
 واکسيناسيون 

گاهي بعد از تزريق نوزاد تب مي كند براي 

پائين آوردن آن مي توانيد از قطره 

 استامينوفن استفاده كنيد 

 

گاهي  برخي از  نوزادان در طي يك تا دو 

روز بعد از واكسن كمي بي اشتها مي شوند 

و گريه و بي تابي مي كنند، اين موارد 

 زودگذز هستند

قطره استامينوفن پيش از واكسيناسيون 

 .مي تواندكمك كننده باشد

 دو برابر وزن نوزاد = تعداد قطره 

 12كيلو است ، بايد  6مثال اگر نوزاد 

 .قطره استامينوفن بدهيم 

 : منبع

 اينترنت ، پايگاه اطالع رساني پرستار و پرستاري

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان  
 كوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني 

) ره(سوپروايزر آموزشي بيمارستان امام خميني :  تهيه كننده 
 شهرستان كوهدشت

 1390تابستان  



 برنامه واكسيناسيون  كودكان ايران 

MMR    =سرخك ، سرخچه ، اوريون 

 

 

در كشور ما نوزادان بعد از تولد عليه 
بيماريهاي فلج اطفال ، هپاتيت ب ، سل ، 
كزاز ، ديفتري ، سياه سرفه     و اوريون 

 .واكسينه مي شوند

در نوزادان نارس معيار ، سن تقويمي 
براي انجام واكسيناسيون مي باشد و 

شروع برنامه ايمن سازي همانند ديگر 
 .كودكان است 

 

گاهي توده كوچكي : واكسن هپاتيت ب 
در محل تزريق ايجاد مي كند كه هنگام 

لمس دردناك است بعد از چند دقيقه  اين 
 .توده از بين خواهد رفت

 

قرمز شدن و دردناك بودن نشانه عفونت 
نيست و مي توانيد از حوله گرم به مدت 

دو الي سه روز براي از بين بردن اين 
 .عالئم كمك بگيريد 

 ): سل(واكسن  ب ث ژ 

حدود يك الي دو ماه بعد بصورت جوش 

بزرگ شده و سرانجام سرباز مي كند  اين 

موارد مانعي براي شستن و حمام كردن 

شيرخوار نيست مواردي چون سرماخوردگي ، 

زردي خفيف، اسهال مانع زدن واكسن نمي 

اما بهتر است در تمام موارد فوق با .شود

 .پزشك متخصص كودكان مشاوره كنيد 
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