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MMR    واکسين 

 ( روبيال / چرک کله / سرخکان ) 
.چيزيکه شما بايد بدانيد  

 
چی است ؟   MMR  1 .

 

. يا سرخکان که عامل آن يک ويروس بوده وسبب سرفه، جاری شدن آب بينی، تخريش چشم ها و تب ميگردد    (Measles) M 
.سرخکان سبب التهاب گوشها ، سينه وبغل، حمالت تشنجی مانند ميرگی، تخريب نسج دماغ وندرتا مرگ ميگردد

کله . نديده گی غدوات زيرگوش ميگرددپعامل آن نيزيک ويروس بوده وسبب تب ، سردردی وکله چرک   چرک   (Mumps )M 
نديده گی دردناک تخمدان ها دراناث وخصيه ها پ ، التهاب نسج دماغی ونخاع شوکی يا مننجيت،) ازدست دادن شنوايی(سبب کری   

.که بعدا باعث عقامت وندرتا مرگ ميگردد. درمذکرميگردد
جلدی، تب خفيف ودرد مفصلی ) بخار ها(ه نيزعامل سببی آن يک ويروس ميباشد که سبب اندفاعاتک  (Rubella)R 

  (به خصوص نزد خانم ها) ميگردد. درصورتيکه يک خانم حامله مصاب بهRubellaگردد يا سقط جنين را بار بياوردسبب  
سو تشکالت شديد والدی ميگردد.

 

ميکنند وچگونه مانع انتقال آن شده ميتوانيم ؟ چگونه اين امراض سرايت. 2
 

.مرض دراثرمواجه شدن به شخص مصاب ميتواند سرايت کند وازيک شخص به شخص ديگر توسط هوا ميتواند انتقال کند  
 

.باعث معافيت انسان ازمصاب شدن به اين امراض ميشود   MMR واکسين    
 

 واکسينMMRيک شکل زنده وضعيف ويروس های  Mumps , Measles  وRubella ميباشد. 
  

رابگيرند ؟  MMR کی وچی وقت واکسين. 3
 

.دوز واکسين را اخذ نمايند 2ماهه وکالنتر ونوجوانان بايد  12تمام اطفال  
.سالگی  6-4ماهگی ودوز دوم بين  15-12دوز اول بين  
بايد کم ازکم يک دوزواکسين را اخذ نمايد مگر . د شده باشدمتول 1957ساله باشد ويا بعد از 18به صورت عموم هرکسی که  

.اينکه واکسين قبلی را اخذ نموده باشند ويا هم اين امراض را گذ شتانده باشند
.تمام خانم هايکه ميخواهند حمل بگيرند وکدام اسناد وشواهد معافيت نداشته باشند 
.واهد معافيت نداشته باشندتولد شده باشد وکدام ش 1957کارمند صحی که بعد از  
 

را اخذ ننمايند ؟  MMR کی بايد واکسين . 4  
 

.نشان داده باشند   MMR  ويا دوز قبلیNeomycin اشخاصيکه حساسيت شديد درمقابل جيلی ، انتی بيوتيک   
.اشخاصيکه درزمان اخذ واکسين شديداويا کمی مريض باشند بايد تا زمان صحت ياب شدن انتظاربکشند 
 خانم های حامله تا زمان ختم حمل شان بايد انتظار بکشند. 

وخانم هايکه ميخواهند حمل بگيرند بايد تا چهار هفته بعد ازاخذ واکسين حمل نگيرند.
.اشخاص ذيل جهت اخذ واکسين با داکتر خود مشوره نمايند 
سيستم معافيت ضعيف دارند ويا کدام نوع مرض ديگر دارند که سيستم معافيت آنها را متاثر که    HIV / اشخاص مصاب به ايدز   

.نموده باشد  
 Steroids آنعده اشخاصيکه ادويه متاثر کننده سيستم معافيت را اخذ ميکنند مانند  -  
.را اخذ مينماينداشخاصيکه سرطان دارند ويا کدام نوع ازتداوی های سرطانی    - 
.اشخاصيکه کدام نوع ازامراض خون راداشته باشند مانند کم بودن صفحات دمويه خون - 
  

چی ها اند ؟  MMR خطرات واکسين . 5  
 

ولی خطرات بسيار شديد يا مرگ از . يک واکسين مانند ديگر ادويه جات قادر به بوجود آوردن عکس العمل شديد حساسيتی ميشود     
.يار کم ميباشدبس MMR سبب واکسين    
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! محفوظتر ازمصاب شدن به مرض است   MMR گرفتن واکسين   
 

:مشکالت خفيف
)نفر  6يک در ( تب  
)نفر  20يک در ( خفيف ) بخار(اندفاعات  
)بسيار نادر کم ( نديده گی غدوات گردن پ 
 

:مشکالت نيمه شديد
)نفر  3000يک در ( ب بلند حمالت تشنجی مانند ميرگی ازسبب ت 
)نفر  4يک در ( درد وشخی موقت مفصلی بخصوص درنوجوانان وخانم ها  
)نفر  3000يک در ( اهين آمدن موقت صفحات د مويه پ 
 

:مشکالت شديد
)مليون شخص  1يک در ( حساسيت شديد  
کوما ويا حالت شعودی مختل وتخريب دايمی دماغ  ، تشنجات دوامدار)ازدست دادن شنواهی (مشکالت شديد ديگرمانند کری  

.بوده که تا به حال دانشمندان به اين نتيجه نرسيده اند که آيا اين حالت ازسبب واکسين بوجود آمده ويا نه
  

درصورت عکس العمل شديد ويا نيمه شديد چه بايد کرد ؟. 6
 

متوجه چه بايد بود ؟
يا تغير درسلوک ، عاليم عکس العمل شديد حساسيتی مانند مشکالت درتنفس، غوری صدا، حالت غير معمول مانند تب بلند و 

.ريدن صورت، ضعفيت، ضربان شديد قلب و گنگسيتپتنفس صدا دار، رنگ 
 

چه بايد کرد ؟
.به داکتر زنگ بزنيد ويا شخص را نزد داکتر ببريد 
.وتاريخ تطبيق واکسين بيان نماهيد به داکتر درمورد اينکه چه واقع شده است درمورد زمان 
  

معلومات اضافه را ازکجا بدست آورده ميتوانيم ؟. 7
 

.تا درمورد برای تان معلومات اضافی بدهد. رسان کنيدپازداکترويا نرس تان  
. تماس بگيريد) مرکزوقايه وکنترول امراض امريکا (    CDC با مرکز    
.مراجعه نماييد   www.cdc.gov / nip ويا به صفحه انترنتی    
 


