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زرد تب واکسين  

 وآنچه بايد بدانيد

 
 

تب زرد چيست ؟ .1
  

وبه .اين ويروس از طريق نيش پشه مصاب منتقل می شود . که عامل آن ويروس تب زرد ميباشد .تب زرد يک بيماری خطر ناک است 
  .اين بيماری در نقاط معين از آفريقا و آمريکای جنوبی يافت می شود .فرد به فرد ديگر منتقل نميشود صورت مستقيم از يک 

 

  

:عوارض زير شود  تب زرد می تواند باعث  
.تب و يک ناخوشی انفلوانزا مانند  

.زرد شدگی چشمان و جلد   
 .وديگر سيستم ها  تنفسی ,گرده ,نا رسائی سيستم های جگر

.استفراغ خونی   
.مرگ  

.شخص مصاب به تب زرد معموال بايد بستر شود    
  

يری کنيم ؟چطور می توانيم از مصاب شدن به اين بيماری جلوگ .2
  

.واکسين تب زرد می تواند از مصاب شدن به اين بيماری جلوگيری نمايد   
را که توسط مرکز تطبيق کننده واکسين تاييد شده است در )کارت زرد ( بعد ازتطبيق واکسين شما بايد سرتيفيکت بين المللی واکسيناسيون 

وهمچنان شما اين کارت را برای ورود به بعضی .اعتبار داردسال بعد  10ين تا به روز بعد از واکس 10يافت نمائيد اين سرتيفيکت از 
 .ضرورت داريد  کشورها

 

.ضروری است که قبل از تطبيق واکسين تب زرد در مورد پالن و مقصد مسافرت تان با داکتر يا نرس تان مشوره نمائيد   
  

:گيرنده  ديگر نکات پيش  
اين  .اجتناب ودوری از پشه های که حامل اين ويروس هستند توصيه می شود ,ری هايی که توسط پشه منتقل ميشود مانند بسياری از بيما

. پوشيدن لباسهاييکه بيشتر نقاط بدن را بپوشاند واستفاده از مواد کشنده پشه ها ,وقايه ها شامل بودن در نواحی بدون پشه های عامل بيماری
 

 

  

وقت؟ چه و بگيرند را تب زرد ينواکسچه کسانی بايد   .3
  

. که در کشورهايی زندگی و يا مسافرت ميکنندکه نياز به واکسين تب زرد دارد ماه 9افراد باالتر از سن   
نها   که در جمله کشور هايی که در آنها تب زرد شيوع دارد نميباشند ولی در آکه به کشورهايی مسافرت ميکنند  ماه 9افراد باالتر از سن 

. خطر مصاب شدن احساس می شود
 

:تب زرد شيوع دارد ويا احتمال شيوع آن ميرود را از ويب سايت های زير دريافت کنيد معلومات در مورد نقاطيکه  
World Health Organization (http://www.who.int), the Pan American Health Organization 
(http://www.paho.org), and CDC (http://www.cdc.gov/travel). 

 

. سال در يافت کنيد  10اگر شما به نقاطی که تب زرد شيوع دارد مسافرت می کنيد بايد يک نوبت واکسين مکرر تب زرد رابعد از هر  
  

.شود تطبيق ديگر ی ها واکسين با زمان هم تواند میواکسين اين       
  

را بگيرند ؟کدام اشخاص نبايد واکسين تب زرد  .4
  

خطر مرگ داشته که می توانسته (التين ويا واکسين قبلی تب زرد حساسيت شديد ژ ,مرغ ,هر شخصی که در سابق نسبت به تخم مرغ 

. نشان داده نبايد مجدد اين واکسين را بگيرد) باشد

  

در غير  .کنند  تبايد با داکترشان مشور ,ط شايع جلوگيری کنند ماه که نميتوانند از رفتن به نقا 8تا  6برای اطفال  . ماه 9اطفال کمتر از 
.ماه نبايد واکسين شوند 6صورت اضطرار اطفال زير 

  

کنند و يا به تعويق بياندازند و و اگر اجتناب از سفر ممکن  متوقفزنان حامله ويا شيرده بايد مسافرت خودشان را به نقاط با شيوع تب زرد 
. شود تواکسيناسيون با داکتر مشور نباشد بايد در مورد

  

 
 
 

 

:برای تطبيق واکسين در موارد زير بايد با داکتر مشوره شود  
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.التين حساسيت داريد ژمرغ ويا  ,اگر به تخم مرغ    

  . بدن را تضعيف می کند  معافيتيا ايدزويا هر گونه بيماريکه سيستم  HIV در صورت داشتن بيماری هايی مانند    
. برای دو هفته يا بيشتر "بدن را متثر ميسازد معافيتکه سيستم " در صورت تحت تداوی بودن  با دواهايی مانند استروئيدها   
.در صورت مصاب بودن به سرطان ويا تحت تداوی بودن آن از طريق دوا يا شعاع      

سندروم  , وس شما کدام مشکلی داشته است مانند بيماری ضعف عضالتاگر غده تيموس شما برداشته شده است ويا اينکه در گذشته غده تيم
  .جورج ويا تيموما -دی

  

  

. کنيد تسال ويا باالترهستيد در مورد فوايد و مضرات واکسيناسيون تب زرد با داکتر تان مشور 65اگر شما   
يک معافيت نامه ين برای مسافرت شما ضرور است داکتر به شما ميتوانيد واکسين را بگيريد و از طرفی اين واکسناگر شما به داليل طبی 

که در اين زمينه از طرف سفارت کشور مربوطه وقتی که شما از معافيت نامه به عوض واکسين استفاده کرديد بايد که توصيه های . ميدهد 
.ارائه می شود توجه کنيد 

 

. داکتر تان برای جلوگيری ازمصاب شدن به اين بيماری مشورت کنيد  اگر شما نمی توانيد اين واکسين را تطبيق کنيد بايد با  
  

خطرات واکسين تب زرد چيست ؟ .5
  

.يک منجر شودژيک واکسين مانند هر داروی ديگر می تواند احتماال به عوارض شديد از قبيل حساسيت های شديد الر  

کم است شديد يا مرگ شود بسيار تکليفخطريک واکسين که منجر به    
 

 

  

.بسيار کمتر از نوبت اول است) تعقيبيه(عکس العمل ها بعد ازتطبيق  دوز بوستر    
  

:مشکالت خفيف   
.سرخی وپنديدگی محل زرق  ,درد 
.تب    

.خارش در محل زرق 
.روز طول می کشد  5 -10و  اگر اين مشکالت رخ دهد معموالکمی بعد از زرق بروز می کند  

.از دريافت کنندگان اين واکسين بروز ميکند %  25لعات نشان داده که اين عارضه در مطا  

 

  

) .اين احصائيه ها طبق گزارشات تخمينی ميباشد( مشکالت شديد   

) . مورد واکسيناسيون گزارش شده است  131000نفر در  1تخمينا ( يک که زندگی را به خطر مواجه کند ژعکس العمل های الر   

) .مورد واکسيناسيون گزارش شده است   150000 -250000نفر در   1تخمينا   (عکس العمل های شديد سيستم عصبی  
مورد واکسيناسيون   200000 -300000نفر در   1تخمينا (  بيماری شديد با نارسائی عمده يک ناحيه که زندگی را به خطر مواجه کند  

) .ساله به باال گزارش شده است  60در افراد   40000-50000ودر حالت ديگر يک نفر در 
  

  

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

متوجه چه چيزی بايد بود ؟  
فتگی گر ,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  ,رنگ پريد گی ,حساسيت جلدی ,خشخش سينه  ,صدا 
  

  

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

. 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
  

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

  

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


