آیا ی ن
ب�  15تا  30سال دارید؟
ممکن است الزم باشد در برابر رسخک واکسینه شوید
رسخک یک بیماری جدی با قدرت بیماریزا� باالست .واکسیناسیون ت
به�ین راه برای محافظت از شما،خانواده و
ی
اجتماع شما در برابر ابتال به رسخک و انتشار آن است.
از خودتان در برابر رسخک محافظت کنید – این کار ساده و
رایگان است
اگر متخصص سالمت واکسیناسیون رایگان را به شما پیشنهاد کرد،
آن را بپذیرید.
می توانید از پزشک عمومی خود بخواهید تا شما را در برابر رسخک
واکسینه کند .این کار هزینه ای ندارد.
اگر  16سال یا ت
بیش� دارید ،در برخی داروخانه ها ی ز
ن� می توانید واکسن
رایگان دریافت نمایید .برریس کنید داروخانه محلتان واکسن رسخک،
اوریون و رسخجه ( )MMRرا ارائه می کند یا خ� .اگر ارائه می کند ،ف
کا�
ی
بگ�ید .به این منظور،
است به آنجا مراجعه کنید .الزم نیست نوبت ی
مسئول داروخانه شما را به ن
مکا� خلوت خواهد برد.
واکسن رسخک  MMRنامیده می شود .این واکسن به محافظت از شما
در برابر سه بیماری خطرناک رسخک ،اوریون و رسخجه کمک می کند.

ئن
مطم� نیستید که قب ال ً در برابر رسخک
واکسینه شده باشید؟
بسیاری از افراد  15تا  30ساله در دوران کودیک به طور
کامل واکسینه نشده اند .این موضوع باعث می شود در
بگ�ید.
خطر ابتال به رسخک و انتشار آن قرار ی
از پزشک ،والد یا پرستار خود پب�سید آیا در کودیک دو دوز
خ�.
واکسن  MMRدریافت کرده اید یا ی
اگر نمی دانید ،ت
به�ین کار این است که واکسینه شوید.
دریافت یک دوز دیگر واکسن  MMRهیچ خطری ندارد.
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خو� برای واکسینه شدن وجود دارد.
دالیل ب

درگ� بیماری جدی
• در صورت ابتال به رسخک ،ممکن است ی
ای شوید
ض
ممکن است به عوار� ازجمله ذات الریه ،تشنج و ورم مغزی دچار
شوید .ض
بع� از افراد ممکن است به دلیل رسخک جان خود را از
دست بدهند.
• اگر به رسخک مبتال شوید ممکن است دیگران را به شدت
بیمار کنید
ض
پای� بودن سن یا ت ن
بع� افراد به دلیل ی ن
داش� بیماری ای که سیستم
ن
تأث� قرار می دهد نمی توانند واکسن MMR
ایم� آنها را تحت ی
دریافت کنند .واکسینه شدن به این معناست که احتمال ابتالی شما
به رسخک و انتقال آن به افراد آسیب پذیر ت
کم� می شود.

• اگر هنگام بارداری به رسخک مبتال شوید* ،کودک شما ممکن
بگ�د
تأث� قرار ی
است تحت ی
ثأث� قرار دهد.
ممکن است تا همیشه سالمت فرزند شما را تحت ی
ممکن است دچار زایمان زودرس شوید یا وزن فرزندتان در زمان تولد
کم باشد.
* هنگام بارداری نمی توانید واکسن  MMRدریافت کنید.

یادگ�ی یا تفریح
توانا� شما برای کسب درآمد،
• ممکن است
ی
ی
کاهش یابد
ق
اگر واکسن  MMRرا دریافت نکرده باشید و در اتا� باشید که یک فرد
مبتال به رسخک حضور دارد ،باید تا دو هفته ایزوله شوید .دلیلش
این است که اطمینان حاصل شود رسخک ندارید و آن را به دیگران
منتقل نمی کنید.
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اخ�اً شاهد یک مورد طغیان رسخک بوده ایم
• ی
در نیوزیلند ،بیش از  2,000نفر در سال  2019به رسخک مبتال
شدند 700 .نفر به بیمارستان مراجعه کردند .مخصوصاً افراد قبایل
مائوری و جزایر پاسیفیک ت
بیش� به این بیماری مبتال شدند .الزم است
 95درصد از مردم واکسینه شوند تا «مصونیت گروهی» (که گاهی اوقات
جلوگ�ی از طغیان
«مصونیت گله ای» نامیده می شود) حاصل شود و به
ی
های مجدد در آینده کمک کند.
• تنها با سوار شدن به هواپیما ممکن است به رسخک مبتال شوید
رسخک هنوز در بسیاری از کشورها شایع است .ممکن است افراد
ین
همچن� اگر به
بدون اینکه بدانند آن را با خود وارد نیوزیلند کنند.
ض
بع� از کشورهای خارجی سفر کنید ممکن است در معرض این
بگ�ید.
بیماری قرار ی

ها� که با رسخک مبارزه می کنند
واکسن  MMRدر تولید پادتن ی
به بدن شما کمک می کند
واکسن  MMRدر بازو تزریق می شود.
ت
وق� واکسن  MMRرا دریافت کرده باشید ،اگر در معرض ویروس رسخک قرار
ن
بگ�ید ،سیستم ایم� بدنتان با آن مبارزه خواهد کرد.
ی
این واکسن از شما و اطرافیانتان در برابر ابتال به رسخک و انتقال آن
محافظت می کند.

واکسن از چه ی ز
چ�ی تشکیل شده است؟
واکسن  MMRاز مقدار اندیک میکروب ضعیف شده رسخک ،اوریون و رسخجه
تشکیل شده است .اینها سیستم ن
ایم� بدن شما را تحریک می کنند تا برای
مبارزه با میکروب ها پادتن تولید کند.
این واکسن اجزای دیگری ی ز
ن� دارد که آن را پایدار و آماده استفاده می
ن
کنند .مقدار این اجزا بسیار اندک است و در غذاها و نوشید� های رایج
یز
ن� وجود دارند.

واکسن  MMRسابقه ن
ایم� فوق العاده ای دارد
واکسن های  MMRاز سال  1990تاکنون در نیوزیلند استفاده شده است.
واکسن  MMRبسیار مؤثر است .حدود  95درصد افراد بعد از یک دوز
واکسن و بیش از  99درصد افراد بعد از دو دوز واکسن در برابر رسخک
مصون می شوند.

تعداد اندیک از افرادی که کامال ً واکسینه می شوند ممکن است همچنان دچار
این بیماری شوند .اما شدت بیماری در آنها به نسبت افرادی که واکسینه نشده
اند ت
کم� خواهد بود.
ت
کم� از  10درصد از افراد ی ن
ب�  5تا  12روز بعد از دریافت واکسن ممکن
است واکنش های خفیفی مانند تب خفیف ،بثورات ت
پوس� یا تورم غدد را
تجربه کنند.
سایر واکنش های خفیفی که (معموال ً طی یک یا دو روز پس از دریافت
واکسن) ممکن است روی دهند عبارتند از:
•
•
•
•
•

رسدرد
تب خفیف (احساس داغی)
ش
ناخو�)
تهوع (احساس
غش کردن یا احساس ضعف (غذا خوردن پیش از دریافت واکسن
در این مورد کمک می کند)
ناخو� ت
داش�.ن
ش
به طور کیل ،کمی احساس

جان� جدی ایجاد کند بسیار نادر
احتمال اینکه واکسن  MMRیک عارضه ب
هم�ن
است و در عرض  20دقیقه پس از دریافت واکسن اتفاق می افتد .به ی
دلیل است که از شما خواسته می شود پس از دریافت واکسن  MMRتا 20
ت
حساسی� شدید روی دهد ،فردی
دقیقه محل را ترک نکنید .اگر یک واکنش
که واکسن را تزریق کرده می تواند آن را به نحوی مؤثر درمان کند.
پزشک ،پرستار یا داروساز در زمان تزریق واکسن درباره واکنش های احتمایل
آن با شما صحبت خواهد کرد.
تعداد افرادی که نمی توانند واکسن دریافت کنند بسیار اندک است .اگر در
گذشته واکنش شدیدی نسبت به یک واکسن داشته اید ،تحت درمان رسطان یا
یک بیماری شدید هستید ،یا در یک سال گذشته تحت انتقال خون قرار گرفته
اید ،موضوع را با متخصص ن
درما� خود در میان بگذارید .هنگام بارداری نمی
توانید واکسن  MMRدریافت کنید.

در برخی کشورهای دیگر ،مردم تنها در برابر رسخک و
رسخجه واکسینه می شوند .بنابراین ،ت
ح� اگر در یک
کشور خارجی در برابر رسخک واکسینه شده اید ،حتم اً
واکسن رایگان  MMRرا در نیوزیلند ی ز
ن� دریافت کنید تا
در برابر اوریون هم مصون شوید.
اوریون باعث ورم غدد اطراف صورت می شود .حدود ًا
از ی ن
ب� هر  10نفر ،این بیماری باعث بروز ن ژ
من�یت در یک
نفر می شود.
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