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مننجيت واکسين  

 وآنچه بايد بدانيد

 
 

ست؟بيماری مننجيت چي .1
  

.يک بيماری خطرناک است که به وسيله يک باکتری ايجاد می گرددمننجيت   
.اين بيماری همچنين باعث منتن شدن خون می شود سازدمننجيت عفونت يا انتانی است که مايع دماغی و نخاع شوکی را متاثر می   

    ه با وجود اينکه تحت تداوی با آنتی بيوتيک ها قرار می گيرندنفر در آمريکا مصاب به اين بيماری ميشوند ک 2600تخمينا ساالنه 
15 -10 فيصد آنها می ميرند و البته از تعداديکه زنده ميمانند 19-11 فيصد آنها دستها يا پاهايشان فلج می شود يا کر ميشوند و يا 

مشکالت سيستم عصبی پيدا ميکنند يا هوشياری خود را از دست می دهند و يا از حمالت عصبی رنج می برند .

 

هر کسی در خطر مصاب شدن به اين بيماری ميباشد اما خطر اين بيماری در اطفال کمتر از يک سال و افراد با شرايط خاص طبی 
.بيشتر است

 

بيماری مننجيت می تواند با دواهايی مانند پنی سيلين درمان شود,اما هنوز تقريبا 1 نفر از هر 10 نفری که به اين بيماری مصاب     
می شوند می ميرند .و ديگر افراد مشکالتی در زندگی شان دارند و اين اهميت پيش گيری و واکسيناسيون در برابر اين بيماری برای 

.افراديکه در خطر مصاب شدن هستند را نشان می دهد 

 

  

:واکسين مننجيت  .2
  

.نجيت پيشگيری کند اما افراد زيادی را که در خطر مصاب شدن هستند حفاظت ميکند واکسينهای مننجيت نمی تواند از تمام انواع من  
  

3. وقت؟ چه و کنند استفاده مننجيت واکسينچه کسانی بايداز 
  

 9سال توصيه می شود اين واکسين برای تمام متعلمينی که وارد ليسه يا صنف  12تا  11تطبيق اين واکسين برای تمام نوجوانان 
.يشوند توصيه ميشود م

 

.ديگر افراد کالن سال نيز در صورتيکه بخواهند ميتوانند اين واکسين را تطبيق کنند   
  

:اين واکسين همچنين برای افراديکه احتمال مصاب شدن آنها ميرود نيز توصيه ميشود مثال برای افراد زير  
.يع است مانند قسمت های از آفريقا و آسيا که در آنها اين بيماری بسيار شاافراديکه به کشورهايی مسافرت ميکنند يا زندگی می کنند  

.افراديکه در طول يک مسافرت کوتاه ممکن است در معرض اين بيماری قرار بگيرند  
.داوطلبان پوليس و اردو  

.تازه واردان پوهنتون که در ليليه ها سکونت دارند  
.د يا که برداشته شده است کسانيکه طحال شان تکليف دار 

.هرکسيکه کدام تکليف مربوط به سيستم معافيت دارد  
  

چند نوبت واکسين ضرور است ؟  
.اکسين شوندافراد دو سال به باال بايد يک نوبت و 

  

:را بگيرند يا بايد که صبر کنندمننجيت بعضی از اشخاص نبايد واکسين  .4
  

نشان داده نبايد مجدد اين ) که می توانسته خطر مرگ را داشته باشد ( هر شخصيکه در سابق نسبت به واکسين قبلی حساسيت شديد 
واکسين را بگيرد 

 

نشان داده نبايد مجدد ) که می توانسته خطر مرگ را داشته باشد ( حساسيت شديد  ديگریواکسين هر هر شخصيکه در سابق نسبت به 
.اگر کدام حساسيت شديد داشته ايد به داکتر بگوئيد کسين را بگيرد اين وا

 

اگر شما در زمان معينه برای واکسين بطور متوسط يا شديد بيمار هستيد احتماال بايد تا بهبودی کامل صبر کنيد از داکتر يا نرس تان 
دراين مورد سوال کنيد افرا د با بيماری خفيف معموال می توانند واکسين را تطبيق نمايند .

 

.باری داشته است با يد با داکتر خود پيش از واکسيناسيون مشورت کند  –هرکسيکه سابقه داشتن سندروم گو الين  
  

؟خطرت واکسين مننجيت چيست  .5
  

.ر شوديک منجژيک واکسين مانند هر داروی ديگر می تواند احتماال به عوارض شديد از قبيل حساسيت های شديد الر  
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خطر واکسين مننجيت  که منجر به تکليف شديد يا مرگ شود بسيار کم است  

:خفيف عوارض  
تقريبا تا حدود نيم از افراديکه مورد واکسين مننجيت قرار ميگيرند عوارض خفيفی نشان می دهند مانند سرخی يا درد درمحل زرق که 

. اگر رخ دهد معموال يک تا دو روز طول می کشد 
 

.دی کم از افراديکه واکسين را می گيرند دچار تب می شوند يک فيص 
  

:عوارض شديد   

) .بسيار کم(يک ممکن است چند دقيقه يا چند ساعت را در بر گيرد  ژعکس العمل های شديد الر  

  

اگر عکس العمل ماليم يا شديد پيش آيد چه بايد کرد ؟  6.
  

متوجه چه چيزی بايد بود ؟  
گرفتگی ,نشانه های حساسيت می تواند شامل نفس تنگی  . هر گونه حالت غير عادی از قبيل حساسيت شديد تب باال يا رفتار غير عادی

.ضربان شديد قلب يا سر گيجی باشد  ,ضعف  ,حساسيت جلدی رنگ پريد گی ,خشخش سينه   ,صدا
 

  

چه بايد کرد؟  
.را به داکتر برسانيد  با داکتر تماس بگيريد يا فورا شخص 

.به داکتر خود اطالع بدهيد که چه پيش آمده در چه زمان رخ داده وواکسيناسيون چه وقت بوده است  
  

چگونه می توانيد بيشتر بدانيد؟ 7.
  

وطه را به شما بدهند و يا از داکتر يا نرس خود راجع به اين واکسين بپرسيد آنها می توانند مجموعه اطالعات و فورمه ها ی چاپی مرب
.  منابع معلوماتی ديگری را معرفی کنند

 

 www.cdc.gov/nip     (به ويبسايت : مراجعه کنيد                    CDC)  با مراکز کنترول و جلوگيری اين بيماری 
 


