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 ۹مارچ ۲۰۲۲
والدین محرتم دانشآموزان کالس هفتم،
من به عنوان رسپرست کمیسیون بهداشت ایالت ویرجینیا و یک پدر ،برای تصمیامت زیادی که هر روز به منظور محافظت از سالمت فرزندانتان میگیرید
ارزش قائل هستم .در این راستا ،اطالعاتی درباره واکسن ویروس پاپیلوم انسانی ( )HPVبه اشرتاک میگذارم .این واکسن از عفونت با ویروسی که باعث
شش نوع رسطان از جمله بیشرت موارد رسطان دهانه رحم میشود ،جلوگیری میکند .با استفاده گسرتده از این واکسن میتوانیم یک مجموعه کامل رسطان
را در زنان در یک نسل از بین بربیم و در عین حال نیاز به روشهای تشخیصی را کاهش دهیم.
اداره بهداشت ویرجینیا ،آکادمی پزشکان خانواده آمریکا ( )AAFPو آکادمی پزشکان اطفال آمریکا ( )AAPاین واکسن را برای کودکان  ۱۱یا  ۱۲ساله اکیدا ً
توصیه میکنند .تزریق واکسن در این سن بهرتین دفاع در برابر عفونت  HPVاست .من پوسرت  HPVرا هم در اینجا آوردهام؛ برای اطالعات بیشرت ،لطفاً از
وبسایت ما دیدن فرمایید ./www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements
همزمان با رشد فرزند خود ،مهم است که هر سال یک معاینه سالمت برای او برنامه ریزی کنید .در ویرجینیا ،واکسنهای  ،HPVسهگانه (کزاز ،دیفرتی و
سیاه رسفه) و مننگوکوک برای دانشآموزان بین  ۱۱تا  ۱۲سال ،یعنی قبل از رفنت به کالس هفتم ،مورد نیاز است.
شام به عنوان والدین یا قیم حق دارید درباره اینکه فرزندتان واکسن  HPVرا دریافت کند یا خیر تصمیم گیری منایید .به شام توصیه میکنم که متام
سواالت خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی خود در میان بگذارید .لطفاً به یاد داشته باشید که برگه سوابق واکسن کودک خود را به مدرسه او ارائه
دهید.
اگر سؤالی دارید ،لطفاً با  ،Janaye Oliverهامهنگ کننده واکسیناسیون نوجوانان در ادره بهداشت ویرجینیا ،از طریق تلفن  )804( 864-8073یا از طریق
ایمیل  Janaye.Oliver@vdh.virginia.govمتاس بگیرید.
ارادمتند،

Colin M. Greene, MD, MPH
رسپرست کمیسیون بهداشت

خود را در برابر رسطان ایمن کنید

با واکسیناسیون از کودک خود در برابر رسطانهای مرتبط با  HPVمحافظت کنید .ویروس پاپیلوم انسانی ( )HPVبه راحتی
منترش میشود و اکرث مردم منیدانند که به آن مبتال هستند.
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موارد رسطان دهانه رحم توسط HPV
ایجاد میشود

موارد رسطان توسط  HPVدهان و گلو ایجاد میشوند

واکسن  HPVاز آینده کودک شام محافظت میکند .واکسن...
همراه با سایر واکسنهای رایج نوجوانان توصیه میشود

پیشگیری میکند
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سهگانه

از انواع رسطان

از طریق واکسیناسیون میتوان از  HPVهم در دخرتان و هم پرسان پیشگیری کرد.
پرسان و دخرتان باید مجموعه واکسنها را تا  ۱۳سالگی دریافت کنند.
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بهرتین زمان!
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هنوز وقت دارید!

کالس هفتم
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امروز در مورد پیشگیری از رسطان با پزشک فرزندتان صحبت کنید!
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

www.cdc.gov/HPV

