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 پدر و مادر  گرامي 

، ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سرخك Bيماري هاي واگير (سل، فلج اطفال، هپاتيت     ب
سرخجه و اوريون) طبق جدول واكسيناسيون كه در كارت مراقبت كودك شما آمده است قابل 

پيشگيري با واكسن هستند. بنابراين با مراجعه به موقع جهت انجام واكسيناسيون توسط 
 كاركنان بهداشتي، كودك خود را در مقابل بيماري ها ايمن و سالمتي او را تضمين نماييد.

 

 :نكات مهم قبل از تزريق واكسن

 كارت ايمن سازي كودك خود را به همراه داشته باشيد. .1

توضيحات مندرج در كارت را به دقت مطالعه نماييد و سواالت خود را از كاركنان  .2
 بهداشتي بپرسيد.

 سابقه تشنج يا آلرژي يا مشكالت كودك را به واكسيناتور اطالع دهيد. .3

 كودك را آرام نموده و احساسات خود را كنترل كنيد. .4

صادقانه به كودك اين اطمينان خاطر را بدهيد كه واكسن درد زيادي ندارد و بسيار مفيد  .5
 است.

تحت هر شرايطي جهت تنبيه كودك خود ، ازكلماتتهديدكننده مثل آمپول زدن   .6
 خودداري نماييد تا مفهوم ترسناكي از تزريق واكسن در ذهن او باقي  نماند.

كودك را در آغوش گرفته، او را ببوسيد تا احساس امنيت كند و با صحبت كردن به او  .7
 آرامش بدهيد.

 قبل از تزريق كودك چيزي خورده باشد تا در هنگام واكسن زدن دچار رنگ ”حتما .8
 پريدگي، تعريق و غش نشود.
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 نكات مهم در حين تزريق واكسن

 حواس كودك خود را با اشاره به تصاوير و اشياء اطرافتان پرت نماييد. .1

 كودكتان را محكم و ايمن نگه داشته و او را ببوسيد. .2

 به آرامي او را نوازش كرده و با نرمي با او صحبت كنيد. .3

تو كودك شجاعي "در هنگام تزريق، اجازه بدهيد كودك گريه كند، و با الفاظي مثل  .4
   به زور او را مجبور نكنيد تا ساكت شود."هستي

 

 
 

 
 

 نكات مهم پس از تزريق واكسن

دقيقه در سالن انتظار بمانيد تا در صورت بروز 20بعد از انجام واكسيناسيون به مدت  .1
  اطالع دهيد."برخي عوارض واكسن به واكسيناتور سريعا

 دقيقه به 10پس از دادن قطره خوراكي فلج اطفال در صورت استفراغ در كمتر از  .2
 واكسيناتور اطالع دهيد تا قطره دوباره تكرار شود.

در صورت اسهال در روز تزريق، به واكسيناتور اطالع دهيد تا قطره فلج اطفال يك ماه  .3
 بعد تكرار شود.

برابر وزن كودك خود داده 2همزمان با تزريق واكسن ثالث، قطره استامينوفن به ميزان  .4
  ساعت ادامه دهيد و هرگز از آسپرين استفاده نكنيد.24 ساعت يكبار به مدت 4و هر 

 كمپرس سرد در روز اول در محل تزريق، درد، قرمزي و تورم را كم ميكند. .5
 

 

 والدين گرامي

هنگام واكسيناسيونكودك را به 

 .طورصحيح در آغوش بگيريد
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 در صورت بروز هر كدام از عالئم زير بعد از تزريق،  بالفاصله به واكسيناتور و پزشك اطالع دهيد :

جيغ كشيدن مستمر و بدون وقفه كودك ، استفراغ، اسهال شديد آبكي و يا                            −
 تب غير قابل كنترل

 روز3تداوم قرمزي، سفتي، التهاب و درد در محل تزريق بيش از  −

  ساعت بعد از تزريق 72تشنج در طي  −

0Fآبسه در محل تزريق −

� 

 ماهگي بروز عالئمي مانند: تب، بثورات 18 تا 12به دنبال تزريق واكسنهاي  −
1Fجلدي

 يا تورم غدد بناگوشي ( كنار گوش ) بعد از چند روز �

 

 توصيه هاي مهم 
اگر كودك شما داراي يك بيماري متوسط يا شديد با حال عمومي بد است يا 

داراي يك بيماري تب دار يا سابقه تشنج با واكسن قبلي و يا ضايعات مغزي پيش 
رونده است، به فردي كه واكسن مي زند اطالع داده تا با نظر پزشك واكسن 

 تزريقشود.   

 شل بودن مدفوع، سرماخوردگي و تب مختصر مانعي براي  واكسيناسيون نيست.

 
         منابع : 

 1381دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي وزارت بهداشت، چاپ اول،  -

 1388برنامه و راهنماي ايمن سازي، چاپ -

 1389راهنماي عملي ايمن سازي وزارت بهداشت، چاپ  -

 90راهنماي كشوري مراقبت پيامدهاي نا مطلوب ايمن سازي، ويرايش سوم، زمستان  -

 

جهت كسب اطالعات بيشتر با واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين 

 ) و يا مراكز بهداشتي درماني نزديك محل سكونت خود ، تماس حاصل فرماييد. 3680973يا تلفن (

                                                
 آبسه: ضايعه اي در محل تزريق كه حاوي مايع بوده، حالت مواج داشته يا سرباز كرده باشد.�

 

 بثورت جلدي : دانه هاي منتشر در بدن (صورت ، سينه ، شكم و پشت)�


