
 
 والدین گرامی، 

 
 گوییم.تولد نوزادتان را به شما تبریک می 

 
از آنجایی که شما ناقل ویروس هپاتیت ب هستید، فرزندتان واکسن هپاتیت ب و ایمونوگلوبولین هپاتیت ب را بالفاصله پس از تولد دریافت  

 کرد تا ریسک انتقال بیماری از مادر به نوزاد کاهش یابد.
 

هایی که در برنامه واکسیناسیون شود، عالوه بر واکسنبه منظور اطمینان از اینکه فرزندتان در برابر عفونت هپاتیت ب محافظت می 
 در مطب پزشک عمومی شما ارائه خواهد شد. رایگاناستاندارد دوران کودکی وجود دارد، یک سری واکسن هپاتیت ب 

 
 

 2. پس از آن، نوزادتان به تا واکسن هپاتیت ب بعدی را دریافت کندتی نزد پزشک عمومی خود بگیرید نوب ماهه شد، 1هنگامی که نوزادتان  
 واکسن دیگر نیاز خواهد داشت.

 
اند نیز مشاهده شود. به همین دلیل، دو ماه پس از دریافت واکسن، در موارد نادر ممکن است عفونت هپاتیت ب در کودکانی که واکیسنه شده 

 ماهگی(. 15آزمایش خون بدهد )به عنوان مثال در نوبت واکسیناسیون  نوزاد باید
 

 ها را طبق ترتیب زیر دریافت کند:لطفاً نوبتی نزد پزشک عمومی خود بگیرید تا اطمینان حاصل شود فرزندتان واکسیناسیون و آزمایش 
 

 آزمایش کودکی      واکسیناسیون      سن 

 √                HBV 1 هفتگی(  5ش ماهگی )به عنوان مثال در آزمای 1
 HBV 1    ماهگی  2
 PCV 2هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+-فلج اطفال-سرفهسیاه-کزاز-دیفتری    ماهگی  3
 √         PCV 2هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+-فلج اطفال-سرفهسیاه-کزاز-دیفتری    ماهگی  5

 √      HBV 1+PCV2هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+-اطفالفلج -سرفهسیاه-کزاز-دیفتری    ماهگی  12
 و هپاتیت ب  MMR3آزمایش     ماهگی  15

 √                  سالگی  2
 √                  سالگی  3
 √                            MMR 3                      سالگی  4
 √                                                   سن فلج اطفال واک-سرفهسیاه-کزاز-دیفتری                سالگی  5

 )دو بار( HPV 4                سالگی  12
 

 ویروس پاپیلومای انسانی 4اوریون و سرخچه. -واکسن سرخک 3واکسن پنوموکوکال.  2واکسن هپاتیت ب.  1 

 

 توانید اطالعات بیشتری در رابطه با مراقبت در دوران کودکی و برنامه واکسیناسیون کودکان دانمارک به دست آورید:در پوشه زیر می 
 

 های مفید در رابطه با سالمت کودکان.افراد تازه در کشور خارجی. توصیه 
 های زیر: افغانستانی، انگلیسی، عربی و سومالی. شده به زبانارائه 

land-fremmed-et-i-https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny 
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