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ثبت سالمتى شخصی ام
( کتاب آبی )

برنامهء ایمن سازی NSW

براى برنامه ايمن سازى  NSWبه ويب سایت صحت
 NSWبهwww.health.nsw.gov.au/immunisation/ :
Pages/schedule.aspx

این مهم است كه کتاب آبى فرزند
خود را در هر وقت مالقات براى
ثبت وا كسيانسيون با خود بيآوريد
تا توسط دا کتر  /نرس ثبت گردد .

Save the Date to Vaccinate

“ثبت تاریخ تطبيق واکسين”

این مهم است تا مطمئن باشید که وا کسين ها در زمان آن

تطبيق شده است طوريكه نوزادان از خطر ابتال به بیماری
های جدی محفوظ باشند’Save the Date to Vaccinate‘ .
“ثبت تاریخ تطبيق وا کسين” تيلفون ممکن است کمك
کند تا اطمینان حاصل شود که وا کسين های طفل شما در
زمان آن تطبيق شده است.

برای معلومات بیشتر

مراجعه به ویب سایت ادارهء صحت نیو
سوت ویلز
www.health.nsw.gov.au/immunisation

حکومت آسترالیا
ویبسایت دیپارتمنت صحت

www.health.gov.au

براى معلومات مفيد و منابع از جمله توانايى چاپ یك
برنامه ایمن سازی شخصی برای فرزند (فرزندان) ويب
سايت ‘ ’Save the Date to Vaccinateو فيديو ها ،به ويب
سایت  www.immunisation.health.nsw.gov.au/چك
نمائيد.

مرکز ملی برای جلو گیری از امراض
ادارهء ریسرچ و مراقبت ()NCIRS
www.ncirs.edu.au/about/index.php

ورقهء تشریح حقایق در بارهء هیپاتیتیس ب

www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hepatitis-B-fact-sheet.pdf

ویب سایت ثبت معافیت اطفال در
آسترالیا

www.humanservices.gov.au/customer/services/
medicare/australian-childhood-immunisation-register
SHPN (CHP) 130462
December 2013 © NSW Ministry of Health.

واکسین
هیپاتیتیس ب
برای طفل
نو تولد شما

هیپاتیتیس ب )(Hepatitis B

ویروس هیپاتیتیس ب میتواند سبب مریضی مداوم جگر
مانند رسیدن آسیب به نسج جگر و ابتالء به سرطان جگر
گردد .کودکانیکه به میکروب هپاتیتیس ب آلوده گردند 90
در صد چانس ابتالء به مریضی مزمن آلودگی در طول حیات
را دارند.

هیپاتیتیس ب بسیار ساری میباشد و به آسانی از طرق ذیل
انتشار میکند:

	مادریکه آلوده به میکروب باشد آنرا هنگام تولد به
•
فرزندش انتقال میدهد

	درزیکه در جلد به اثر استعمال اشیاء کثیف مانند پا کی
•
و سوزن ایجاد گردد میتواند سبب انتقال میکروب گردد

	تماس مستقیم بین خون آلودهء شخص و زخم سرباز
•
دیگری مانند خراشیدگی و بریدگی در جلد
	رایطهء جنسی با شخص آلوده به میکروب.
•

معاینه در زمان حامله گی

همه خانمها باید از نگاه هیپاتیتیس ب در زمان معمول
حامله گی معاینه گردند .ا گر نتیجهء معاینه مثبت باشد طفل
ضرورت به تداوی خواهد داشت تا از آلودگی جلو گیری
شده و مبتالء به مریضی مزمن جگر نگردد .ممکن است
تداوی برای مادر نیز سفارش گردد.

جلو گیری

وا کسین هیپا تیسیس از اوایل سال  1980در آسترالیا مورد
استعمال قرار گرفت و تطبیق وا کسین بهترین طریق جلو
گیری از مریضی میباشد.

واکسین هیپاتیسیس ب برای کودکان نو تولد

به همه کودکان نو تولد هنگام والدت وا کسین هیپاتیسیس
داده میشود تا :

	تا انتشار مرض را از مادریکه به این میکروب مبتال باشد
•
جلو گیری کند .بعضی اوقات مادر ممکن است نداند که
این مرض را دارد و،

	از انتشار مرض در اوایل ماهائی تولد از اشخاص مصاب
•
که در عین منزل محل رهایش زندگی میکنند و یا اشخاص
دیگریکه ممکن است آلوده باشند جلو گیری کند.

پرو گرام تطبیق واکسین هیپاتیتیس ب

سفارش شده است که برای طفل شما وا کسین هیپاتیتیس ب
در زمان تولد داده شود ویا در ظرف  7روز اول زندگی او،
که با تطبیق سه مقدار دیگر وا کسین در مدت  6هفته،
و در سنین  4و  6ماهگی داده میشود.

مصئونیت واكسين هیپاتیتیس ب

تجارب جدی نشان داده است که تطبیق وا کسین هیپاتیتیس
بی خطر است و توسط اطفال نو تولد بخوبی قابل تحمل
میباشد .تاثیرات جانبی که بسیار عمومیت دارد جزئی
میباشد که عبارت از سرخی و پندیدگی در ناحیهء تطبیق
وا کسین است .این وا کسین با تغذیهء طفل از پستان مادر
تاثیری ندارد.

تداوی کودکانیکه از مادر مبتالء
به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

همان طوریکه یک مقدار از وا کسین هیپاتیتیس ب در وقت
تولد به طفل داده میشود ،طفلی که از مادر مبتالء به
هیپاتیتیس تولد میشود به او دوائی به نام هیپاتیتیس
امیونوگو لو بو لین  hepatitis B immunoglobulinدر ظرف
 12ساعت از وقت تولد برای حفاظت بیشتر داده میشود.
برای حفاظت طویل المدت دادن مقدار مکمل وا کسین
هیپاتیتیس ب اساسی میباشد.

معاینات بیشتر اطفالیکه از مادر مبتالء
به هیپاتیتیس ب تولد میشوند

طفلی که از مادر مبتالء به هیپاتیتیس ب تولد میشود به یک
معاینهء خون بعد از سه ماه از ا کمال تطبیق وا کسین
هیپاتیتیس ب ضرورت دارد تا به مصئونیت
او در مقابل مرض اطمینان حاصل گردد.
یک نامهء یاد آوری برای
شما و دا کتر شما از طرف
ادارهء صحت نیو سوت
ویلز ارسال میگردد.

