
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

تخصصی و فوق  بیمارستان  

  دنا تخصصی 

 به بیمار بخش آموزش

                        

واکسیناسیون 

 نوزادان

 

یراز، چهار راه آدرس : ش

بیمارستان  ستارخان، کوی دنا،

 دنا 

 11409477-71تلفن :    

 11409411فاکس :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

واکسیناسیون  عنوان

 نوزادان

 تهیه كننده

و ناظر 

 کیفی

دفتر آموزش به 

 بیمار

تائید 

 كننده

ر عبدالوهاب دکت

 البرزی

تدوین 

 کننده

مهندس سهیل 

 هوشداران

 1400بهار  سال تهیه

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 مدیریت کیفیت بیمارستان

 

بنننننامننه   مناننابن  

  واکسیااسیون کشوری

 

 

 

 

 

 

 

www.denahospital.com 

 

 



 

 

 

   

 

)دوز اول( برای همه  Bبهتر است واکسن هپاتیت 

ساعت اول پس از تولد تزریق  21کودکان ظرف 

 شود.

 واکسیناسیونپس از 

  برگه )های( اطالعات واکسن را که

پزشک کودک به شما داده است بخوانید 

تا در مورد عوارض جانبی که کودک 

 شما تجربه می کند اطالعات کسب کنید.

  تا انجائی که نوزاد تمایل به شیر دارد

تغذیه شود.در صورت عدم تمایل با 

 .پزشک مشاوره شود

  توجه چند روزی به کودک خود بیشتر

کنید. اگر چیزی نگران کننده ای مشاهده 

 کردید، با پزشک کودکتان تماس بگیرید.

  / برای کمک به کاهش قرمزی ، درد و

یا تورم در محل تزریق ، از پارچه 

 .مرطوب و خنک استفاده کنید

  در مورد روش کنترل تب، بعد از

 واکسیناسیون از پزشک خود سوال کنید.

 که آیا می  از دکتر کودک خود بپرسید

توانید مسکن غیر آسپرین به کودک خود 

 بدهید.

 

 

 

 

 

 
در ایران هر کودک یک کارت مخصوص مراقبت 

کودک دارد که شامل جدول واکسیناسیون، تغذیه و 

باشد. اگر فرزند شما این کارت روند رشد کودک می

را ندارد، در اولین فرصت به یکی از مراکز بهداشتی 

ی محل زندگی خود مراجعه محدودهو درمانی در 

نمایید و برای او پرونده تشکیل داده و کارت مراقبت 

 .کودک را دریافت کنید

 واکسن
 از جلوگیری
 بیماری

 شایع عوارض

 ژ ث ب

(BCG) 
 سل

 پوستی تاول
 غده شدن بزرگ

 لنفاوی
 زیِربغل،باالی

 سمت ترقوه
 تزریق

 خوراکی اطفال فلج

(OPV) 
 اطفال فلج

 شایع عوارض
 ندارد

 تزریقی اطفال فلج

(IPV) 
 اطفال فلج

 خفیف، تب
 التهاب قرمزی،
 تزریق محل

 ب هپاتیت

(HepB) 
 ب هپاتیت

 تورم و قرمزی
 تزریق محل در

 گانه پنج

(DTaP+HepB+

Hib) 

  هموفیلوس
 آنفلوانزا

 ،b سروتیپ

 ،کزار دیفتری،
 سرفه، سیاه

 ب هپاتیت

 و درد تورم،
 محل قرمزی
 ، تب ، تزریق
 ، اشتهایی بی

 پذیری، تحریک
 رنگ خستگی،

 پریدگی

MMR 

 سرخک،
 سرخچه،
 اوریون

 اشتهاییبی تب،
 پوستی عالئم و

 و قرمزی مثل
 جلدی هایراش

 گانه سه

(DTP) 

 ،کزار دیفتری،
 سرفه سیاه

 و تورم تب،
 التهاب

 

 

اقدام بسیار مهم و با سازی فعال یا واکسیناسیون ایمن

گیری از عفونت یا کاهش ارزشی است که به منظور پیش

 ژنبادی )پادتن( یا آنتیشدت بیماری با تجویز آنتی

ی اندکی توان با هزینهصورت گرفته و به کمک آن می

ها جلوگیری کرد. با اجرای از ابتال به بسیاری از بیماری

شیوع بسیاری ی واکسیناسیون همگانی در جهان برنامه

های خطرناک در بین شیرخواران، کودکان و از بیماری

که اکنون طوریشدت کاهش یافته است. بهبالغین به

ال سرفه و فلج اطفهایی مانند: دیفتری، کزاز، سیاهبیماری

با موفقیت کنترل شده و در بسیاری از کشورها به 

ا بچنین بیماری آبله ترین میزان خود رسیده است. همکم

طور کامل واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی به

 .کن شده استریشه

 

 واکسیناسیون نوزادان

کارت مراقبت کودک و روش 

 استفاده از آن

 


