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Meningococcal B (8/6/21)  ● Farsi  FARSI 

واکسن اطالعات  بیانیه

B: مننگوکوک واکسن
Many Vaccine Information Statements are 
available in Farsi and other languages. 
See www.immunize.org/vis 

 انزب هبنسواک اتالعاط ایههیانیب از ارییسب
یانشنهب ت.اس رستدس در رگدی ایه انوزب یارسف  بدانید باید آنچه
 www.immunize.org/vis کنید جعهامر یرز

 ؟زد نسواک یدبا راچ 1. 

 یربیما ررابب در فظتمحا بهدوانتمی Bککومننگو نسواک
 رایب تیومتفا نسواک .کند کمک B روهروگساز شینا ککومننگو
 رراببدر فظتمحا بهدوانتمی کهتاس رستدس درککومننگو

 .یدنما کمک Y و A، C، W ایهروهروگس

 )عنخا و مغز دارهج نتعفو( یتمننژ بهدوانتمی ککومننگو یربیما
 که یورتص در حتی ،ککومننگو یربیما .ودش منجر ونخ نتعفو و

 نمیا از و .کشدمی را نفر 15 تا 10 وده،آل ردف 100 هر از ودش اندرم
 اردچ نفر 100 هر از نفر 20 تا 10 دودح،نندمامی دهزن که رادیاف
 ،یکلیو سیبآ زی،غم سیبآی،واینش دادن تدس از قبیل از ییهایواناتن

 ندپیو از شینا یدشد ایهمزخ یا عصبی سیستم تمشکال ،عضو قطع
 .شد هنداخو ستپو

 به رو همتحد االتای در 1990 هده از وتاس ادرنککومننگو یربیما
 بلقا خطر با و ودهب دیجیربیما وعننای ال،حنای با .تاس ودهب هشکا
 مبتال آن به کهتاس راهمه رادیاف دریمدائ ایهیواناتنیا رگمجهتو

 .ندشومی

 بیشتر صیخا راداف .ودش مبتال ککومننگو یربیما بهدوانتمی کسی هر
 :جمله از ،هستند خطر ضمعر در
 ددارن سن الس یک از کمتر که یوزادانن�
 لهسا 23 تا 16 انوانجو انوانوجن�
 ثیرتأ دنب یمنیا سیستم بر که هستند مبتال صیخا یربیما به که رادیاف�

 ذاردگمی
 .ان مختلف ایهنهنمو بالمعمو ورطبه که نیساناشبومیکر�

 یربیما ملعا که یکتربا نهما عنیی د،دارن ارکو سر یسیتیدمننژ
 تاسککومننگو

 ضمعر در ود،خیدگزن محل دریربیما نایعشیو لیلدبه که رادیاف�
 ددارن رارق طرخ

 B ککومننگو نسواک 2. 

ککومننگو نسواک دوز 1 از بیش به ،فظتمحا ینبهتر به بیستیاد رایب
 B ککومننگو نسواک دو .تاسزنیا B وانتمی .دارد رارق رستدس در 
 .ردک ادهفتاسادوزه همه رایبنسواک یک از

 ضمعر در که گترربز یا لهسا 10 راداف رایب B ککومننگو ایهنسواک
 ود،شمی صیهتو هستند B روهروگس ککومننگو یربیما به بتالا طرخ
 :جمله از
 باککومننگو یربیما عشیو لیلد به خطر ضمعر در راداف�

 B روهروگس
 راداف جمله از ت،اس دهشهترداشبیا دهدی سیبآ لشطحا که کسی هر�

 شکلیداس لسلو یربیما به مبتال
 زءج نقص” امن به یمنیا سیستم ادرنیربیما یک اردچ که رادیاف متما�

 هستند“مکمل
 ،کندمیفمصر را “مکمل هندکنرمها” امن به دارو عینو که کسیهر�

 ابزومیراوول یا )ودشمی دهوانخ نیز ®”Soliris“ ابزومیولاک نندما
 )ودشمی دهوانخهم ®”Ultomiris“ که(
 .ان مختلف ایهنهنمو با لمعمو ورط به که نیساناشبومیکر�

 ددارن ارکو سر یسیتیدمننژ

 و ربیما بین گفتگو اساس بر هانسواک نای تاس ممکن همچنین
 ندشو یزتجو لهسا 23 تا 16 راداف رایب شتیابهد ایهقبتامر دهندههارائ

 ککومننگو یربیما ایهنهگو بیشتر ررابب در را دتماهوتک فظتمحا تا
 الس 18 تا 16 نسیوکسینااو رایب بمطلو سن .یندنما ادجای B روهروگس
 .تاس

 شتیابهد ایهقبتامر دهندههائار با 3.
 کنید گفتگو ودخ

 وعوضمناین،سواک هکنندتافدری ردفدرلذی واردمودوج ورتصدر
 :هیدد العاطنسواک دهندههارائ به را
 یا هتداش کرژیآل شنواک ،B وکوکگننم نسواک یلبق دوز از سپ�

 تاسهتداشرگبامرویدشدیرژآلنهگوهر
 تاس ردهیش یا اردارب�

 تصمیم شتیابهد ایهقبتامر دهندههارائ تاس ممکن وارد،م خیبر در
 .دازدنیب یقتعو بهیبعد اتالقمتا را Bککومننگو نسیوکسینااو دبگیر

Meningococcal B VIS – Farsi (8/6/21) 
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Farsi translation provided by Immunize.org

 به باید نامطلوب هایواکنش مگر ،بیفتد یقتعو به یدبا اردارب راداف رایب Bککومننگو نسیوکسینااو
 با ورتشم از پسوشدباهتداش رارق ادیزی خطر ضمعر در ردف ینکها

 راتطخ از بیشتر نسیوکسینااوایزایم،شتیابهد ایهقبتامردهندههارائ
 .رددگ تلقی آن لیحتماا

 کسینهاو ننداتومی یوردگاخرمس نندما ی،زئج ایهیربیما به مبتال راداف
 دبهبو تا یدباًالمعمو د،دارن یدشد یا سطمتو یربیما که صیشخاا .ندشو
 .یندنما تافدری را B ککومننگو نسواک سپس کنند صبر ملکا

 دریبیشتر اتالعاطدوانتمی شما شتیابهد ایهقبتامر دهندههارائ
 .دده رارق انارتیتاخ

 نسواک به شنواک تاخطر 4.

 ورمتیا زیرمق درد، B ککومننگو نسیوکسینااو از پس تاس ممکن�
 ،صلمفا یاتعضال درد ردرد،س،خستگی ن،سواک قزریت محل در
 از نیمی از بیش در هاشنواک نای از خیبر .دده رخ عتهو لتحا یا تب
 .ددهمی رخ،کنندمیتافدری نسواک که رادیاف

 غش نسیوکسینااو جمله از شکیپزهروی یک از پس راداف اتاوق هیگا
 وشگ زدن گزن یا ییبینا در تغییر یا،گیجهسر اسساحراگ .نندکمی
 .هیدد العاط ودخدهندههارائ به د،داری

 ودوج یدکانربسیا لحتماا ری،گدی داروی هر نندما نیز نسواک وردم در
 رگمیا یگرد دیج سیبآک،رژیآل یدشد شنواک اردچ شخص که دارد

 .ودش

 د،اشبهتداش ودوج دیجشنواک راگ 5.
 د؟تافمی قیتفاا چه

 کلینیک ازدهش کسینهاوردف روجخاز پسکرژیآلشنواکتاس ممکن
 ورمت،کهیر( یدشد کرژیآلشنواک ئمعال ههدمشا ورتص در .دده رخ
 ،)ضعف یا گیجهسر اال،ب قلب انربض،تنفس در مشکل ،گلو و ورتص
 .یدببر نستاربیما ینیکتردنز به را ردفویدبگیر ستما 1-1-9 ارهمش با

 دهندههارائ با،کندمی رانگنرا شما که ئمیعال یرسا وصصدرخ
 .یدبگیرستماودخ شتیابهدایهقبتامر

) Vaccine Adverse Event Reporting System سیستم گزا 
 .شود داده گزارش ) (VAERS) ر شدهی عوارض جانبی واکسن

 ارسال را گزارش این تانبهداشتی هایمراقبت دهندهارائه ًمعموال
سایتوب به .دهید انجام را کار این خودتان توانیدمی یا کند،می

 VAERS آدرس به www.vaers.hhs.gov با یا کرده مراجعه 
 مخصوص طفق VAERS.بگیرید تماس 7967-822-800-1 شماره

 هایتوصیه VAERS کارکنان و است هاواکنش دادن گزارش
 .دهندنمی ارائه پزشکی

 سیبآ ارتسخناجبر ملی مهنابر 6.
 نسواک

) National Vaccine Injury Compensation Programمهنابر 
 درالفمهنابر یک ) (VICP) نسواک سیبآ ارتسخ رانبج ملی
 نسواکراثدرتاس ممکن که رادیاف ارتسخرانبج رایبکهتاس
 طوربم ایاهادع جهت دهرونپ تشکیل .تاس دهش ادجای،شندبا دهدیسیبآ

 تاسیانزمتدودیحم دارای نسیوکسینااواز شینا رگمیاتراحجبه
 آدرس به VICP یتساوب به .شدبا الس دو تاس ممکن دوره نای که

www.hrsa.gov/vaccinecompensation بایا ردهک جعهامر 
 هنحو ومهنابرنای وردمدرتایدبگیر ستما 2382-338-800-1 ارهمش
 .ییدنما کسب اتالعاط اادع رحط

 یبیشتر اتالعاطموانتمی رچطو 7.
 ؟کنم کسب

 .کنید ؤالسودخ شتیابهد ایهقبتامر دهندههارائ از مینهزنای در�
 .یدبگیر ستما ودخ لتییاا یا محلی شتابهد اداره با�
 یتساوب به بیشتر ات العاط ونسواک بسته ورروشبههدمشا رایب�

) Food and Drug Administrationدارو وذاغ انازمس( 
(FDA) کنید جعهامر آدرس نای به: 

.www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 
 کزمرCenters for Disease Control and Prevention ( با�

 :یدبگیر ستما ) (CDC) هایربیما از یپیشگیر و لکنتر
 ستما )CDC-INFO-800-1(4636-232-800-1 ارهمش با-

 یایدبگیر
 :کنید جعهامر آدرس نای به CDC یتساوب به-

.www.cdc.gov/vaccines 

 هاي پزش� ئھ دهند�ان مراق�تبراي اینكھ ارا
 نند، اطالعا��افت آیندە درس�ناسیونھاي آواآ

 برنامھ پ�شنھاد شدە براي واآس�ناسیون و �شخ�ص واآس�ناسیون، رد وضع�تدر مو ، اطالعات دق��
 از می�اشند فراد این حق را داراMichigan Care Improvement Registry فرستادە خواهد شد. ا بھ

نكنند سالث�ت ار بھ دف� ت واآس�ناسیون راآھ اطالعا خود �خواهند  هاي پزش� مراق�ت ئھ دهند�ان.ارا
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