
بیانیه اطالع رسانی واکسن

بسیاری از بیانیه های اطالع رسانی واکسن به زبان اسپانيولي 
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MMR واکسن
آنچه باید بدانید

)سرخک، اوریون، سرخجه(
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ضرورت واکسیناسیون چیست؟  1  
سرخک، اوریون و سرخجه بیماری های خطرناکی هستند. پیش از ابداع 

واکسن برای این بیماری ها، آنها به ویژه در میان کودکان شایع بودند. 

سرخک
• ویروس سرخک سبب خارش، سرفه، آبریزش بینی، سوزش چشم و تب 	

می شود.

• این بیماری ممکن است به عفونت گوش، سینه پهلو، تشنج )لقوه و 	
نگاه خیره(، آسیب مغزی و مرگ منجرشود.

اوریون
• ویروس اوریون ممکن است سبب تب، سردرد، درد عضالت، کم-اشتهایی و 	

تورم غدد شود.

• این بیماری ممکن است به ناشنوایی، مننژیت )عفونت مغز و پوشش 	
نخاع(، تورم دردناک بیضه یا تخمدان و در موارد نادر نازایی منجر شود.

آملانی( سرخجه )سرخک 
• ویروس سرخجه باعث آرتروز )بیشتر در زنان( و تب خفیف می شود.	

• اگر زنی در دوره بارداری به سرخجه دچار شود، ممکن است جنین وی 	
سقط شود یا نوزاد وی به نقایص جدی مادرزادی دچار شود.

�این بیماری ها از طریق هوا از فردی به فرد دیگر سرایت می کنند. شما
�ممکن است بسادگی این بیماری ها را از اطرافیانی که به آنها مبتال

شده اند، بگیرید.

کودکان )و بزرگساالن( با دریافت واکسن سرخک، اوریون و سرخجه 
)MMR( در برابر این سه بیماری مصون می شوند. 

به دلیل اجرای موفق برنامه های واکسیناسیون، نرخ شیوع این بیماری ها در 
ایاالت متحده نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است. ولی اگر روند 

واکسیناسیون متوقف شود، آنها باز خواهند گشت. 

 MMR چه کسانی و چه زمانی باید واکسن 
 2 را دریافت کنند؟ 

کودکان باید 2 نوبت واکسن MMR دریافت کنند:

• دوز اول: سن 12-15 ماهگی	

• دوز دوم: سن 4-6 سالگی )می توان زودتر تزریق کرد، به شرطی که 	
حداقل 28 روز از تاریخ دوز اول گذشته باشد(

برخی ازکودکانی که قرار است مسافرت خارج از کشور داشته باشند بايد 
يك دوز MMR دريافت كنند. )این دوز جزو دوز های اجباری آنها به حساب 

مني آيد.( 

برخی بزرگساالن نیز باید واکسن MMR دریافت کنند: به طور کلی، 
افراد 18 ساله و باالتر که پس از سال 1956 متولد شده اند، باید حداقل 
یک نوبت واکسن MMR دریافت کنند، مگر این که بتوانند نشان دهند 

که قبالً واکسینه شده اند یا به هر سه بیماری دچار شده اند. 

واکسن MMR را می توان همزمان با واکسن های دیگر تزریق کرد.

 MMRV کودکان 1 تا 12 ساله می توانند واکسنی “ترکیبی” به نام
که حاوی واکسن های MMR و آبله مرغان است، دریافت کنند. برای 

MMRV یک بیانیه مجزا برای اطالع رسانی واکسن وجود دارد.

نباید واکسن MMR دریافت  از مردم   برخی 
 3 کنند یا باید صبر کنند. 

• افرادی که واکنش حساسیتی شدید به آنتی بیوتیک نئومایسین یا 	
سایر اجزای واکسن MMR دارند، نباید این واکسن را دریافت کنند. 

حساسیت های شدید خود را حتماً به پزشک اطالع دهید. 

• افرادی که بدن آنها به دوزهای قبلی MMR یا MMRV واکنش 	
حساسیتی شدید نشان داده است، نباید دوز دیگری دریافت کنند.

• از افرادی که در موعد مقرر تزریق واکسن بیمار هستند، ممکن است 	
خواسته شود که دریافت واکسن MMR را به زمانی بعد از بهبود 

موکول کنند.

• زنان باردار نباید واکسن MMR دریافت کنند. زنان بارداری که به این 	
واکسن نیاز دارند، باید دریافت آن را به زمانی پس از زایمان موکول کنند. 

بانوان بايد براي 4 هفته پس از دريافت MMR از باردار شدن ممانعت كنند.
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• افرادی با وضعیت های زیر باید پزشک را از وضعیت خود آگاه کنند:	
- مبتال به HIV/AIDS یا بیماری های مؤثر بر سیستم ایمنی

- حتت درمان با داروهای مؤثر بر سیستم ایمنی، مانند استروییدها 
- مبتال به هر نوع سرطان

- حتت درمان سرطان از طریق پرتو درمانی یا مصرف دارو
- با سابقه کاهش تعداد پالکت )اختالل خونی(

- با سابقه دریافت یک نوبت واکسن طی 4 هفته گذشته
- به تازگي خون یا فرآورده های خونی دريافت كرده

هر یک از این موارد ممکن است دلیلی برای تزریق نشدن واکسن یا به تعویق 
افتادن تزریق واکسن باشد.

4  خطرات ناشی از تزریق واکسن MMR چیست؟  
واکسن نیز مانند هر داروی دیگری، احتماالً می تواند باعث بروز مشکالت 

جدی مانند واکنش های حساسیتی شدید شود.

با وجود این، احتمال این که تزریق واکسن باعث آسیب جدی یا مرگ شود، 
فوق العاده كم است.

خطر دریافت واکسن MMR از خطر ابتال به سرخک، اوریون یا سرخجه 
بسیار کمتر است.

بيشتر افرادی که واکسن MMR دریافت می کنند، با آن هيچگونه 
مشکل خاصی ندارند.

مشکالت خفیف
• تب )حداکثر 1 نفر از هر 6 نفر(	

• خارش خفیف )حدود 1 نفر از هر 20 نفر(	

• تورم غدد ناحیه گونه و گردن )حدود 1 نفر از هر 75 نفر(	

این مشکالت )در صورت وجود( معموالً 4 تا 16 روز پس از واکسیناسیون 
بروز می کنند. احتمال بروز آنها پس از تزریق دوز دوم واکسن کمتر است.

مشکالت متوسط
• تشنج )لقوه و نگاه خیره( ناشی از تب )در حدود 1 از هر 3,000 دوز(	

• درد و خشکی موقت مفاصل، عمدتاً در زنان نوجوان یا بزرگسال )حداکثر 	
1 نفر از هر 4 نفر(

• کاهش موقت تعداد پالکت که ممکن است سبب اختالل خون ریزی شود 	
)در حدود 1 مورد از هر 30,000 دوز(

نادر(  مشکالت شدید )بسیار 
• واکنش حساسیتی شدید )کمتر از 1 مورد در هر 1 میلیون دوز(	

• 	 MMR چندین مشکل شدید دیگر از کودکان دریافت کننده واکسن
گزارش شده است، از جمله:

- ناشنوایی 
- تشنج های طوالنی مدت، بیهوشی یا کاهش سطح هشیاری

- آسیب مغزی دائمی

این مشکالت چنان نادر هستند که به سختی می توان ادعا کرد که آنها 
ناشی از تزریق واکسن هستند.

 اگر واکنش شدید وجود داشته باشد چه 
 5 اتفاقی می افتد؟ 

باید به دنبال چه نشانه هایی باشم؟
• هر مورد نگران كننده مانند نشانه ای از واکنش حساسیتی شدید، تب 	

�بسیار باال و یا تغییرات رفتاری.

نشانه های واکنش حساسیتی شدید ممکن است شامل کهیر، تورم 
صورت و گلو، اختالل تنفسی، ضربان قلب سریع، سرگیجه و ضعف 

باشد. این نشانه ها از چند دقیقه تا چند ساعت پس از واکسیناسیون 
بروز می کنند.

چه باید کرد؟
• اگر فکر می کنید واکنش حساسیتی شدید یا وضعیت اضطراری 	

دیگری بروز کرده است که منی توانید صبر کنید، با 1-1-9 متاس بگیرید 
و یا فرد را به نزدیکترین بیمارستان برسانید. در غیر این صورت، با پزشک 

خود متاس بگیرید.

• پس از آن، واکنش مذکور بايد به سامانه گزارش دهی عوارض جانبی 	
واکسن )VAERS( گزارش شود. پزشک شما ممکن است این گزارش 

را ارسال مناید، یا خودتان می توانید از طریق وب سایت VAERS به 
نشانی www.vaers.hhs.gov و یا از طریق گرفنت متاس با شماره 

7967-822-800-1 این کار را اجنام دهید.

VAERS تنها برای گزارش دادن واکنش ها است. آنها مشاوره پزشکی 
ارائه منی کنند.

6  برنامه ملی جبران آسیب های واکسیناسیون  
برنامه ملی جبران آسیب های واکسیناسیون )VICP(، برنامه ای فدرال 
است که برای جبران خسارات افرادی که احتماالً از دریافت واکسن های 

خاصی آسیب می بینند، ایجاد شد.

افرادی که فکر می کنند ممکن است از دریافت واکسن خاصی خسارت دیده اند، 
می توانند با گرفنت متاس با شماره 2382-338-800-1  یا بازدید از تارمنای 

VICP به نشانی www.hrsa.gov/vaccinecompensation با این 
برنامه و روش های طرح شکایت آشنا شوند.

از کجا می توامن اطالعات بیشتری کسب کنم؟  7  
• از پزشک خود سؤال كنید.	

• با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود متاس بگیرید.	

• �با مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از بیماری )CDC( متاس بگیرید: 	
)1-800-CDC-INFO( 1-800-232-4636 با شماره –  

  –  متاس بگیرید یا از تارمنای CDC به نشانی
www.cdc.gov/vaccines بازدید کنید




