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Vaccine Information Statement ● Zoster Live (2/12/18) ● Farsi Translation ● Distributed by the Immunization Action Coalition 

FARSI 

 :ZVL ،)زونا( نده زوسترواکسن ز
 آنچه باید بدانید

ها حتیمدت شدید درد ممکن است این ر،نف 5 نفر از 1 در
. در صورت ابتال به بیماری خفیفیض احوال هستیدوقتی مری  پس از اینکه بثورات پوستی از بین رفت ادامه داشته

 د عصبی پس از هرپسمدت در د طوالنیشد. این دربا

چیست؟ زونا 1 
 بثورات )شودمیده میهرپس زوستر یا زوستر تنها نیز نا که( وناز

 همراه است. زونا توسط کی است که اغلب با تاولدناپوستی در
شود کهجاد میویروس واریسال زوستر یعنی همان ویروسی ای

 ن،مرغا گردد. پس از ابتال به ابلهمرغان می باعث بروز آبله 
 عدها در زندگی باعثتواند بماند و میویروس در بدن شما می

 د.جاد زونا شوای

توان زونا گرفت.از شخص دیگری که مبتال به زونا است، نمی
یا واکسن آبله( مرغان نگرفته کسی که تاکنون آبله با این حال، 

د آبلهکه زونا دار کسی ممکن است از )دهمرغان دریافت نکر
د.مرغان بگیر

 فقط در یک طرف صورت یا بدن ظاهر ًبثورات پوستی زونا معموال
 شوند. عالمت اصلی آندرمان می هفته 4 تا 2 مدت شده و ظرف

 شدید باشد. سایر عالئم زونا ممكن است ممکن است د است کهدر
 در،در موارد بسیار نا شد.عده بام مل تب، سردرد، لرز و ناراحتیشا

، مشکالت)مونیپنو(جر به سینه پهلوعفونت زونا ممکن است من
د.یا مرگ شو )آنسفالیت( کوری، التهاب مغز شنوایی، 

(زنده) زونا واکسن 2
گرفت. در قرار FDA د تائیدمور 2006 واکسن زنده زونا در سال 

 در افراد %50 مطالعات بالینی، این واکسن خطر ابتال به زونا را تا 
 PHN تواند احتمالکاهش داد. این واکسن می ترمسن ساله و 60

 هم کسیناسیونهنوز پس از وا درد در افرادی که شدت چنینهم و
دهد. گیرند کاهشزونا می

 ساله و باالتر 60 ادافر تزریق یک دوز واکسن زنده زونا برای 
 د.شوتوصیه می

را واکسن این نباید افراد از بعضی کنند 3  دریافت

 ذیل مراتب را به اطالع تزریق دهریک از موار ددر صورت وجو
 کسن برسانید:کننده وا

 زندگی شما وقتی مبتال به هر گونه آلرژی شدیدی هستید که �
که پس از دریافت ممکن است برای فردی اندازد.را به خطر می

شده کیدچار واکنش آلرژیک خطرنا سن زنده زونادوز از واک یک 
 دارد تزریق شدیدی است یا نسبت به بخشی از این واکسن آلرژی 

خواهید در مورد اجزایکسن توصیه نشود. در صورتی که میوا
 خدمات دهنده کنید، از ارائه سازنده واکسن اطالعات کسب 

 د سؤال کنید.بهداشتی خو

�

�

�

.کنید ممکن است باردار باشیدوقتی باردار هستید، یا فکر می
سنکنند زمانی که دیگر باردار نیستند واک زنان باردار باید صبر 
کسن زندهکنند. زنان باید پس از تزریق وا زنده زونا را دریافت 

 ماه از بارداری پیشگیری نمایند. 1 زونا به مدت 

 /مانند سرطان یا اچ آی وی( وقتی به خاطر ابتال به بیماری
 مانند پرتودرمانی،( های پزشکیمانحت درگیری تیا قرار )ایدز

 سیستم ایمنی )مانیایمنی درمانی، استروئید یا شیمی در
 .دارید ضعیفی

توانید همین امروز واکسن رامیًاالدگی، احتممانند سرماخور
(post-herpetic neuralgia, PHN) شدید یا متوسطی مبتال که به بیماری در صورتی کنید. دریافت د.شومیده مینا 

مان بهبودی کامل صبر کنید. پزشک شماباید تا زًاالهستید، احتم
بدهد. تواند به شما مشاورهمی مراتبتر بهتر نسبت به افراد جوانمسن ساله و 50 ددر افرا زونا

 یابد.تر است و با افزایش سن خطر ابتال به زونا افزایش میرایج
 ها بهچنین در افرادی که سیستم ایمنی بدن آنهم این بیماری

 داروهایی مانند ن، و یا مصرفهایی از قبیل سرطاعلت بیماری
تر است.دیده شایعگر مانی تضعیفدراستروئیدها و یا شیمی

 میلیون نفر در سال به زونا مبتال 1 حداقل در ایاالت متحده 
 شوند.می
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هتداش ودوج دیجشنواک راگ 4  ؟فتدامی قیتفااچه شدبا 5

 ؟شمبا ییهانهنشا چه لنباد یدبا
 شود، از جملهشما می که باعث نگرانی مراقب هر چیز دیگری �

 عمولشدید، یا رفتار غیرم کنش آلرژیک حاد، تبهای وانشانه
 باشید.

کهیر، تواند شاملمی واکنش آلرژیک شدید های یکنشانه
 جی یاگی گلو، مشکل تنفسی، تندی ضربان قلب، ورم صورت و 

 عیت از چند دقیقه تا چند ساعت پس ازشد. این وضضعف با
 د.شوواکسیناسیون شروع می

 م؟ده امجان دایب اریکهچ
یا وضعیت واکنش آلرژیک شدید کنید دچارگر فکر میا�

 1-1-9 کنید، با توانید صبراید که نمیشده اضطراری دیگری 
ترین بیمارستان بروید. در غیر اینتماس بگیرید و یا به نزدیک

 خدمات درمانی خود تماس بگیرید. صورت با ارائه دهنده 

Vaccineهبدایبشنکوا ر،دتعب Adverse Event Reporting System 
) (VAERS) د.وشزارشگ )نسکواواراگنبواقعیدهزارشگمتسیس 

 از دیوانتیم اندتوخای د،ایمنهارائ را زارشگنای دایبامشکزشپ

نسواک کیهبشنواک اترطخ

ها نیز ممکن است اثرات جانبی داشتههر دارو، واکسن مانند
باشند. 

 د ذیلموار ممکن است پس از انجام واکسیناسیون زنده زونا، فرد 
 کند: جربهرا ت
 ی، درد، تورم یا خارش در محل تزریققرمز�
 سردرد�

روند.خود از بین میخفیف بوده و خودبهًاین اثرات جانبی معموال
 تواند باعث ایجاد بثورات یاکسن زنده زونا میندرت وابه

 د.زونا شو

 نای قزریت از سپتاس نکممهک ریگدی التکشم
 د:نده رخ نسواک
 افراد گاهی اوقات پس از یک رویه پزشکی از جمله �

 مدت کنند. نشستن یا دراز کشیدن بهواکسیناسیون غش می
 تواند از غش کردنعد از واکسیناسیون میدقیقه ب 15 دحدو

 جی، یاگی ساسکند. اگر اح گیریدن جلوعد از افتاصدمات ب و
 صدای زنگ در گوش خود دارید، مراتب را به تغییر در بینایی یا

 کسن خود برسانید.کننده وا اطالع تزریق
زا ای و gov.hhs.vaers.wwwنینشا به VAERSتایسوب قریط  تواند نسبت بهشوند که میبرخی افراد دچار درد شانه می
د.یده امجان را ارکنای 7967-822-800-1ارهمشاب اسمتقریط  شدیدتر و دهد،ولی که پس از تزریق رخ میهای متداسوزش

 دهد.های پزشکی ارائه نمیتوصیه VAERS افتد.ندرت چنین اتفاقی میشد. اغلب بهتر باطوالنی
 شدید شود. تخمین جر به واکنش آلرژیکتواند منهر دارویی می

یبیشتر تعاطالا نمامیتو نهچگوهایی نسبت به یک واکسن درشود که چنین واکنشده میز
 6دقیقه تا میلیون دوز اتفاق بیفتد و ظرف چند 1 بار در 1 حدود 

؟کنم کسب
 د.چند ساعت پس از واکسن رخ خواهند دا

�

�

خدمات بهداشتی خود سؤال کنید. دهنده در این زمینه از ارائه �  صدمات ی، احتمال اینکه واکسنی موجبهر داروی دیگر مانند
 دهد یا حاقی واکسن را به شما ارائهتواند بسته الدکتر شما می

 دهد. در اختیار شما قرار ع اطالعاتی دیگریمناب
 با اداره بهداشت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید.�
Centers (CDC) با � for Disease Control and Prevention 

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

 بگیرید و یا
gov/vaccines.cdc.www درسبه آ CDC از وب سایت-

 کنید بازدید 

 مرگ شود بسیار کم است. شدید و

د. برایکنترل قرار دار د نظارت ومور همیشه هاایمنی واکسن
 gov/vaccinesafety/.cdc.www سایت به بیشتر، اطالعات کسب 

 مراجعه کنید.

 براي اینكھ ارائھ دهندگان مراقبت هاي پزشكي، اطالعات دقیقي
 در مورد وضعیت واآسیناسیون، تشخیص واآسیناسیون و برنامھ

 براي واآسیناسیونھاي آینده دریافت آنند، اطالعاتي پیشنھاد شده
 Michigan Care Improvement Registryبھ فرستاده

 افراد این حق را دارا میباشند از ارائھ دهندگان خواهد شد.
 مراقبت هاي پزشكي خود بخواهند آھ اطالعات واآسیناسیون را بھ

 دفتر ثبت ارسال نكنند.
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