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VARICELLA (CHICKENPOX) VACCINATION 

W H A T   Y O U   N E E D   T O    K N O W 

.1 چيست؟) آبله مرغان( يسال وار

وزيکول معموآل از روی  500الی  250ويروسی است که عموماً در دوران کودکی خارش از  بيماریواريسال يک 
 ،خصوصآ در نوزادان ، اما خفيف استتنه و صورت شروع می شود و در اندام پخش می شود، در شروع 

  .فرادی که دارای سيستم های ايمنی ضعيفی هستند خطرناک باشدازنان باردار و  ،ساالنگبزر
ن باعث بروز بثورات خارش دار می شود که معموال حدود يک هفته به طول می انجامد دارای عوارض ذيل آبله مرغا

 .باشدمی 

 

.یگبخارها جلدی، خارش، تب و خست بی اشتهايی، ،یسردرد    
 عفونت های خونی، ،ورم رگ ها ،ميتواند منجر به عفونت شديد پوست، زخم ها، آسيب مغزی 

.شود مفاصلتخوانی يا عفونت سا  
  

آلوده  به فرد مبتال به  تر توسط هوا، يا مايعاگال می تواند از يک شخص به شخص دييسويروس وار
.ويروس آبله مرغان انتقال پيدا نمايد  

  

باشد ميتواند سال ها بعد بخار ها دردناک به نام مرغان آبلهشخص کی مبتال به     Shingles   دريافت کند    
ر شخص گاما اين معمول است ا. ال نمی شودمبت مرغان آبلهيرد آنها به گرا مي اليسکی واکسين وارآفرادی زيادی 

 .ميشود آنها خيلی سهل و زود سپری خواهد کرد مرغان آبلهواکسين شده هم مبتال به 
 

.2 :نمايند زريقرا ت ) مرغان آبله(  يسالر کدام وقت ميتواند واکسين وارچی کسی و د
   .نمايد زريقت دوز واکسين را 2مبتال نباشد ميتواند  مرغان آبلهاطفال کی به مرض 

 .ميتواند اخذ نمايد گیماه 15الی  12دوز اول به عمر   
 1زاز دوماه  3شود، در صورتی که حداقل ممکن است زودتر داده ( گیسال 6الی  4دوز دوم به عمر 

  .گذشته باشد
  

 28دوز واکسين در مدت  2بايد ) را اخذ نکرده باشد مرغان آبلهکه واکسين (ساله يا بزرگتر  13اشخاص به عمر 
  .نمايد زريقروز ت

 تزريقدوز وکسين را  2يا  1يتواند مبتال نباشد م مرغان آبلهآشخاصيکه واکسين مکمل را نگرفته است و به مرض 
 .نمايد

 

.3 :را دريافت کند مرغان آبلهکسين ابعضی اشخاص نبايد و
 .نمايد رزيقرا ت مرغان آبلهآشخاصيکه مبتال به الرژی است، نبايد واکسين   

پس از دريافت يک دوز از واکسين دچار واکنش آلرژيک خطرناکی شده است يا نسبت به برای فردی که 
  .بخشی از اين واکسين آلرژی شديدی دارد تزريق واکسين توصيه نشود

  

کرده نبايد او در  زريقرا تواکسين اين نمايد، زنانيکه  تزريقرا  مرغان آبلهزن های حامله نبايد واکسين 
 .ماه باردار شود 1مدت 

  

 .را دريافت کند همرای داکتر مشوره نمايند مرغان آبلهبرخی از افراد که بايد در مورد اينکه آيا واکسين   
 امنی پرتودرمانی، مانند( های درمان تحت) ايدز/ وی آی اچ يا انسرط مانند( بيماری به کی مبتال فرد ا

  .دارد ضعيفی ايمنی سيستم. است) درمانی شيمی يا استرييد درمانی،
  

  .دارند ارثی ضعيف ايمنی سيستمکی  فردا  
  .هفته بعد تزريق نمايد 6 ،بعد ازختم دوا مصرف می کند) مانند آسپيرين( ساليسيالت کی فرد  ا  
  .نمايد تزريق بعد ماه 3 است کرده دريافت را خونی محصوالت ساير يا داشته خون انتقال اخيرآکی  فردا  

 تزريق نزديک فاصله در که زنده واکسين است کرده دريافت را ديگری واکسين هرگونه گذشته هفته 4 طی
  .نکند عمل خوبی به است ممکن شود می

  

.4 :خطرات واکنش به يک واکسين
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از  اين عوارض معموآل خفيف بوده و بسيار زود. اثرات جانبی داشته باشد، واکسين ها نيز ممکن است هر دارومانند 
  .وز واکنش های شديد نيز وجود داردبين ميروند، اما احتمال بر

  .تزريق واکسين آبله مرغان بسيار امن تر از ابتال به بيماری آبله مرغان است

 

:جزئیمشکالت   
 .تزريق محل شدن قرمزی، تب يا تزريق از ناشی درد بازو  
  .نمايند می بروز تزريق از پس هفته دو ظرف معموال دهد رخ عوارض اين اگر  
  :مشکالت جدی

 )بسيار نادر است(نومونيا   
 اين اتفاق. ال گذارش شدهيسغز و کم خونی، پس از واکسين وارساير مشکالت جدی از جمله واکنش شديد م

 .که ايا آنها توسط واکسين باعث شده يا خير پيش بينی نمايدنابر اين داکتران نمی تواند ب. ميدهد گاهی رخ
  

.5 ؟انجام دهيمجدی رخ دهد چی بايد  اگر يک عکس العمل
؟نمايمچی چيزی را بايد جستجو   

 رفتار يا شديد، تب حاد، آلرژيک واکنش های نشانه جمله از ميشود، شما ینگران باعث ی کیچيز هر
 .باشد غيرمعمول

  

نشانه های يک واکنش آلرژيک شديد می تواند شامل کهير، ورم صورت و گلو، مشکل تنفسی، تندی 
  .شروع می شود پس از واکسيناين وضعيت از چند دقيقه تا چند ساعت . ضربان قلب، گيجی يا ضعف باشد

  

؟ميکاری بايد انجام دهچی   
 .بگيريد يا شخص را عاجل به داکتر ببريدبه داکتر تماس   

 آبله مرغان را تزريقکدام وقت واکسين به داکتر بگويد چی واقع شده، در کدام وقت و در کدام تاريخ، و در 
 .نموده

  

چطور ميتوانيم بيشتر ياد بگيريم؟ 6.
 .معلومات را در اختيار تان بدهندانها ميتواند برای شما بسته واکسين يا منابع . از داکتر يا از نرس بپرسيد  

 

 


