
واکسیناسیون مننگوکوک
 توصیه جدید جهت واکسیناسیون 15 ماهگی

 توصیه

 که در حال حارض در C (NeisVac-C®) 15 شورای عالی بهداشت توصیه می کند بجای واکسن رایگان برای مقابله با مننژیت

 توصیه شود. این واکسن رایگان منی ACWY (Nimenrix® )  ماهگی توصیه می شود، واکسن برای مقابله با مننژیت نوع

.باشد

 برای انسان خطرناک می باشند و می توانند منجر به مننژیت، ACWY مننژها باکرتی می باشند و انواع مختلفی دارند. نوع

.آماس مغز و عفونت خون شوند

را توصیه می کند؟ ACWY چرا شورای عالی بهداشت واکسن نوع
 افزایش یافت. تا این لحظه W و Y در سال 2018 در بلژیک (و دیگر کشورهای اروپایی) عفونت مننژیت ناشی از رسوتیپ

 تعداد مجموع عفونت مننژیتی ثابت می باشد. اگرچه امکان ابتال به عفونت مننژیتی کم است، اما عفونت بسیار خطرناکی

.است

چرا این واکسن در برنامه اولیه رایگان واکسیناسیون گنجانده نشده است؟
.در حال حارض افزایش موارد ابتال کم می باشد

.به همین دلیل در مدت کوتاهی به صورت غیر رایگان در ناحیۀ فالندرن عرضه می شود

غیراجباری
 به عنوان والدین حق دارید به این اطالعات دسرتسی داشته باشید و درصورت دلخواه و نه اجباری از این واکسن برای

 فرزندتان استفاده منایید. در اینصورت در مطب پزشکتان ثبت می شود تا در برنامۀ واکسیناسیون 15 ماهگی بجای واکسن

.این واکسن قرار بگیرد ،C مننژیت

هزینه+
 در داروخانه ها به قیمت 52.60 یورو موجود می باشد. با نسخه پزشک واکسن را از داورخانه ACWY واکسن مننژیت نوع

 تحویل می گیرید و در زمان واکسیناسیون 15 ماهگی همراه می آورید. جهت بازپسگیری هزینۀ واکسن، به بیمۀ درمانی

.اطالع دهید. الزم است از داروخانه گواهی داشته باشید



 

برنامۀ عمومی واکسنهای توصیه شده
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(هپاتیت ب (زردی

  پنوموکوکی (1)13
رسوتیپ 13

ویروس روتا (2                      

رسخک

اوریون

رسخچه

 ACWY (3 یا C مننگوکوک نوع

(آماس مغز)

ویروس پاپیلوم انسانی

(1)

اگر کمرت از 37 هفته باردار هستید (1)

.در 12 هفتگی دوز اضافه واکسن پنوموکوکی تجویز می شود •

 واکسن ویروس روتا با نسخۀ پزشک حدود 12 یورو می باشد. در یخچال (دمای 8-2 درجه) نگهداری منایید. رصف نظر از مارک واکسن، 2 تا 3 دوز •

.نیاز می باشد

 با نسخۀ پزشک 53 یورو می ACWY را توصیه می مناید. هزینۀ واکسن C را بجای واکسن مننژیت ACWY شورای عالی بهداشت واکسن ترکیبی مننگکوک (3)

.باشد. در یخچال (با دمای 8-2 درجه) نگهداری منایید

.سال اول دورۀ متوسطه. 2 دوز دیگر با 6 ماه فاصله از هم (4)

 :نکات قابل توجه

.موسسۀ کودک و خانواده قویاً توصیه می کند این برنامۀ تکمیلی، که از سوی شورای عالی بهداشت بلژیک مطرح شده، اعامل شود

.از لحاظ قانونی فقط واکسن فلج اطفال اجباری است

 عالوه بر واکسنهای برنامۀ اولیۀ واکسیناسیون، واکسنهای دیگری نیز جهت محافظت فردی از کودکتان در برابر مننژیت نوع ب، آبله مرغان و هپاتیت آ وجود

.دارند

.با پزشک معالجتان مشاوره منایید

.جهت واکسیناسیون می توانید انتخاب کنید که به موسسۀ کودک و خانواده، پزشک عمومی یا پزشک کودکان مراجعه منایید


