اطالعاتی برای والدین

شما میتوانید از

خود
کودک
در برابر سرطانهای مرتبط با
 HPVمحافظت کنید

برنامه ایمنسازی  HPVانتاریو به شما کمک
میکند در برابر سرطان ایمن بمانید
از سال  ،2007دانشآموزان دختر پایه هشتم واکسن پاپیلومای انسانی ()HPV
را بهصورت رایگان دریافت میکنند.
از سپتامبر  ،2016تمام دانشآموزان پسر و دختر پایه هفتم میتوانند این واکسن
را بهصورت رایگان دریافت کنند.

این برای خانواده من به چه معناست؟
اگر شما در سپتامبر  2016یک پسر یا دختر در پایه هفتم داشته باشید ،پرستار
واحد سالمت عمومی شما در مدرسه این واکسن را به آنها ارائه خواهد کرد.
اگر دختر شما در سال تحصیلی  2016-17وارد پایه هشتم شود ،او نیز
میتواند واکسن  HPVرا در مدرسه دریافت کند تا اطمینان حاصل شود
فرصت ایمن شدن را از دست نداده است .در سالهای آتی ،این واکسن تنها
در پایه هفتم ارائه خواهد شد.
این واکسن برای بیشتر دانشآموزان بهصورت دو تزریق و به فاصله شش ماه
تزریق میشود .برای کسانی که اولین دوز خود را پس از  14سالگی دریافت
میکنند یا کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ،واکسن  HPVبهصورت سه
تزریق ظرف شش ماه تزریق میشود.

برآورد میشود بدون واکسینه شدن،

4 3
نفر
از

نفر کانادایی که از لحاظ جنسی فعال است در طول
عمر خود به  HPVمبتال میشوند

 HPVچیست؟

آیا این واکسن بیخطر است؟

 HPVویروسی است که در سراسر جهان بسیار شایع است .برآورد میشود

واکسن  HPVبسیار بی خطر و مؤثر است .و با دقت آزمایش شده و توسط

دون واکسینه شدن ،سه نفر از چهار نفر کانادایی که از لحاظ جنسی فعال

 Health Canadaتأیید شده است .عالوه بر این ،کانادا دارای یک سیستم

است در طول عمر خود به  HPVمبتال میشود .انواع مختلفی از HPV

قوی برای کنترل بیخطر بودن واکسنها است .واکسن  HPVدارای

وجود دارد و هیچ عالمت و نشانه ای در بیشتر افراد دچار آن ظاهر نمیشود.

تأییدیه استفاده در بیش از  100کشور بوده و افزون بر  175میلیون دوز

با این وجود ،بعضی از نمونههای  HPVمیتوانند باعث بروز سرطان دهانه

آن در سرتاسر دنیا توزیع شده است.

رحم یا سرطان آلت تناسلی مرد و همچنین سایر سرطان ها و زگیل تناسلی در
مردان و زنان شوند .خوشبختانه ،با واکسن  HPVمیتوان از عفونتهای
ناشی از رایجترین نوعهای  HPVسرطانزا پیشگیری کرد.

واکسن  HPVدارای عوارض جانبی مشابهی با اکثر واکسنها است.
رایج ترین عوارض جانبی آن خفیف بوده و شامل درد بازو ،تورم و قرمزی
محل تزریق است .ریسک واکنش شدید از واکسن  HPVبسیار پایین است.

چرا فرزند من باید در برابر  HPVواکسینه
شود؟

حضور دارند تزریق میشود .آنها در رابطه با تشخیص و مدیریت

واکسن  HPVبرای دختران و پسران در اوایل جوانی توصیه میشود تا از

عوارض جانبی ،از جمله هرگونه واکنش آلرژیک شدید آموزش دیدهاند.

آنها در برابر عفونتهای  HPVکه باعث سرطان میشود محافظت شود.
واکسینه کردن پسر یا دختر شما قبل از وارد شدن آنها به فعالیتهای جنسی

آیا فرزند من میتواند پس از پایه هفتم واکسن
 HPVرا دریافت کند؟
اگر فرزند شما نتواند واکسن  HPVرا در پایه هفتم شروع یا تمام کند ،تا
پایان پایه  12هم میتواند این واکسن را بهصورت رایگان دریافت کند.

این واکسن چگونه عمل میکند؟

در صورت هرگونه سؤال در مورد اینکه چه کسی نباید واکسن HPV
دریافت کند با ارائهدهنده خدمات سالمت یا واحد سالمت عمومی خود
صحبت کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،از سایت Ontario.ca/hpv
بازدید کنید.

آیا واکسن دیگری در پایه هفتم ارائه میشود؟
از سال تحصیلی  ،2016-17دانشآموزان پایه هفتم سه واکسن را بهعنوان
بخشی از برنامه مدرسه دریافت میکنند ،HPV :مننژوکوکی و هپاتیت .B
ممکن است در یک روز بیش از یک واکسن زده شود .برای کسب
اطالعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات سالمت یا واحد سالمت عمومی محلی

واکسن  HPVدر برابر عفونت  HPVمحافظت میکند .در واقع ،این واکسن
از شما در برابر چهار نوع  HPVمحافظت میکند .این چهار نوع تقریباً 92

خود صحبت کنید.

درصد از سرطانهای مقعد 89 ،درصد از سرطان های دهان و انواع خاصی

لطفاً اطمینان حاصل کنید فرم های رضایت نامه تکمیل و برگردانده شوند تا

از سرطان گلو 70 ،درصد از سرطانهای دهانه رحم 63 ،درصد از

فرزند شما بتواند واکسن رایگان در مدرسه دریافت کند.

سرطانهای آلت تناسلی مردان و  90درصد از زگیلهای تناسلی را ایجاد
می کنند .

آیا ممکن است فرزند من از طریق این واکسن،
 HPVبگیرد؟
خیر .شما از طریق واکسن  HPVدچار عفونت  HPVنمیشوید .این
واکسن باعث تقویت سیستم ایمنی فرد شده و از وی در برابر HPV
محافظت می کند.

برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس  Ontario.ca/hpvمراجعه کنید.

ISBN 978-1-4606-8440-5 (PDF) (Farsi) © Queen’s Printer for Ontario, 2016

و احتمال قرار گرفتن در معرض  HPVاهمیت زیادی دارد.

واکسن توسط پرستاران سالمت عمومی که همیشه در کلینیکهای مدرسه

