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 (0939راهنمای کارکنان بهداشتی واکسن پنج گانه به همراه پاسخ به سواالت رایج )

 واکسن برنامه

 بدو تولد هپاتیت ب-فلج اطفال خوراکی  -ب.ث.ژ 

ماهگی  2 فلج اطفال خوراکی  

ماهگی 4 فلج اطفال تزریقی-فلج اطفال خوراکی  

ماهگی 6 فلج اطفال خوراکی  

MMR 

 اوریون(-سرخجه -)سرخک 
ماهگی 12  

-MMR ماهگی 18 سه گانه -فلج اطفال خوراکی  

 سه گانه -فلج اطفال خوراکی 
سالگی 6  

 )ورود به مدرسه(

1-544-9-5599کد رسانه:    

 جدول واکسیناسیون کودکان



 والدین عزیز ؛
 

رعایت نکات زیر هنگام واکسیناسیون می تواند به کاهش درد و آرامشش       
 کودک شما کمک کند:

 

   پیش از واکسیناسیون و تا دو روز پس از آن؛ به

 کودک خود شیر  بیشتری بدهید.

  کودک را در آغوش بگیرید، با او صحبت کنید  و

 به آرامی محل تزریق را فشار دهید.

      ، برای واکسن هایی که به بازو تزریق می شوود

 آرنج را خم کنید.

 ساعت اول  :  42اقدامات 

روی محل تزریق کمپرس سرد قرار دهید ، حوله را داخل یخچال بگذارید   -1

تا خنک شود یا  از کیسه آب سرد استفاده کنید. همچنین می توانید کیسوه   

حاوی قالب های کوچک یخ را در حوله یا پارچه ای پیچیده و آن را روی محل 

اجوتونواب    مستقیم بر محل تزریق تزریق بگذارید )ازگذاشتن یخ به صورت  

 نمایید(.

محل تزریق را با مالیمت ورزش دهید به طور مثال برای واکسن هایی که      -4

به ران ها تزریق می شود ؛ ران ها  را به صورت مالیم به سمت داخل چرخش   

 دهید .

محل تزریق  را باالتر قرار دهید مثال بوازو را روی یوک بوالش کوچوک             -3

 بگذارید.

به کودک به ازای هر کیلوگور  وزن     پنتاواالن ،  همزمان با تجویز واکسن   -2

بدهید و  درصورت بروز تب یا بیقوراری هموان           بدن، دو قطره  استامینوفن 

 مقدار را به فاصله چهار ساعت تکرار کنید. 

  .به هیچ وجه به کودک آسپرین نخورانید 

 ساعت دو : 42اقدامات 

چنانچه درد و تور  ادامه داشت، بوسیله کمپرس گر ؛  

) حوله گر  و مرطوب ( به خون رسانی  محول تزریوق    

کمک کنید. قبل از انجا  کمپرس، گرمای حوله را روی   

پوست خود امتحان کنید، سوپس آن  را در مقاطو              

زمانی کوتاه روی  محل بگذارید تا پوست کودک صدمه 

 حرارتی نبیند. 
 

  در صورت آلوده شدن محل تزریق با ادرار و مودفو  کوودک،       :  1تذکر

 محل را بشویید. 

 در صووورت مووشاهده هرگونووه عوووارب نووامطلوب پووس از          :  4تووذکر

درجه زیور   3/83واکسیناسیون )مانند تب باالی 

بغلی ، تشنج بدنبال تب ، جیغ کوشیدن و بوی          

قراری مداو  ، درد ، توور  و قرموزی مو و  ،            

آبسه ...( به نزدیکترین مرکز بهداشوتی درمانوی    

 مراجعه نمایید.


