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 اطالعات 
 سرخجھ   و  ون یاور سرخک، ی محافظت ون یناسیدر مورد واکس

 ) 2021اکتبر  ، یبروزرسان نیآخر(
 

اور اور  روسیو(  روسیو  از  یناش  عفونت  اثر  در  کھ  ھستند  یعیشا  یھایماریب   سرخجھ  و  ونیسرخک،   ای  ونیسرخک، 
ا را    شوندیم  جادیسرخجھ)  کودکان  عمدتاً  ن  کنندیم  مبتالو  بزرگساالن  در  است  ممکن  ترک  زیاما  واکسن  دھند.   یب ی رخ 

اور   (MMR)ام.ام.آر برابر سرخک،  در   سرخک،   درمان  یبرا  ییدارو  چی ھ .  کندیم  جادیا  محافظت  سرخجھ  و  ونیھمزمان 
 محافظت  ھایماریب  نیا  برابر  در  شخص   از  تواندی مداوم مبھ موقع و   ام.ام.آر   ونیناسیواکس  فقط.  ندارد  وجود   سرخجھ  ای  ونیاور
 د!کن
 

 ھفتھ   2  حدودا  یماریب  نیا.  کندیم  تیسرا  گرید  فرد   بھ  فرد  کی  از   یراحت  بھ  کھ  است  دیشد  اریبس  یماریب  کیغالبا    سرخک
است. عوارض    یپوست  بثورات  و  ملتحمھ  ورم   سرفھ،  باال،  تب  با  و  کشدیم  طول الر  جیرا(جوش) ھمراه  ذات  و   ھ یآن شامل 

کھ حدودا در   شودی) مت ی(آنسفال  ی نفر دچار التھاب مغز  کی  مار،یب  2000تا    1000در ھر    بایاست. تقر   یانیعفونت گوش م
م  30 موارد  باشد    تواندیدرصد  ناتوان  ایکشنده  بھ  جسم  یذھن  یمنجر  ز   یو  کودکان  بزرگساالن    5  ریشود.  نسبتسال،   بھ 

 لی. اگر سرخک در اوادھدیرخ م  شتری عوارض در آنھا ب -ابتال بھ سرخک ھستند  از یات ناشدر معرض خطر شترینوجوانان ب
 .ابدییم شیافزا SSPE یکشنده مغز شھینادر اما ھم یماری رخ بدھد، خطر ابتال بھ ب یدوران کودک

 
 بھ  ابتال  مورد  ده  ھر   در  حدودا.  است  ھمراه)  ونی(اور  بزاق  غدد  تورم  و  سردرد  تب،  با  کھ  است  یروسیو  یماریب   کی  ونیاور
از عوارض نادر اما   یک ی.  شودی) مشاھده م تی(آنسفال  مغز  التھاب  اوقات  یگاھ  و)  ت ی(مننژ  مغز  هپرد  التھاب  مورد  کی  ون،یاور

شود کھ بھ ندرت   ی م  ھاضھینفر دچار تورم و التھاب ب  کیمرد بالغ    ایاست. از ھر چھار نوجوان    ییآن کاھش شنوا  مخصوص
 شود. یمنجر بھ نابارور تواندیم
 

  ی ماریب  نیا  نکھیھمراه است. ا  یغدد لنفاو  ورم(جوش) و    یپوست  بثورات  تب،  با  کھ  است  فیخف  یروسیو  یماریب   کی سرخجھ
خود   انیاطرافممکن است    نیسرخجھ کھ بدون عالئم ھستند ھمچن. افراد مبتال بھ  ستین  ی نادر  زی چ  ابدیادامھ    ینیبدون عالئم بال

 د یشد  یھایناھنجار  ای  ییزامرده  و  نیجن  سقط  باعث  و  شود  منتقل  نیجن  بھ  تواندی سرخجھ م  یرا آلوده کنند. در دوران باردار 
 .شود مغز ای قلب گوش، چشم،

 
 

  واکسن
اور  یھاواکسن وام.ام.آر(  سرخجھ   و  ونیسرخک،  از  زنده    یھاروسی)  ضعواکسن  از   شوندی م  ساختھ  شدهف یو  پس  کھ 
آن را ھمزمان    توانیمو معموالً    شودی م  قیتزر  یداخل عضالن  ای یرجلدیواکسن بھ صورت ز  نی. اشوندیم  ریتکث   ونیناس یواکس
سا تزرواکسن  ریبا  ا  قیھا  بدون  تاث  یاثربخش  ای  یریپذتحمل   نکھیکرد  تحت  بگ   ریآن  م.  رد یقرار  شما  مورد   تواندی پزشک  در 

استثنا بار در  دھندینشان م  یبھ شما مشاوره بدھد. اطالعات کنون  یریشگ یپ  ونیناسیو شروع واکس  موارد  از دو   افت یکھ پس 
 . ستین  کننده تیتقو بھ یازین ام.ام.آرواکسن 

 
 

 کنند؟ افتیدر را آن دیبا یزمان چھ و  شوند نھیواکس دیبا یچھ کسان
  ی. براکندی م  ھیماھھ توص  11کودکان    یبرا  را و سرخجھ    ونیسرخک، اور  ونیناسیواکس)  STIKO(  یسازمنیا  یدائم  تھی کم

 .شوندیم نھیواکس مجدداً ) ونیناسیواکس نیھفتھ بعد از اول  4(حداقل  یماھگ  15 در کودکان واکسن، محافظت از نانیاطم
قبل    ونیناسیواکس  راگ  .کودکان  از  مراقبتدر مرکز    رشیقبل از پذ  مثالشروع کرد،    یماھگ   9از    توانی کودکان را م  نیواکسن ا

مورد    نیدر ا  تواندیتولد انجام شود. پزشک شما م  سالگرد  نیاولپس از    یاندک  دیدوم با  ونی ناسیانجام شود، واکس  یماھگ   11از  
 بھ شما مشاوره بدھد.

STIKO  بزرگساالن  کندی م  ھیتوص  نیھمچن تمام  سال    یکھ  از  پس  شده   1970کھ  وضعمتولد  و  آنھا   ونیناس یواکس  تیاند 
 بار واکسن سرخک   کی  دیاند، باکرده  افتیدر  یبار آن را در دوران کودک  کیتنھا    ای  ،اندنزده  یواکسن  چینامشخص است؛ ھ

درام.ام.آر( را  در    افتی)  کارکنان  با  مشاغل  یبرخکنند.  در  ونیناسی واکس  دیخاص  واکسن مضاعف   نیا  -کنند    افتیمضاعف 
 . شودیم زیھا نو دانشگاه یاو حرفھ  یھا، مدارس فنآموزان و کارکنان کالج شامل دانش

 
سرخک،    طبق برابر  در  حفاظت  واکسن  برابر  در  ونیناس یواکس  بار  دو  مدرک  داشتنقانون  (با   ای  ام.ام.آر   یھاسرخک 

خاص کھ  مشاغل یبرخافراد شاغل در  یبرا نیو ھمچن  ،یکودکان و نوجوانان در مراکز اجتماع  ی) برا [MMRV]یام.ام.آر.و



سال   از  شده   1970پس  پزشک   اندمتولد  مراکز  در  اجتماع  یو مراقبت  ی(مثالً  مراکز  در  نوجوانان)   ی و  و  کودکان   مخصوص 
 است.   یالزام

 
را    ام.ام.آر دوز از واکسن    کیفقط    ایاند  نشده  نھیکھ تاکنون واکس  یافراد  اند،نشده   نھیواکس  کھماه    9  ی. کودکان باال1  :نکات

در صورت   -افراد    نیکنند. ا  افتیدر  ام.ام.آردوز واکسن    کی  دیباآنھا نامشخص است،    ونی ناسیواکس  تیوضع  ایاند  کرده  افتیدر
. کنند  افتیرا در  ام.ام.آرواکسن    دوز  کی   ،سرخجھ  ای  ونیتماس با فرد مبتال بھ سرخک، اوراز    پس روز    3ظرف    دیبا  –امکان  

بارورکھ    ی زنان.  2 او    ،باشند  کرده  افت یدر  را   سرخجھ   واکسن  شده  ثبت  صورت   بھ   بار  2  دیبا  ھستند  ی سن   صورت  ن یدر 
در    قبالکھ    ی افراد  ی و سرخجھ برا  ونیسرخک، اور  در برابر   حفاظت  واکسن  قیتزر.  3.  کرد  صرفنظر  تریت  نییتع  از   توانیم

 ضرر است. ی، باندشده  مصون ھایماریب نیا از مورد چند ای کیبرابر 
 
 

 شوند؟  نھیواکس دینبا یچھ کسان
  نھ ی واکس  دیاست، نبا  افتھیکھ بھبود ن  یتا زمان  برد،یرنج م  گرادیدرجھ سانت  38.5  یحاد با تب باال  یماریب  کیکھ از    یھر فرد

ا نقص  بھ  مبتال  افراد  دارو    ی ناش  ای  یاکتساب  ،یمادرزاد   یمنیشود.   امکان  ی خاص  طیشوند. در شرا  نھیواکس  دینبا  عموما  -از 
 ی ابیارز  و پس از  ،یمنیا  نقص  وجود  با  نکھی در مورد امشورت کنند    خودپزشکان معالج    با  دیبا  مارانیب  نیا  .دارد  وجوداستثنا  

 ی عالئم  .ام.آر ام  یقبل  ونیناس یواکس  پس از کنند. اگر    تیکنند، رعا  افت یدر  .ام.آر امواکسن    توانندیم  ا یآن، آ  دیخطرات و فوا  قیدق
  افراد .  دھدی رد بھ شما مشاوره موم  ن یدر ا  ونیناس یپزشک مسئول واکس  ،دیدار  دیشد  تیحساس  واکسن  باتیترک  بھ  اگر  ای  دیاداشتھ 
شوند.   نھی واکس  توانندیتخم مرغ) معموالً م  دهی، پس از مصرف سفتخم مرغ) (آنافیالكسى  دهی(سف  نیآلبوم  بھ  دیشد  یآلرژ  یدارا

 مناسب انجام شود.  یاطیبا اقدامات احت دیبا  ونیناسیدر صورت لزوم، واکس
 

افراد   .ام.آرام  ونیناس یواکس ماه   یدر  در  دوز   ،ماه  8تا    3  فواصل  در(  اندکرده  افتیدر  نیمونوگلوبولیا  ریاخ  یھاکھ  بھ  بستھ 
وجود مواد محافظ   ل یبھ دلاست    ممکن(  کنند،ی م  افتیخون در  یکھ در ھمان دوره زمان  یدر افراد  ایشده)  استفاده  نیمونوگلوبولیا
  زنان  بھ  دینباام.ام.آر  . واکسن  شودانجام    دیبماند) نبا   رفعالیغواکسن  در خون اھدا کننده  نام برده    یھاروسیو  ضد  -  یباد  یآنت  -

 ک ی  در مدت   دیبا  لیدل  نیھم  بھ .  دارد  خطر  رحم   داخل   نوزاد   یبرا  واکسن  یھاروسیو  یتئور  لحاظ  از   رایز  شود،   قیتزر  باردار
دادن بھ    انیپا  یبرا  ی کاف  ی لیدل  یدر دوران باردار  یتصادف  ونیناسیاجتناب شود. اما واکس  یاز باردار  ونیناسیماه پس از واکس

  .ستین یباردار
 
 

  ونیناسیرفتار قبل و بعد از واکس
واکنش  یفرداگر   خون    ستمیس  یھامستعد  واکنش  ای  استگردش  کھ  است  شده  بادارد   یفور  کیآلرژ  یھاثابت    از  قبل  دی، 
 روز  3  در  یخاص  یاطیاحت  اقدامات  ستین  الزم  شده  نھیواکس  فرد.  شود  داده  اطالع  ونیناس یواکس  مسئول  پزشک  بھ  ونیناس یواکس
 ی خوددار  رمعمولیغ  یبدن  تیفعال  از  دیبا  ونیناسیواکس  از  بعد  ھفتھ  2  تا  1  طول   در  اگرچھ   دھد،  انجام  ونیناسیواکس  از  پس  اول
  .کند
 ونی ناسی واکس  ن،ی. بنابراکنندینم  جادیا  یماریب  گونھچیھو    شوندیمنتقل نم   دیکھ با آنھا تماس دار  ی افراد  بھواکسن    یھاروسیو

 کند.  یآنھا زندگ یک یزن باردار در نزد کیاگر  یضرر است، حت یکودکان ب
 
 

  ونیناسیواکس از پس یاحتمال یعموم  و یموضع کیآلرژ یھاواکنش
ً یتقر    ون یناس یدر محل واکس  یدرد، تورم و قرمز  ام.ام.آر  ونی ناسیشده احتمال دارد پس از واکس  نھیدرصد افراد واکس  10در    با

د و نشویم  جادیا  ونی ناسیروز پس از واکس  3تا    1  طول  درو    ھستندبدن بھ واکسن    یعیطب   شاز واکن  یبخش  حالتھا  نی. ابدھد  رخ
  10تا    1. اغلب (شوندیمتورم م  قیتزر  محلمجاور    یدرصد) غدد لنفاو  1تا    0.1اوقات (  ید. گاھنکشیم  طول  شتریبھ ندرت ب
سرخک،   فیعالئم خف ،غالباشود.   جادیا  زین  یعالئم گوارش  ایضعف    ،یمانند سردرد، خستگ   یعالئم عموماست    ممکندرصد)،  

ً   ،سرخجھ  ای  ونیاور واکسن    یرعفونیغ  یماریکھ اصطالحا بھ ب  شود  جادیممکن است ا  ون،یناسیواکس  از  پس  روز  12 تا  5  عمدتا
ً ی(تقر  غالباتب دارند کھ    شدهنھیدرصد از افراد واکس  15تا    5  ت،یوضع   نی. در امعروف است  ی درصد) با بثورات پوست   2  با

در نوجوانان    ی مفصل  ی گذرا  یمتورم شود. دردھا  یممکن است کم  دیاوقات غده پاروت  یاست. گاھھمراه  سرخک    ھیشب  فیضع
بس در کودکان  اما  بزرگساالن مشاھده شده،  ندرت،    اریو  بھ  است.  بھ  ضھ یبنادر  است  و گذرا متورم    فیخف  صورت ھا ممکن 

معموال   متھاعال  نی). ھمھ اابدی  شیافزا  می(سطح آنز  واکنش نشان دھد  یو موقت  فیپانکراس ممکن است بھ صورت خف  ایشوند،  
 کنند. یگذرا ھستند و بھ سرعت و بدون عواقب فروکش م

 
 
 بدھد؟  رخ است ممکن واکسن از یناش عوارض ایآ



ناش عواقب  یعوارض  واکسن  از    یاز  فراتر  کھ  محسوس  بھ  یعاد  یھاواکنشھستند  طور  بھ  و  ھستند  فرد    یواکسن  سالمت 
واکنش نشان دھد، ممکن است در    ام.ام.آرکودک نوپا با بروز تب بھ واکسن    اینوزاد    کی. اگر  کنندیرا مختل م  شدهنھیواکس

ا)  febrile spasm(  تب  از   یناش   تشنجموارد نادر منجر بھ     ی ک یآلرژ   یھاواکنش.  ندارد   یعواقب  چیھ  معموال  حالت   ن یشود. 
.  شوندیم  جادیھستند) ا  ابیکم   باتی(کھ ترک  ھاکی وتیب  یآنت  ای  نیژالت  مانند  واکسن  یھای افزودنمقابل    در. آنھا اغلب  دننادر  اریبس

 یھااز کاھش تعداد پالکت  یناش  یپوست  یزی، خونرصورت  نیھمتنھا در موارد نادر گزارش شده است. بھ    کی الکتیشوک آناف
و   کنندیبھ سرعت و بدون عواقب فروکش م عوارض نیاتنھا در موارد نادر رخ داده است. معموال  ون،یناسی خون بھ دنبال واکس

م  دیشد  یحالتھا رخ  نادر  موارد  در  مفصلندھیفقط  التھاب  است  ممکن  ندرت  بھ  طوالن  ید.  مدت  و   تریبھ  نوجوانان  در 
  جادی ا  تیواکسن بتواند مننژ   نیاستفاده شده در ا  ونیاور  شدهفیضع  روسیو   نکھیبر ا   یمبن  یشواھد  چیشود. ھ   دهیبزرگساالن د

ندارد.   وجود  سا  یپزشک   منابع  و  متون  درکند  مورد  در  ندرت  غ  یعصب  ستمیس  یھایماریب  ریبھ  احساسات  تشنج،   ر ی(مانند 
 .  است شدهبا واکسن گزارش  یزمان ارتباطدر  یالتھاب عروق خون ایفلج گذرا)  ،یعیطب
  

آلبوم  تیحساس  :نکتھ زنیست  ام.ام.آر  ونیناسی واکس  مانعمرغ)  تخم  دهی(سف  مرغ  نیبھ  اور  یھاروسیو  را ی،  و  در    ون یسرخک 
 ).دیکن مراجعھ شوند؟» نھیواکس دینبا ی«چھ کسان قمست بھ( نیآلبوم در نھ شوندیم ریمرغ تکث  نیجن یھاسلول

 
 

  یاحتمال  یدر مورد عوارض جانب  ونیناسیپزشک مسئول واکس ازمشاوره  افتیدر
ا   ونیناس یواکس  از  پس  عالئم  اگر.  دھدیم  مشاوره  شما  بھ  ونیناسی واکس  مسئول  پزشک  اطالعات،  یحاو  بروشور  نیعالوه بر 

 شتر ی ب  مشاوره یبرا ونیناسیواکس مسئول پزشک باشد، شد، داده حیتوض باال در کھ گذرا یعموم و یموضع یھاواکنش از فراتر
 . بود خواھد دسترس در

 

 

   دیدر ارتباط باش ونیناسیبا پزشک مسئول واکس دیتوانیم
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  و سرخجھ ونیسرخک، اور یمحافظت  ونیناسیواکس 

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

 نام 

Name  

 : دیرا ارائھ دھ ریز یشخص اطالعات  ون، یناس یلطفا قبل از واکس 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 است؟ ) دارو از یناش ای یارث  ، ی(اکتساب ی منیا نقص  اختالل دچار شود نھی واکس است  قرار  کھ یفرد ا ی. آ1

 ریخ       بلھ  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

 است؟   کرده افتیدر گذشتھ  ماه ) 8(تا  3 در خون قیتزر  ای) نیگلوبول(گاما نیمونوگلوبولیا شود نھی واکس است  قرار  کھ یفرد ا ی. آ2

 ریخ       بلھ  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

ھا  یماریب  ریدر برابر سا ندهیھفتھ آ  4قرار است در طول   ایکرده است  افتیدر ی ھفتھ گذشتھ واکسن محافظت 4شود در  نھی کھ قرار است واکس یفرد ا ی. آ3
 کند؟  افتیدر یواکسن محافظت

 ریخ       بلھ  

 ی خیتار  چھ درو  یواکسن ھ اگر بلھ چ

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den kommenden 4 
Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

 د؟ یھست باردار  اکنون ای: آ دارند قرار یباردار سن  در کھ یزنان ی. برا4

 ریخ       بلھ  

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

ja       nein 

 

 ! دی کن سؤال ونیناسیلطفاً از پزشک مسئول واکس د، یبدان شتری و سرخجھ ب ونیسرخک، اور  یمحافظت یھاونیناسیدر مورد واکس دیھست لیاگر ما

 ! دیباش  داشتھ  خود ھمراه را ونیناس یواکس کارت  ونیناسی لطفا در زمان واکس

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



 تنامھ یرضا
 و سرخجھ   ونیسرخک، اور برابر در رانھ یشگیپ ون یسناس یواک قیتزر ی برا

 ) است موجود ماریب  حقوق بھ مربوط قانون با  مطابق یو ی قانون  ندهینما  ای شدهنھی واکس فرد  بھ نسخھ ک ی  ارائھ یبرا زین  یرونوشت کاربن ی دارا یھا(فرم

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter gemäß 
Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

 شود نھیکھ قرار است واکس ینام شخص

 تولد  خیتار

Name der zu impfenden Person 

geb. am 

 

 بھ من مشاوره داده است.  مفصلبھ طور  ونیناس یدر مورد واکس من پزشک   نیو ھمچن امکرده مطالعھ رااطالعات  یبروشور حاو  اتیمحتو من

 ندارم.  یگریسوال د چیھ

 . ھستم  موافق سرخجھ و ونیاور سرخک، یشنھادیپ  ونیناسیمن با واکس

 واکسن با من صحبت شده است.   قی رد کردن تزر ی. در مورد عواقب احتمالکنمینم قیمن واکسن را تزر

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich über die 
Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 : ھاادداشتی

Vermerke: 

 : خیمکان، تار

Ort, Datum: 

 دکتر   یامضا    شود   نھی قرار است واکس  ھک یشخص یامضا
 آنھا   یقانون دهینما ای

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters   

 

 


