در شاروالی ها برای اشخاصی کی در گروهای خطر هستند واکسین
انفلونزا را رایگان تزریق می شود
حکومت اطمینان می دهد که در شاروالی ها برای افرادی که در گروهای خطر هستند در
واکسین انقلونزا رایگان تزریق می کند .آنها می توانند واکسین مذکور را در مقابل پرداخت ۵۰
کرون نزد داکتر معالج نیز دریافت کنند .واکسین مذکور برای اشخاصی که کارت معافیت
(فریکورت) دارند رایگان است.
وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید :انستیتوت صحت عامه عالوه بر بیماری کووید ،۱۹-احتمال فصل شدید
انفلونزا و ویروس  RSرا پیشبینی نموده است .به همین دلیل ،واکسیناسیون افراد گروهای خطر در فصل آینده مهم
ارزیابی شده است .بنا بر این ،من به بسیاری افراد ،از جمله کودکان توصیه می کنم که واکسین انفلونزا را دریافت کنند.
اطفال گروهای خطر به دلیل انفلونزا در شفاخانه ها بیشتر بستر می شوند .در سال های گذشته کمتر از  ۲۰در صد
اطفال گروهای خطر واکسین انفلونزا را دریافت نموده بودند .ما باید اطمینان حاصل نماییم که همه در مورد پیشنهاد
تزریق واکسین انفلونزا معلومات حاصل نمایند .امسال نکته جدید این است که برای اطفالی که قبل از معیاد تولد می
شوند نیز باید تا سن پنچ سالگی واکسین انفلونزا عرضه شود.
قبل از سال  ،۲۰۲۰افراد گروهای خطر برای دریافت واکسین انفلونزا از  ۱۷۵الی  ۵۷۵کرون میپرداختند .در سال
 ،۲۰۲۰حکومت فرصت این را فراهم ساخت که افراد گروهای خطر بتوانند واکسین انفلونزا را نزد داکتر معالج خود با
پرداخت  ۵۰کرون و در صورت داشتن کارت معافیت ،رایگان دریافت کنند.
امسال این طرح توسعه میابد و برای افراد گروهای خطر واکسین انفلونزا در شاروالی ها رایگان ارائه می شود .طرح
پرداخت  ۵۰کرون نزد داکتر معالج حفظ می شود و در صورت داشتن کارت معافیت ،واکسین انفلونزا رایگان تزریق
می گردد .به دلیل آماده گی ها باید شاروالی ها برای تطبیق واکسیناسیون کرونا ظرفیت بلند داشته باشند که این امر در
رابطه با واکسیناسیون انفلونزا مفید خواهد بود.
واکسین شامل در برنامۀ واکسیناسیون انفلونزا در جریان ماه اکتوبر در دسترس خواهد بود .برای فصل ،۲۰۲۲/۲۰۲۱
انستیتوت صحت عامه موفق شده است که مجموعا  ۱،۸۴میلیون دوز را برای گروه های خطر و کارمندان امور صحی
تهیه کند که از جمله حدود  ۲۴۱۰۰۰دوز آن برای کارمندان امور صحی اختصاص داده شده است .در این تعداد
 ۴۰۰۰۰دوز واکسین بهبود یافته برای افراد مسن و آسیب پذیر شامل می باشد .این نسبت به سال  ۲۰۲۰یک افزایش
قابل توجوه است .در سال مذکور  ۱،۲میلیون دوز سفارش داده شده بود.
امسال تعداد واکسین ها می تواند  ۱۰۰٪افراد شامل گروهای خطر و  ۷۵٪از کارمندان امور صحی را تحت پوشش
قرار دهد.

بنت هویه می افزاید :ما انتظار داریم که عالقمندی در مورد واکسین انفلونزا در خزان بیشتر خواهد بود و امید داریم که
داکتران معالج ،افراد گروهای خطر را به تطبیق واکسین انفلونزا تشویق کنند.
همچنین به کارمندان امور صحی ای که با مریضان در تماس هستند و همچنان پرورش دهندگان خوک و سایر افرادی
که با خوک های زنده تماس نزدیک دارند نیز واکسن رایگان ارائه می گردد .مصارف تزریق واکسین هنوز هم به عهده
کارفرما می باشد.
داکتران معالج برای تزریق واکسین یک مقدار پول دریافت می کنند .اشخاصی که در محیط کاری خود در معرض
عفونت قرار میگیرند ،کار فرما باید برای آنها در مورد واکسین انفلونزا معلومات ارائه نموده و مصارف واکسین را به
عهده بگیرد .پرداخت مصارف واکسین کارمندان امور صحی مانند سابق می باشد.
ارقام دفتر احصائیه مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته پوشش واکسین در میان افراد باالتر از سن  ۴۸ ،۶۵در
صد بود .سطح واکسین در بین اشخاص مسن مریض نسبت به جوانان بلند بود.
افراد ذیل شامل گروهای خطر می باشند و به دلیل خطر مبتال شدن به بیماری شدید ،برای شان واکسین انفلونزا
توصیه می گردد (لست مکمل را در صفحه انترنتی انستیتوت صحت عامه مشاهده کنید):
•

همه افراد باالتر از سن  ۶۵سال

•

ساکنین خانه های سالمندان و خانه های مراقبت

•

کودکان و بزرگساالن مبتال به مریضی های قلبی ،شش ها ،شکر ،جگر و یا کلیه ،مریضی های عصبی ،سیستم
دفاعی ضعیف بدن (و همچنین اقارب نزدیک آنها) و چاقی بیش از حد

•

زنان حامله در سه ماهۀ دوم و سوم و همچنین زنان حامله در سه ماهۀ اول که مریضی های مزمن دارند و
کارمندان امور صحی

