واکسن

( HPVويروس پاپيلوماي انساني)

®Gardasil

آنچه الزم است بدانيد

بسياري از بيانيه هاي اطالعاتي واكسن به اسپانيولي و زبان هاي ديگر موجود است .به تارنماي  www.immunize.org/visمراجعه كنيد.
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 HPVچيست؟
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چه كسي بايد اين واكسن  HPVرا دريافت كند و چه
هنگام؟

ويروس پاپيلوماي تناسلي انساني ( )HPVمتداول ترين ويروس
مقاربتي (انتقال جنسي) در اياالت متحده است .بيش از نيمي از
مردان و زناني كه از لحاظ جنسي فعال هستند در مقطعي از زندگي
خود به  HPVمبتال مي گردند.

زنان :واكسيناسيون عادي
• واكسن  HPVبراي دختران  11يا  12ساله توصيه مي شود .اين
واكسن مي تواند به دختراني كه  9ساله شده اند نيز داده شود.

در حال حاضر حدود  20ميليون آمريكايي به آن مبتال هستند و هر
ساله حدود  6ميليون به آن مبتال مي گردند HPV .معموال از طريق
تماس جنسي انتشار مي يابد.

چرا واكسن  HPVدر اين سن به دختران داده مي شود؟
مهم است كه دختران واكسن  HPVرا قبل از اولين تماس جنسي
خود دريافت كنند -بدان دليل كه در معرض ويروس پاپيلوماي
انساني قرار نگيرند.

بسياري از عفونت هاي  HPVباعث هيچ عالمتي نشده ،و به خودي
خود رفع مي گردند .اما  HPVدر زنان مي تواند باعث سرطان
گردنه رحم گردد .در ارتباط با مرگ هاي ناشي از سرطان در بين
زنان سراسر دنيا ،سرطان گردنه رحم در رتبه دوم قرار دارد .در
اياالت متحده هر ساله حدود  10,000زن به سرطان گردنه رحم
مبتال مي گردند و انتظار مي رود كه حدود  4,000نفر آنها به علت
ابتال به آن جان خود را از دست بدهند.
 HPVبه چندين سرطان كمتر معمول تر از قبيل سرطان مهبل و
سرطان هاي فرج در زنان و انواع ديگر سرطان هم در مردان و هم
در زنان نيز مربوط مي شود .اين بيماري همچنين مي تواند باعث
زگيل هاي تناسلي و زگيل هاي حلق گردد.
براي عفونت  HPVعالجي وجود ندارد ،اما برخي از مشكالتي كه
از آن ناشي مي شود مي تواند معالجه گردد.
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هنگامي كه يك دختر يا زن به ويروس مبتال شد ،واكسن ممكن است
خوب كار نكند يا ممكن است اصال كارساز نباشد.

زنان :واكسيناسيون جبراني
• اين واكسن همچنين براي دختران و زنان  13تا  26ساله اي
توصيه مي شود كه هنگامي كه جوان تر بودهاند همه  3دوز
واكسن را نگرفته اند.
مردان
افراد بالغ از  9تا  26ساله براي جلوگيري از زگيل هاي تناسلي مي
توانند واكسن  HPVدريافت كنند .همانند مورد زنان ،بهترين زمان
واكسينه شدن ،قبل از اولين تماس جنسي است.
واكسن  HPVبه عنوان يك سري  3دوزي داده مي شود.
دوز اول
دوز دوم
دوز سوم

واكسن  - HPVچرا بايد واكسن تزريق كرد؟

واكسن  HPVبدان دليل مهم است كه در زنان مي تواند از بسياري
از موارد سرطان دهانه رحم جلوگيري كند ،به شرطي كه شخص قبل
از آنكه در معرض ويروس قرار گيرد واكسن را دريافت كند.
انتظار مي رود كه حفاظت ايجاد شده توسط واكسن  HPVمدت
ها ادامه داشته باشد .اما واكسيناسيون جايگزيني براي آزمايشات
سرطان دهانه رحم نيست .زنان هنوز هم بايد آزمايشات عادي پپ
اسمير را انجام دهند.
واكسني كه شما دريافت مي كنيد يكي از دو واكسن هايي است كه
مي تواند براي جلوگيري از  HPVداده شود .مي توان آن را هم به
مردان هم به زنان داد .عالوه بر جلوگيري از سرطان دهانه رحم ،در
زنان مي تواند از سرطان مهبلي و فرجي ،و در زنان و مردان از
زگيل هاي تناسلي نيز جلوگيري كند.
واكسن ديگر فقط به زنان داده مي شود ،و فقط براي جلوگيري از
سرطان دهانه رحم است.
)HPV (Gardasil) - Farsi (3/30/10

هم اكنون
 1تا  2ماه پس از دوز اول
 6ماه پس از دوز اول

دوزهاي اضافي (تقويتي) توصيه نمي شود.
واكسن  HPVرا مي توان همزمان با واكسن هاي ديگر داد.
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بعضي از افراد نبايد واكسن  HPVبگيرند يا
بايد صبر كنند

• هر كسي كه در هر زمان نسبت به هر قسمت تشكيل دهنده
واكسن  ،HPVيا به يك دوز قبلي واكسن  HPVعكس العمل
آلرژيك تهديد كننده زندگي داشته است نبايد واكسن را دريافت
كند .اگر شخصي كه واكسينه مي شود هر گونه آلرژي شديد،
از جمله آلرژي به خمير مايه دارد اين موضوع را به پزشكتان
بگوييد.

• واكسن  HPVبراي زنان باردار توصيه نمي شود .اما دريافت
واكسن  HPVدر زمان حاملگي دليلي براي در نظر گرفتن خاتمه
دادن به حاملگي نيست .زناني كه شير مي دهند مي توانند واكسن
را دريافت كنند.
هر زني كه آگاه مي شود هنگامي كه اين واكسن  HPVرا
دريافت كرده حامله بوده ترغيب مي شود كه با دفتر ثبت نام
 HPVدر حاملگي با شماره تلفن  800-986-8999تماس بگيرد.
اين به ما كمك مي كند ياد بگيريم چگونه زنان حامله به واكسن
پاسخ مي دهند.
• افرادي كه در زماني كه دادن واكسن  HPVبرنامه ريزي شده
بيماري خفيفي دارند هنوز نيز مي توانند واكسينه شوند .افراد داراي
بيماري متوسط تا شديد بايد تا زماني كه بهتر شوند صبر كنند.

5

ريسك هاي اين واكسن چيست؟

اين واكسن  HPVبه مدت چندين سال در اياالت متحده و سراسر
جهان مورد استفاده قرار گرفته و بسيار ايمن بوده است.
اما هر دارويي احتماال مي تواند باعث يك مشكل جدي از قبيل يك
عكس العمل شديد آلرژيك گردد .ريسك هر گونه واكسني كه باعث
جراحت شديد يا مرگ گردد بينهايت كوچك است.
عكس العمل هاي آلرژيك تهديد كننده زندگي از واكسن ها بسيار
نادرند .اگر قرار است چنين وضعي پيش آيد در عرض چند دقيقه تا
چند ساعت پس از واكسيناسيون خواهد بود.
تا كنون معلوم شده كه در رابطه با واكسن  HPVچند مسئله خفيف تا
متوسط پيش مي آيد .اين مسائل زياد طول نمي كشند و به خودي خود
رفع مي شوند.
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اگر يك عكس العمل شديد پيش آيد چه روي مي دهد؟

بايد به دنبال چه عالئمي باشم؟
عكس العمل هاي شديد آلرژيك از جمله جوش پوستي؛ باد كردن دست
ها و پاها ،صورت ،يا لب ها؛ و مشكل در تنفس.
چه بايد بکنم؟
• فوراً به پزشک تلفن کنيد يا او را به پيش دكتر ببريد.
• به پزشک خود بگوييد چه اتفاقی افتاده ،و تاريخ و ساعت آن را
ذکر کنيد و بگوييد چه هنگام واکسن را زده شده است.
• از فراهم كننده خدمات پزشكي خود خود بخواهيد با پر کردن فرم
سيستم گزارش اثر منفی واکسن (Vaccine Adverse Event
 )VAERS ،Reporting Systemعکس العمل پيش آمده را
گزارش دهند .يا آنکه می توانيد اين گزارش را از طريق تارنمای
 VAERSبه نشانی  www.vaers.hhs.govپر کنيد يا در اين
مورد با شماره  1-800-822-7967تماس بگيريد.

 VAERSتوصيه های پزشکی به عمل نمی آورد.
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برنامه ملي غرامت جراحت ناشي از واكسن

برنامه ملي غرامت جراحت ناشي از واكسن (Vaccine Injury
 )Compensation Program, VICPدر سال  1986بوجود آمده است.
افرادي كه بدين باورند كه در اثر واكسن دچار جراحت شده اند مي
توانند با تماس با شماره تلفن  1-800-338-2382يا بازديد از تارنماي
اين برنامه به نشاني www.hrsa.gov/vaccinecompensation
ادعايي را نزد  VICPمطرح كنند.

• عكس العمل ها در بازو هنگامي كه تزريق انجام شده:
 درد (حدود  8نفر در هر  10نفر) قرمزي يا تورم (حدود  1نفر در هر  4نفر)• تب:
 خفيف ( 100درجه فارنهايت) (حدود  1نفر در هر  10نفر) متوسط ( 102درجه فارنهايت) (حدود  1نفر در هر  65نفر)• موارد ديگر:
 سردرد (حدود  1نفر در هر  3نفر) غش و ضعف .حمالت كوتاه مدت غش و عالئم مربوطه (ازقبيل حركات سريع ماهيچه اي) مي تواند پس از هر عمل يا اقدام
پزشكي از جمله واكسيناسيون صورت گيرد .نشستن يا خوابيدن
براي حدود  15دقيقه پس از واكسيناسيون ميتواند كمكي در
جهت جلوگيري از غش و جراحت هاي ناشي از افتادن باشد.
اگر بيمار احساس سرگيجه يا گيج بودن مي كند ،يا در بينايي او
تغييري پيش آمده يا در گوش هايش صداي زنگ مي شنود اين
موضوع را به پزشك يا پرستار خود بگوييد.
مانند تمام واكسن ها ٬واكسن هاي  HPVبراي مشكالت شديد و
غير طبيعي همچنان تحت نظر قرار مي گيرند.
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چگونه می توانم مطالب بيشتری را فرا گيرم؟

• از فراهم كننده خدمات پزشكي خود سوال کنيد .آنها می توانند
آنچه را که در داخل بسته واکسن است به شما بدهند يا منابع ديگر
اطالعات را پيشنهاد کنند.
• با اداره بهداشت محل يا ايالت خود تماس بگيريد.
• با مراکز کنترل و پيشگيری بيماری (Centers for Disease
 )Control and Prevention, CDCتماس بگيريد:
 با شماره )1-800-CDC-INFO( 1-800-232-4636تماس بگيريد يا
 از تارنمای  CDCبه نشانی  www.cdc.gov/std/hpvيا www.cdc.gov/vaccinesديدن کنيد
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