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Recombinant Zoster (2/4/22)  ● Farsi FARSI 

واکسن اطالعات  بیانیه

):زونا( زوستر کیبنوتر واکسن
Many Vaccine Information Statements are 
available in Farsi and other languages. See 
www.immunize.org/vis 

 انزب هبنسواک اتالعاط ایههیانیب از ارییسب
 هب ت.اس رستدس در رگدی ایه انوزب یارسف
 www.immunize.org/vis دینک هعجارم رزی یانشن

 بدانید باید آنچه

 ؟زد کسناو یدبا راچ 1. 

 .کند پیشگیری نازو بروز از تواندمی )نازو( زوستر نوترکیب واکسن

 بثورات )شودمی نامیده نیز تنها زوستر یا زوستر هرپس که( زونا
 ایجاد بر عالوه زونا .است همراه تاول با اغلب که است ناکیدرد پوستی

 در .شود معده ناراحتی یا لرز سردرد، تب، باعث تواندمی بثورات،
 کالتمش مونی،پنو مانند ضیعوار به است ممکن وناز نادر، موارد
 .شود منجر مرگ یا )آنسفالیت( مغز التهاب نابینایی، یی،شنوا

 عارضه شایعترین .یابدمی افزایش سن افزایش با وناز به ابتال طرخ
هرپس از پس نورالژی نام به صبیع مدت طوالنی درد ونا،ز

 (Postherpetic Neuralgia, PHN) هرپس از پس نورالژی .است 
 مدت به تواندمی و دارد وجود نازو بثورات که دهدمی رخ ناطقیم در

 ناشی درد .ماندب باقی بثورات شدن ناپدید از پس سال چندین یا ماه چندین
 .باشد کنندهناتوان و دیدش تواندمی هرپس از پس نورالژی از

 .یابدمی افزایش سن افزایش با هرپس از پس نورالژی به ابتال خطر
 هرپس از پس نورالژی به وناز به مبتال مسن فرد یک اینکه احتمال

 فرد یک به نسبت باشد، داشته شدیدتری و ترطوالنی درد و شده مبتال
 .است بیشتر جوان

 ابتال بیشتر طرخ معرض در نیز دارند ضعیفی ایمنی سیستم که افرادی
 .هستند بیماری این از ناشی عوارض و وناز به

 شودمی ایجاد ویروسی مانه یعنی زوستر، الواریس ویروس توسط نازو
 مرغان، ابله به ابتال از پس .گرددمی مرغان آبله بروز باعث که

 ایجاد باعث زندگی در هابعد تواندمی و اندممی شما بدن در ویروس
 ویروسی اما شود، منتقل دیگر فرد به فردی از تواندنمی وناز .شود نازو
 نگرفته مرغان آبله هرگز که فردی به تواندمی شودمی وناز باعث که
 آبله باعث و کرده سرایت است، نکرده یافتدر را مرغان آبله واکسن یا

 .شود مرغان

 ازون کیبترنو کسناو 2. 

 ایجاد زونا برابر در را نیرومندی فظتمحا زونا نوترکیب واکسن
 برابر در شخص از زونا از پیشگیری با زونا نوترکیب واکسن .کندمی

 .کندمی ظتمحاف عوارض سایر و هرپس از پس نورالژی

 :شودمی توصیه زیر موارد برای زونا نوترکیب واکسن
 بیشتر یا ساله 50 بزرگساالن�
 سیستم مان،در یا ماریبی دلیل به که باالتر و ساله 19 بزرگساالن�

 دارند ضعیفی ایمنی

 مورد در .شودمی تزریق دوزی دو مجموعه صورت به نازو واکسن
 برخی .شود تجویز اول دوز از پس ماه 6 تا 2 باید دوم دوز افراد، اکثر

 توانندمی داشت، خواهند یا دارند ضعیفی ایمنی سیستم که افرادی از
 از زمینه این در .کنند فتدریا اول دوز از پس اهم 2 تا 1 را دوم دوز

 .بخواهید ماییراهن خود بهداشتی هایمراقبت دهندهارائه

 مرغان آبله واکسن که افرادی و اندداشته زونا گذشته در که افرادی به
 دریافت را زونا نوترکیب واکسن شودمی توصیه اندکرده یافتدر را

 واکسن از دیگری نوع ًقبال که افرادی برای همچنین واکسن این .کنند
 در .شودمی توصیه اند،کرده دریافت را زونا زنده واکسن یعنی نازو

 .ندارد وجود ایزنده ویروس هیچ زونا نوترکیب واکسن

 .شود تجویز دیگر هایواکسن با همزمان تواندمی نازو واکسن

Recombinant Zoster (shingles) VIS Farsi (2/4/22) 

www.immunize.org/vis
www.immunize.org/vis


       
  

            
      

            
      

          
  

           
         

           
           

         

           
  

   

             
           

   
           

         

             
          

             
               

  

        
      

          

            
            

      

           
            

 

       
   

            
         

            
          

            
     

      
 

   
             

           
       

         
     

      
 

            
         

         
  

       

  
      

  
 

       

              Farsi translation provided by Immunize.org

 ،شدبا شتهاد ودوج یجد کنشاو گرا 5. شتیابهد یهاقبتامر ههنددهائار با 3.
 ؟فتدامی قیتفاا چه کنید گفتگو دخو

 موضوع این واکسن، کنندهدریافت فرد در ذیل موارد وجود صورت در
 :دهید طالعا واکسن دهندهارائه به را
 یا هتداش کرژیآلشنواک ا،زون کیبترنو نسواک قبلی دوز از پس�

 تاسهتداشرباگمرویدشدیرژآل نهگوهر
 کندمی تجربه را نازو به ابتال حاضر حال در�
 است باردار�

 تصمیم بهداشتی هایمراقبت دهندهارائه است ممکن موارد، برخی در
 .بیندازد قتعوی به بعدی مالقات تا را زونا یناسیونواکس بگیرد

 واکسینه توانندمی سرماخوردگی مانند ئی،جز هایبیماری به مبتال افراد
 بهبود تا باید ًمعموال دارند، شدید یا طمتوس بیماری که اشخاصی .شوند

 .مایندن دریافت را زونا نوترکیب واکسن سپس کنند صبر املک

 در بیشتری اطالعات تواندمی شما بهداشتی هایمراقبت دهندهارائه
 .دهد قرار یارتاناخت

 کسناو به کنشاو تاخطر 4.

 واکسن تزریق از پس طمتوس یا فیفخ درد همراه به بازو درد�
 در است ممکن نیز تورم و قرمزی .است ایعش یاربس وناز نوترکیب

 .دهد رخ تزریق محل
 عضالنی، درد خستگی، بروز زونا نوترکیب واکسن قتزری از پس�

 .است شایع تهوع حالت و درد دل تب، لرز، سردرد،

 از را شده واکسینه فرد موقت طوربه است ممکن جانبی عوارض این
 خود روز 3 تا 2 طی عالئم ًمعموال .دارد باز معمول هایفعالیت انجام

 زونا نوترکیب واکسن دوم دوز نانهمچ باید شما .روندمی بین از خود به
 را هاواکنش این از یکی دوز اولین از بعد اگر حتی کنید، یافتدر را

 .باشید کرده تجربه

 باره گیلن سندرم نادر یاربس موارد در
(Guillain-Barré Syndrome, GBS) سیستم جدی اختالل یک که 

 .است شده گزارش زوستر نوترکیب واکسن تجویز از پس است، بیعص

 غش واکسیناسیون جمله از پزشکی رویه یک از پس افراد قاتاو اهیگ
 گوش زدن زنگ یا بینایی در تغییر یا سرگیجه، احساس اگر .کنندمی

 .دهید طالعا خود دهندهارائه به دارید،

 اندکی بسیار مالاحت دیگری، داروی هر انندم نیز واکسن مورد در
 یا دیگر جدی آسیب ژیک،آلر دیدش واکنش دچار شخص که دارد وجود
 .شود مرگ

 کلینیک از شده واکسینه فرد خروج از پس ژیکآلر واکنش است ممکن
 تورم کهیر،( دیدش آلرژیک واکنش عالئم مشاهده صورت در .دهد رخ

 ،)ضعف یا سرگیجه باال، قلب بانضر تنفس، در مشکل گلو، و صورت
 .ببرید مارستانبی دیکتریننز به را فرد و بگیرید تماس 1-1-9 شماره با

 دهندهارائه با کند،می نگران را شما که عالئمی ایرس درخصوص
 .بگیرید ماست خود بهداشتی هایمراقبت

 به یدبا بمطلونا ایهشنواک
Vaccine Adverse Event Reporting System سیستم گزار(

 ًمعموال .شود داده گزارش (VAERS) جانبی واکسن( شدهی عوارض 
 یا کند،می ارسال را گزارش این تانبهداشتی هایمراقبت دهندهارائه

 آدرس به VAERS سایتوب به .دهید انجام را کار این تانخود توانیدمی
www.vaers.hhs.gov 7967-822-800-1 ارهمشبا یا ردهک جعهامر 

 و است هاواکنش دادن گزارش مخصوص طفق VAERS.بگیرید تماس
 .دهندنمی ارائه پزشکی هایتوصیه VAERS کارکنان

 یبیشتر اتالعاط نماتومی رچطو 6.
 ؟کنم کسب

 .کنید سؤال خود بهداشتی هایمراقبت دهندهارائه از زمینه این در�
 .بگیرید ماست خود ایالتی یا محلی بهداشت اداره با�
 بیشتر طالعاتا و واکسن بسته بروشور مشاهده برای�

 Food and Drug Administration ایتسوب به
 :کنید مراجعه آدرس این به ) (FDA) دارو و غذا سازمان(

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

 :بگیرید ماست ) (CDC) هاماریبی از پیشگیری و کنترل
 تماس )CDC-INFO-800-1(4636-232-800-1 شماره با-

 یا بگیرید
 :کنید مراجعه آدرس این به CDC ایتسوب به-

.www.cdc.gov/vaccines 

ون و برنامھ پیشنھادص واآسیناسیون، تشخیت واآسیناسیورد وضعیدر م ت دقیقي، اطالعات ھاي پزشكين مراقبدھندگا ارائھ اي اینكھبر
 د ازق را دارا میباشنح ناد اید. افرد شبراي فرستاده خواھ واآسیناسیونھاي آینده Michigan Care Improvement Registry شده 

 ل نكنندت ارسادفتر ثب ون را بھت واآسیناسید آھ اطالعاود بخواھنت ھاي پزشكي خن مراقبدھندگا ارائھ د، اطالعاتي بھت آنن.دریاف

Farsi translation provided by Immunize.org MDHHS-Pub-1189FA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
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