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 ثبت سالمتی شخصی ام 
) کتاب آبی(

این مهم است كه کتاب آبى 
فرزند خود را در هر وقت 

مالقات براى ثبت واكسيانسيون 
با خود بيآورید تا توسط 

داکتر / نرس ثبت گردد.

برای معلومات بیش�ت

صحت نیوساوث ویلز    
health.nsw.gov.au/immunisation

وزارت صحت حکومت آسترالیا    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

نیوساوث ویلز ورقهء معلوماتی در 
بارهء هیپاتیتیس ب  

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

ثبت واكسیناسیون آسترالیا  
servicesaustralia.gov.au/individuals/

services/medicare/australian-
immunisation-register 

هيپاتيتيس ب 
ن  واكس�ی

NSW Health

برای طفل نوزاد شما

ن را   تاریخ تطبیق واكس�ی
یادداشت کنید

این مهم است تا مطمئن باشيد كه واكسين ها در 
زمان آن تطبيق شده است طوریكه نوزادان از خطر 

ابتال به بيماری های جدی محفوظ باشند.  

جدول زمانى 
واكسيناسيون 

NSW را بررسى 
کنيد تا بدانيد 

وقت واكسيناسيون 
بعدی نوزاد شما 
در چه وقتى در 

health.nsw.gov.
 au/vaccinate

است.

 

Dari

ن را  تاریخ تطبیق واكس�ی
یادداشت کنید

واكسيناسيون به موقع بهترین محافظت 
از طفل شما در برابر امراض جدی است

 زمان واکسیناسیون فرزند 
خود را برریس کنید

health.nsw.gov.au/immunisation
health.gov.au/health-topics/immunisation
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register
health.nsw.gov.au/vaccinate
health.nsw.gov.au/vaccinate


)Hepatitis B( هیپاتیتیس ب
ویروس هيپاتيتيس ب ميتواند سبب مریضى مداوم 

جگر مانند رسيدن آسيب به نسج جگر و ابتالء به 
سرطان جگر گردد. كودکانيكه به ميكروب هپاتيتيس 
ب آلوده گردند 90 در صد چانس ابتالء به مریضى 

مزمن آلودگى در طول حيات را دارند.

هيپاتيتيس ب بسيار ساری ميباشد و به آسانى از 
طرق ذیل انتشار ميکند:   

•  مادریكه آلوده به ميكروب باشد آنرا هنگام تولد به 
فرزندش انتقال ميدهد

•  درزیكه در جلد به اثر استعمال اشياء کثيف مانند 
پاكى و سوزن ایجاد گردد ميتواند سبب انتقال 

ميكروب گردد

•  تماس مستقيم بين خون آلودهء شخص و زخم 
سرباز دیگری مانند خراشيدگى و بریدگى در جلد

•  رابطه جنسى با شخص آلوده به ميكروب. 

گ
معاینه در زمان حامل�

همه خانمها باید از نگاه هيپاتيتيس ب در زمان معمول 
حامله گى معاینه گردند. اگر نتيجهء معاینه مثبت باشد 

طفل ضرورت به تداوی خواهد داشت تا از آلودگى 
جلوگيری شده و مبتالء به مریضى مزمن جگر نگردد. 

ممكن است تداوی برای مادر نيز سفارش گردد.  

ی جلوگ�ی
واكسين هپاتيتيس ب از اوایل سال 1980 در آستراليا 

مورد استعمال قرار گرفت و تطبيق واكسين بهترین 
طریق جلوگيری از مریضى ميباشد.

 

ن هیپاتیتیس ب برای  واكس�ی
كودکان نوزاد

به همه كودکان نوزاد هنگام والدت واكسين 
هيپاتيتيس ب داده ميشود تا:

•    تا انتشار مرض را از مادریكه به این ميكروب مبتال 
باشد جلو گيری کند. بعضى اوقات مادر ممكن است 

نداند كه این مرض را دارد و، 

•     از انتشار مرض در اوایل ماهائى تولد از اشخاص 
مصاب كه در عين منزل محل رهایش زندگى ميکنند 

و یا اشخاص دیگریكه ممكن است آلوده باشند 
جلوگيری کند.  

ن  پرو گرام تطبیق واكس�ی
هیپاتیتیس ب

برای طفل شما واكسين هيپاتيتيس ب در زمان تولد 
یا در ظرف 7 روز اول زندگى او توصيه مى شود، كه 

با تطبيق سه دوز دیگری از واكسين هيپاتيتيس ب در 
6 هفتگى، و 4 ماهگى و 6 ماهگى تعقيب ميشود.

ن هیپاتیتیس ب مصئونیت واكس�ی
تجارب جدی نشان داده است كه تطبيق واكسين 
هيپاتيتيس بى خطر است و توسط اطفال نوزاد 

بخوبى قابل تحمل ميباشد. تاثيرات جانبى كه بسيار 
عموميت دارد جزئى ميباشد كه عبارت از سرخى و 

پندیدگى در ناحيهء تطبيق واكسين است. این واكسين 
با تغذیهء طفل از پستان مادر تاثيری ندارد. 

تداوی كودکانیکه از مادر مبتالء 
به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

همان طوریكه یک مقدار از واكسين هيپاتيتيس ب 
در وقت تولد به طفل داده ميشود، طفلى كه از مادر 

مبتالء به هيپاتيتيس تولد ميشود به او دوائى به نام 
 hepatitis B هيپاتيتيس ب اميونوگولوبين

immunoglobulin در ظرف 12 ساعت از وقت تولد 
برای حفاظت بيشتر داده ميشود. برای حفاظت 

طویل المدت دادن مقدار مكمل واكسين 
هيپاتيتيس ب اساسى ميباشد.

معاینات بیش�ت اطفالیکه از مادر 
مبتالء به هیپاتیتیس ب تولد 

میشوند
طفلى كه از مادر مبتالء به هيپاتيتيس ب تولد ميشود 
به یک معاینهء خون بعد از سه ماه از اكمال تطبيق 
واكسين هيپاتيتيس ب ضرورت دارد تا به مصئونيت 
او در مقابل مرض اطمينان حاصل گردد. به شما و 

داکتر شما نامه یادآوری از NSW Health ارسال 
خواهد شد.


