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 واکسیناسیون بر علیه آبله مرغان 

 

آبله مرغان یک مریضی بسیار ساری است که در تمام جهان موجود میباشد و بر اثر وایروس واریسال زوستر ایجاد 

هفته  2میشود. این مریضی از طریق تماس مستقیم و یا از طریق هوای بازدم )قطرات عفونی( سرایت مییابند. تقریباً 

والً با تب همراه هستند: لکه های کوچک سرخ رنگ به سرعت بعد از آلوده شدن تاثیرات جلدی بروز مینمایند، که معم

تبدیل به آبله های به اندازه عدس میشوند که از مایع پر هستند، سپس تیره شده و خشک میشوند. معموال با خارش شدید 

 همراه هستند. 

یت مریضی میشود. روز بعد از بروز آخرین آبله باعث سرا 5روز قبل از بروز جلدی مریضی تا  2مریض معموالً 

بعد از بهبود بروز جلدی مریضی برخی وایروس ها در گره های نخاع عصب و مغز باقی میمانند. این وایروس ها 

میتوانند در سنین باالتر و در افراد که سیستم دفاعی آنها ضعیف شده است به صورت مریضی زونا )زوستر( بروز 

 نماید.

تال به آبله مرغان مانند عفونت های شدید میکروبی پوست، التهاب مغزی و در مورد کودکان عوارض وخیم در اثر اب

یا ریوی نادر هستند. در مقابل در مورد نوجوانان و بزرگساالن خطر این عوارض بسیار بیش تر است. مریضان مقاوم 

شده است بیش تر از  نشده که سیستم دفاعی بدن آن ها به صورت مادرزادی اکتسابی و یا بر اثر استفاده از دوا ضعیف

 دیگران در خطر هستند. در کودکان که مبتال به لوسمی هستند، آبله مرغان میتواند حتی کشنده باشد. 

ابتال به آبله مرغان در زنان حامله که نه به آبله مرغان مبتال و نه در مقابل آن واکسین شده اند نیز خطرناک است. در 

احتمال بروز مشکالت شدید در جنین وجود دارد. در صورت ابتال مادر  هفته حاملگی 20صورت ابتالی مادر تا 

روز بعد از والدت(، خطر ابتالی نوزاد به آبله مرغان کشنده  2روز قبل تا  5واکسین نشده در زمان وضع حمل )

 باشد. هفته اول تولد میتواند مرگ بار  6وجود دارد. در مورد نوزادان ضعیف نیز ابتال مادر واکسین شده در 

 

در صورت ابتال نوزادان ضعیف و افراد با سیستم مصونیت ضعیف شده، میتوان برای جلوگیری از عوارض وخیم از 

ادویه جات ضد وایروس استفاده نمود. تنها مصونیت واقعی در مقابل وایروس آبله مرغان را واکسیناسیون به موقع 

 تضمین مینماید.

 

 

 واکسین

واکسین از وایروس زنده ضعیف شده واریسال زوستر تشکیل شده است که در بدن فرد واکسینه شده تکثیر می شود. 

تا(  9واکسین به صورت زیر جلدی تزریق می شود )تزریق سوبکوتان(. واکسیناسیون آبله مرغان می تواند از سن )

 ماهگی انجام شود.  12

ی توانید از داکتر خود مشاوره بخواهید. طبق معلومات موجود پس از در مورد شروع مقاومت با واکسیناسیون م

 مرحله ای ضرورتی به تجدید واکسیناسیون وجود ندارد.  2واکسیناسیون 

 

 چه کسی باید واکسینه شود؟

 14تا  11در راستای برنامه واکسیناسیون، اجرای واکسیناسیون برای تمام کودکان توصیه می شود و معموال بین سنین 

ماهگی مجددا  23تا  15ماهگی انجام می شود. جهت به دست آمدن مقاومت با واکسیناسیون، تمام کودکان بین سنین 

ز اولین واکسیناسیون، واکسیناسیون مجدد را انجام داد. برای هفته پس ا 6تا(  4واکسینه می شوند. ولی می توان از )

بار واکسینه شده اند واکسیناسیون مجددا توصیه می شود. واکسیناسیون می تواند هم زمان با واکسین  1کودکانی که 

هفته پس از آن.  4سرخکان، بخار و ریبوال )واکسین س ا س( انجام شود و یا حداقل 
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آبله مرغان مصاب نشده اید و تا کنون در مقابل آن واکسینه نشده اید، واکسیناسیون دو مرحله ای برای شما در  اگر تاکنون به
 موارد زیر توصیه می شود: 

 سالگی  18کودکان و نوجوانان تا  -
 زنانی که قصد حاملگی دارند،  -
 پرسونل ) در هنگام استخدام( در مراکز نگه داری از کودکان در سنین پیش از دبستان )مثال کودکستان(،  -
ی، بخش اورژانس و در بخش نگه داری از شناس تومورپرسونل بهداشتی به ویژه در بخش زایمان، بخش اطفال،  -

 بیماران نقص سیستم مصونیت.
 

به عالوه واکسیناسیون برای افرادی توصیه می شود که عفونت برای آن ها خطر ویژه داشته باشد و یا احتمال گسترش آبله 
ی وخیم و عصب تیدرماتمرغان را در محل های خطرناکی داشته باشند. این افراد در وحله اول بیماران سرطانی، بیماران 

ارویی تجویز شده است که سیستم دفاعی بدن را سرکوب می کنند )درمان با سرکوب بیمارانی هستند که برای آن ها درمان های د
سیستم دفاعی( مانند بیمارانی که پیش از عمل پیوند عضو قرار دارند و یا دچار مشکالت حاد کلیوی هستند. افرادی که با این 

 مربوطه الزم است که واکسینه شوند.  بیماران در تماس هستند )خانواده، نرس ها و غیره( و هم چنین پرسونل درمانی
 

 واکسیناسیون تحت شرایطی می تواند حتی تا چند روز پس از آلوده شدن موثر باشد. در چنین موارد لطفا به داکتر مراجعه نمایید. 
 

 چه کسی نباید واکسینه شود؟
فرادی که به مواد موجود در واکسین درجه مبتال باشند. ا 38.5کسانی که به مریضی های قابل درمان وخیم با تب بیش از 

حساسیت داشته باشند. به صورت عمومی افرادی که سیستم مصونیت بدن آن ها ضعیف شده باشد واکسینه نمی شوند. در شرایط 
راکه خاصی ممکن است الزم باشد از این قایده استثنائاتی قایل شود. واکسیناسیون آبله مرغان نباید برای زنان حامله انجام شود، چ

خطر بالقوه ابتالی جنین به مریضی در داخل رحم وجود دارد. به دلیل مشابهی تا یک ماه پس از واکسیناسیون باید از حاملگی 
 در زمان حاملگی دلیل کافی برای سقط جنین نیست. با این حال واکسیناسیون اشتباهیممانعت شود. 

 
 ماه پس از تزریق ایمونگلوبین و یا خون انجام نشود.  3یون تا جهت تضمین موفقیت واکسیناسیون الزم است که واکسیناس

 
 در تمام این موارد باید با داکتر واکسیناسیون برای یافتن بهترین روش دفاع در مقابل عفونت واریسل مشورت شود. 

 
 تدابیر پس از واکسیناسیون

هفته خودداری  2الی  1فرد واکسینه شده مراعات خاصی نباید انجام دهد ولی الزم است که از فعالیت های غیر معمول به مدت 
شود. برای افرادی که احتمال واکنش دستگاه گردش خون و یا آلرژی فوری وجود دارد باید پیش از واکسیناسیون به داکتر اطالع 

 داده شود. 
اند در موارد بسیار بسیار نادری به سایر افراد سرایت یابد. لذا افرادی که سیستم دفاعی آنان به شدت وایروس واکسین می تو

ضعیف شده و یا زنان حاملگی که مقاوم سازی نشده اند با از تماس با افراد واکسینه شده ای که در آن ها تاول های آبله مرغان 
 روز پس از بروز آخرین آبله صدق می کند.  5بروز نموده اند خودداری نمایند. این توصیه تا 

 
هفته از واکسیناسیون از دریافت سالیسیالت )مانند آسپرین( خودداری  6به دلیل احتمال فرضی بروز سندروم ری یه باید تا مدت 

 شود. 
 

 واکنش های آلرژیک احتمالی محلی و کلی پس از واکسیناسیون
 

فیصد افراد واکسینه شده در محل  20مصونیت مورد نظر و مقاومت به مریضی در پس از واکسیناسیون ممکن است در کنار 
واکسیناسیون تورم و التهاب بروز نماید به ویژه در بزرگساالن در مرحله دوم واکسیناسیون. این نشانه ای از مقابله بدن با ماده 

فیصد  3الی  1یا شدید بروز می نماید. در بین فرد واکسینه شده تب خفیف و  10واکسیناسیون است. در حدود یک نفر از هر 
هفته پس از واکسیناسیون )مریضی واکسیناسیون(  4الی  1افراد واکسینه شده عالیم مریضی آبله مرغان به صورت خیلی خفیف 

 با چند آبله و تب بروز می نمایند.
می یابند، به نحوی که برای این افراد به طور  در افراد با سیستم مصونیت ضعیف این عالیم با احتمال بیش تر و قوی تر ظهور

معمول نباید واکسیناسیون تجویز شود. با این حال این واکسین باید به کودکان مبتال به لوسمی در طول دوره بی عالیم )رمیسیون( 
 تزریق شود. 

 
 ممکن است که واکسیناسیون باعث بروز عوارضی شود؟

در هستند که بیش از عوارض معمول واکسیناسیون باشند و وضعیت سالمت را به عوارض ناشی از واکسیناسیون عوارضی نا
وضوح تحت تاثیر قرار دهند. واکنش های آلرژیک پس از واکسیناسیون آبله مرغان خیلی نادر هستند؛ در صورت وجود 

ی منابع از واکنش های آلرژیک حساسیت شدید به ماده فرامیستین/نئومیسین نباید واکسیناسیون آبله مرغان انجام شود. در برخ
 فوری تا حد شوک، زونا یا عفونت ریه در افراد سالم و افراد با سیستم دفاعی ضعیف شده یاد شده است. 

مشاهده شده  –معموال با سیستم مصونیت ضعیف –به عالوه در مواردی انتقال "مریضی واکسیناسیون" )بروز جلدی( به افراد 
است، و هم چنین کاهش موقتی تعداد گلبول های خونی مشاهده شده است. در منابع معدودی از مریضی های دستگاه عصبی نام 

 برده شده است که ارتباط زمانی آن ها با واکسیناسیون آبله مرغان سوال بر انگیز است. 
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 مشاوره با داکتر واکسیناسیون در مورد عوارض جانبی 

 به عالوه این کتابچه می توانید اطالعات بیش تر را از داکتر واکسیناسیون کسب نمایید. 
      
 
اگر پس از واکسیناسیون عالیمی بروز نمودند که فراتر از عالیم موقتی آلرژیک موضعی و عمومی ذکر شده بودند، داکتر 

 واکسیناسیون با کمال میل برای ارایه مشاوره آمادگی دارد.

 ای تماس با داکتر واکسیناسیون:راه ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( با موافقت انجمن صلیب سبز آلمان به سفارش موسسه روبرت 09/2014ترجمه متن اصلی دفترچه اطالع رسانی )به تاریخ 

کوخ انجام شده است. متن آلمانی متن اصلی محسوب می شود، در مورد خطاهای احتمالی در ترجمه هیچ مسوولیتی پذیرفته نمی 

 ه شده در صورت تغییر متن اصلی با گذشت زمان مسوولیتی پذیرفته نمی شود. شود، هم چنین در مورد به روز بودن متن ترجم
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 _______________________________________________________________________نام

Name 

 

 واکسیناسیون جهت پیش گیری از آبله مرغان

Schutzimpfung gegen Windpocken 

 

را دریافت می نمایید. در این دفترچه مهم ترین  رسانی در مورد واکسیناسیون بر علیه آبله مرغانبدین وسیله یک دفترچه اطالع 

معلومات در مورد مریضی هایی که با این واکسیناسیون از آن ها پیش گیری می شود، ماده واکسین، نحوه واکسیناسیون، تدابیر 

 عوارض احتمالی ناشی از واکسین را شامل می شود.  پس از واکسیناسیون و هم چنین در مورد واکنش های آلرژیک و
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 
Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 پیش از انجام واکسیناسیون به معلومات ذیل ضرورت است: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 دارد )اکتسابی، مادرزادی، به دلیل مصرف دوا(؟ .آیا در زمان واکسیناسیون مریضی نقص دستگاه مصونیت بدن وجود 1
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

   (Nein)نی □   (Ja)  بلی □ 
 

 . آیا فرد واکسینه شونده دچار آلرژی خاصی است؟2
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

   (Nein) نی □   (Ja) بلی  □
 

 اگر بلی چه آلرژی؟______________________________________________________ 
wenn ja, welche? 

 

 . آیا فرد واکسینه شونده در سه ماه گذشته ایمونگلوبین )گاماگلوبین( و یا خون اهدایی دریافت نموده است؟3
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 

vorgenommen? 

   (Nein) نی □   (Ja)بلی  □

 
 . برای واکسیناسیون زنان در سنین حاملگی: آیا در زمان واکسیناسیون حامله هستید؟4

Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

   (Nein) نی □     (Ja) بلی □

 

 دارید با داکتر واکسیناسیون مشورت نمایید!  آبله مرغاناگر سوال دیگری در مورد واکسیناسیون 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 دفترچه را در زمان واکسیناسیون به همراه داشته باشید!این 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 رضایت نامه 
Einverständniserklärung 

 
 مرغان بلهجهت انجام واکسیناسیون بر علیه آ

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 

 

 

 _____________نام فرد واکسینه شونده ________________________________________

Name des Impflings 

 

 _____________________________________________________________ متولد

geb. am 

 

 من این دفترچه را مطالعه نمودم و در مورد واکسیناسیون با داکتر مربوطه مشاوره نمودم.
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch 

ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 من سوال دیگری ندارم. □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 هستم.موافق  آبله مرغانبا اجرای واکسیناسیون بر علیه  □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

 با اجرای واکسیناسیون مخالف هستم. در مورد مضرات احتمالی واکسیناسیون به من اطالع رسانی شد.  □
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

  Vermerke اعالمیه ها

 

 

 

  Ort, Datum محل و تاریخ

 

 

 

    

____________________________     _____________________________ 

  امضای داکتر   امضای فرد واکسینه شونده و یا ولی وی 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


