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سرخک ونیناسیدر مورد واکس   ها ینگران جواب

  (FAQ) نیوالد سواالت متداول

است که واکسن  یمعندان ب نیواکسن است. ا با پیشگیری قابل یماریب کیسرخک 
 در راه نیشود. بهتر ی توسط افرادماریب نیو گسترش ا یماریب مانع از تواندمی

  ه است ک نیا پیشگیری قابل هایبیماریمعمول(  حد از شتری)ب بیشتر شیوع مقابل

یزان ی  آنجلسلس را در ونیناسیواکس م االی سطح ب  .داریم نگه در 

 هستند؟ منیا هاواکسن ایآ .1

 قیمانند تب و درد در اطراف محل تزر فیخف یبا عوارض جانب هاواکسناکثر  .بله
 بیشتر در معرض. شما هستندنادر  اریبس یجد ی. عوارض جانبشوندمیهمراه 

تی  یمشکالت جد  واکسن. تا مشکالت ناشی از قرار دارید یماریب نیاز ا سالم

 ؟شودمی سمیاوت موجبواکسن  ایآ .2

ه  ای( MMRسرخچه ) و ونیاور ؛وجود ندارد که سرخک مدرکی دال بر این چیه. ن
 کی لدیکفی، دکتر اندرو و1998. در سال شودمی سمیاوت جادیباعث ا هاواکسن ریسا

مقاله، دکتر  نی. در ابه چاپ رساند Lancet یپزشک هیرا در نشر یمقاله پژوهش
تحقیقات  2010 الوجود دارد. تا س سمیواکسن و اوت نیب یادعا کرد که ارتباط لدیکفیو

 متوجه شدند هاآن. آنچه افتین یو یادعا برای اثباتمعتبر  یمدرک چیه Lancet مرکز
 خواستندمیکه  هاییوکیلدالر توسط  665،000از  شیب لدیکفیدکتر و به بود که نیا تنها

 .است شدهپرداختبود،  ناامن MMRنشان دهند که واکسن 

از  یدر برخ دارندهنگهماده شیمیایی ) تیمروسلوجود ندارد که  یمدرک چیه نیهمچن
ن تیمروسل نیز از ای ن،یوالد یرفع نگران یاما برا ؛شودمی سمی( منجر به اوتهاواکسن
 جزبه) یدوران کودک یهاواکسندر تمام  نییپا اریبه سطح بس ایحذف شد و  واکسن
البته  .افتیکاهش  تولید شد( 2001 در سالکه آنفوالنزا  خاص نوع واکسن کیدر 

 .ندارند تیمرسول آنفلوانزا یهاواکسنهمه 

 است؟ مؤثرواکسن  ای. آ3

یم متحدهایاالتدر  زیادی را هایبیماریما  .بله ن ب ی م  مؤثر اریبس هاواکسن رایز ، ن
شددر سراسر جهان  آبله 1977، در سال مثالعنوانبههستند.  ما از سال  و حذف 
 .ایمندیده متحدهایاالتدر را  فلج اطفال یماریب 1979

 توانندمیواکسن  با پیشگیری قابل هایبیماری ،شدهمشاهده اخیرا  که  طورهمان اما
از  روسیو ی که ناقلمسافران این موضوع از طریق ورود .ابدیگسترش  راحتیبه

 .شودمیهستند ممکن  متحدهایاالتبه  گرید یکشورها

 رای، زقرار بگیرند یماریب معرضشده در  نهیوجود دارد که افراد واکس یکم احتمال
ودند نب  باال ونیناسیواکس زانیم با  هاواکسناگر اما  .ستنی مؤثر ٪100 یواکسنهیچ 

تی ما  س ای  .بودیم نسبت به نرخ کنونی  یشتریب اریبس یماریشاهد ب ب

: مهم نکات 

 یراه برا نیبهتر ونیناسواکسی • .

ز ا یاریاز بروز و گسترش بس یریجلوگ
 ، مانند سرخک است.هابیماری

است. مؤثرو  منیا ونیناسیواکس •
 را از تانجامعهشما و  ونیناسیواکس •

یوع .کندمیمحافظت  یجد هایبیماری  ش
  بیشتر شیوع برای مقابله با راه نیبهتر
یزانحفظ   آنجلسلسدر  ونیناسیواکس م
 است

:برای اطالعات بیشتر

شت هدا  آنجلسلس منطقهعمومی  اداره  ب
http://publichealth.lacounty.gov/media/

measles/index.htm 

شت اداره  هدا عمومی کالیفرنیا ب
https://www.cdph.ca.gov/Programs/

CID/DCDC/Pages/Immunization/me

asles.aspx

 یریشگیپ و یماریمراکز کنترل ب

http://www.cdc.gov/vaccines/
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   ونیناسیدرباره واکس نیوالد سواالت متداول

؟کنندمی یریدر افراد و جوامع جلوگ یماریچگونه از ب هاواکسن .4

یماری پیشگیری از در ما را واکسن  باعث  ونیناسیواکس نی. همچنکندمی یاری هستند کنترل قابلکه  یهایبیماریگسترش  و ب
شده، در ن نهیکه واکس ی. هر فردکمتر در معرض خطر قرار بگیرندشوند  نهیواکس به دالیل پزشکی توانندمیکه ن یتا افراد شوندمی

 یمنیا تمسیکه س یهستند، افراد کوچک یلیخ ه شدننیواکس یکه برا ینوزادان نندما ،خواهد بودشدن  ماریب یبرا یشتریمعرض خطر ب
یتشوند، سطح  نهیواکس کمتری افراد که هنگامیبه واکسن دارند. مهلک  تیکه حساس یدارند و افراد فیضع صون جامعه  م

یماری وعیو احتمال ش یافته کاهش  .یابدمی شیافزا ب

 ؟کندمی کار چه ونیناسیواکس  جیترو و گسترش یبرا یعموم بهداشت اداره .5

جبرای، آنجلسلس عمومی بهداشت  اداره روی :دهدمیواکسیناسیون کارهای زیر را انجام    ت

جی قیاز طر هاواکسن در مورد های آگاهانه گیریتصمیم یکمک به مردم برا • ترات :مانند هاییکمپین و س
میشود.برگزار  هیماه فوردر  هرسالسیزده سال که  ی کوکان زیرهاواکسن هفته
شی مواد هیته • یم، آموز ل ع نها دهندگان ارائه یو مشاوره برا ت س  مؤثر و خطربیموجود  هایواکسن نکهیاز ا نانیاطم یبرا واک

 شوندمیداده  واجد شرایط ماریهستند و در زمان مناسب به ب

باق و اجرایدراز کودکان  یمدارس و مراکز نگهدار هب کمک • ط  نیدانش آموزان و والد، مدارس به آموزشو  سازیایمن نیقوان ان
 جاری. نیدر مورد قوان

 و پیشگیری از بیماری به مبتالکردن سریع افراد  دایپ هدف با، واکسنطریق از  پیشگیری قابل هایبیماریتعداد ش گزارو  یابیرد •
.هاآنگسترش بیماری توسط 

د؟یکن اقدامواکسن  افتیدر یبرا توانیدمیچطور  -6

. شما باشد شده دادهشما پوشش  مهیتوسط باین واکس ممکن است  زیرا دیکن افتیرا در MMRتا واکسن  دیریپزشک خود تماس بگ با
یهاو )با هزینه کم  ونیناسیواکس هایکلینیک ایداروخانه  از توانیدمی نیهمچن ض ع راه دیگر این  .رایگان( واکسن خود را دریافت کنید ب

 مرکز درمانی را پیدا کنید: تریننزدیکاز سایت زیر بازدید کنید تا  اتماس گرفته و ی 2-1-1 است که با شماره

 .www.publichealth.lacounty.gov/ip

اطالعات بیشتری در مورد واکسیناسیون به دست آورید؟ خواهیدمیآیا 

 سازیایمن؛ برنامه  آنجلسلس منطقه یعموم بهداشت  اداره
http://publichealth.lacounty.gov/ip/index.htm

 اه کومک دهمو  ایفرنیکال مدارس در یمنیسطح ا
http://www.shotsforschool.org/

سن بر اساس شدهتوصیه یهاواکسنفهرست 
یماریاز ب یریشگیکنترل و پ مراکز

-https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/vaccines

age.html
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