
 ایمن سازی چیست؟
ایمن سازی باعث می شود بدن نوزاد یا کودک شما از بیماری مصون مباند. 
بیشتر ایمن سازی ها بصورت واکسن هستند، اما برخی نیز مانند آنهایی 

که برای روتاویروس ها هستند بصورت خوراکی داده می شوند. داروهای 
ایمن سازی به بدن در مقابله با بیماری ها کمک می کنند. این واکسن 

ها در بیشتر موارد از ابتالی فرزند شما به بیماری های خطرناک جلوگیری 
می کنند. و اگر فرزند شما بیمار شود، به احتمال زیاد از نوع بسیار خفیف 

خواهد بود.  

 فرزند من چه موقع باید واکسن بزند؟
زدن به موقع واکسن ها برای فرزند شما اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل 

است که باید فرزند خود را برای معاینات دوره ای نزد پزشک ببرید. از برنامه 
زمان بندی که پزشک به شما می دهد پیروی کنید. سابقه ایمن سازی 

)کارت زرد( را همراه بیاورید.

 آیا این واکسن ها ایمن هستند؟  
بله. بسیاری از کودکان هر سال واکسن می زنند. تایید یک واکسن )داروی 
ایمن سازی( و ارائه آن جهت استفاده تنها بعد از سالها آزمایش و حتقیق 
اجنام می شود. واکسنها گاهی اوقات می توانند عوارض جانبی خفیفی 
داشته باشند. شایع ترین عارضه درد یا قرمزی در محل تزریق است. گاهی 
اوقات نیز تب خفیفی وجود دارد. بروز عوارض جدی تر بسیار نادر است. اگر 
حال فرزندتان بعد از زدن واکسن باعث نگرانی شما شده است با پزشک 

خود متاس بگیرید.

 آیا زدن واکسن باعث ابتال به اوتیسم می شود؟  
خیر. اوتیسم یک اختالل رشدی است. مطالعات نشان می دهند واکسن ها 

باعث اوتیسم منی شوند. نرخ ابتال به اوتیسم در کودکانی که واکسن می 
زنند همانند کودکانی است که واکسن منی زنند. بعضی ها تصور می کنند 

بین تیمروسال )یک ماده نگهدارنده جیوه ای که در برخی واکسن ها کاربرد 
دارد( و اوتیسم ارتباطی وجود دارد. اگرچه این ارتباط هرگز اثبات نشده است، 
اما ماده تیمروسال از کلیه واکسن های روتین دوران کودکی در ایاالت متحده 

حذف شده است.         

 ایمن سازی
)واکسیناسیون( سالمتی فرزند خود را حفظ کنید  
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