ،که نه تنها در مقابل مننژوکک گروه سی بلکه در مقابل گروه های آ ،وای و دبليو  135نيز محافظت ايجاد
می نمايدS

سواالت خاص در مورد واکسيناسيون ،واکسن ها و خطرات و اعوارض جانبی احتمالی آنها را می توانيد از
پزرک خود بپرسيدS
اگر مايل به طرح سوالی از نگارنده اين متن هستيد می توانيد از نرانی زير استفاده نماييد
ايميل hausarzt@gesunde-kinder.at

اعفونت هايی گروه وای نه تنها در اياالت متحده که در اروپا و به ويژه در سوئد در حال ررد هستند Sاعفونت های گروه
دبليو  135در ترکيه رايج می بارند Sگروه آ در آفريقا ،ربه جزيره اعربستان و روسيه رايج استS
لذا واکسيناسيون پيرگيرانه برای مثال در سنين مدرسه بسيار مهم است!
دريافت اين واکسيناسيون زمانی که نوجوان در نوزادی واکسن مننژوکک سی را دريافت نموده بارد نيز منطقی استS
واکسن در حال حاضر به نوجوانان بين  10تا  12ساله به صورت رايگان اعرضه می رود – در برنامه واکسيناسيون
مدرسه و در مطب پزرک مقيم Sبرای نوجوان سنين باالتر واکسن توصيه می رود ولی رايگان نيستS
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