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(RABIES ( ديوانه سگ واکسين   

 وآنچه بايد بدانيد

 
 

چيست ؟ بيماری اين .1 
  

.عامل آن يک ويروس می باشد  گ ديوانه يک بيماری خطر ناک است کهيا بيماری س  RABIES  
وانسانها اين بيماری را از طريق چک شدن توسط حيوانات مصاب به اين .اين بيماری اصال يک بيماری مربوط به حيوانات است 

.بيماری دريافت ميکنند 
 

حيوان مصاب اين ويروس  گرفتناما هفته يا سالها بعد از دندان .کن است اين بيماری هيچ گونه عاليمی نداشته باشد در مراحل اول مم
ناتوانی در ديدن  ,همچون حمله عصبی  یوممکن است باعوارض. آزردگی بدن شود ,تب  ,سردرد  ,خستگی  ,ممکن است باعث درد 

اشيا(هالوکينيشن) واختالل حرکتی(پارااليزيس)همراه باشد . اين بيماری تقريبا هميشه کشنده است .  

 

.حيوانات وحشی عمده ترين منبع اين بيماری هستند   
سگها و پشکها می توانند اين بيماری را انتقال دهد . 

 

.نفر را به گام مرگ ميکشاند  40000 -70000اين بيماری ساالنه درحدود  
اکثر موارد اين بيماری از طريق سگهای واکسين نشده انتقال می يابد .  

  

واکسين سگ ديوانه ؟ .2 
  

. واکسين سگ ديوانه می تواند از مصاب شدن به اين بيماری جلوگيری نمايد  
 واکسين اين بيماری از ويروس کشته شده اين بيماری ساخته می شود که نمی تواند بيماری سگ ديوانه را در انسان باعث شود.

 

  

که قبال  یالبته اين واکسين ميتواند برای افراد. اکسين برای افراديکه در معرض مصاب شدن به اين بيماری هستند داده می شود اين و
 .مورد حمله قرار گرفته اند تطبيق شود توسط حيوانات مصاب 

 

  

وقت؟ چه و بگيرند را سگ ديوانه واکسينچه کسانی بايد   .3 
  

   :ل از مورد حمله قرار گرفتن تطبيق می شودی که قبنوع واکسين -
.   داردمسافرينی که به مناطق از دنيا سفر ميکنند که اين بيماری شيوع  

. افراديکه کار وفعاليت های آن ايجاب ميکند که در تماس با ويروس اين بيماری ويا حيوانات مصاب به اين بيماری باشند  
و کسانيکه ازحيوانات نگهداری ميکنند) داکتران حيوانات(شدن به اين بيماری هستند مانند وترنران  در خطر مصابافراديکه و ديگر   

 برای اين دسته از افراد اين واکسين در سه نوبت تطبيق ميشود
 

:  ی که بعد از مورد حمله قرار گرفتن تطبيق می شودنوع واکسين -
هرکسيکه قبال توسط حيوانات مورد حمله قرار گرفته باشد ويا احتمال برود که در معرض مصاب شدن به بيماری سگ 

 ديوانه است  بايد که سريعا به داکتر مراجعه کند .

 

نوبت واکسين سگ ديوانه را تطبيق کند  5کسيکه در معرض مصاب شدن به اين بيماری است و هرگز در مقابل اين بيماری واکسين نشده است بايد 
.نوبت اول فورا تطبيق می شود و نوبت های بعدی در روز های سوم , هفتم , چهاردهم  وبيست هشتم تطبيق می شود. اين افراد بايد همراه دوز اول 

 يک دوز ايمونو گلوبولين سگ ديوانه را بگيرند. اين يک معافيت فوری را تامين ميکند .

 

 ايمونو دوز .يک نوبت فورا ويک  نوبت ديگر را در روز سوم  –کسيکه قبال اين واکسين را گرفته با يد دو نوبت واکسين ديگر بگيرد 
.برای اين افرادالزم نيست  گلوبولين سگ ديوانه

 

  

را بگيرند ؟سگ ديوانه کدام اشخاص نبايد واکسين  .4 
  

نبايد مجدد اين نشان داده ) باشدخطر مرگ داشته که می توانسته (هر شخصی که در سابق نسبت به واکسين قبلی حساسيت شديد 
. واکسين را بگيرد

 

  . بدن را تضعيف می کند دارند  معافيت يا ايدزويا هر گونه بيماريکه سيستم  HIV کسانيکه بيماری هايی مانند    
. هستند"بدن را متاثر ميسازد معافيتکه سيستم " کسانيکه تحت تداوی با دواهايی مانند استروئيدها    
.طان هستند ويا تحت تداوی آن از طريق دوا يا شعاع ميباشند کسانيکه مصاب به سر  

ولی اگر شما يک بيماری متوسط يا . يد يااگر شما يک بيماری خفيف مانند سرما خوردگی داريد می توانيد اين واکسين را تطبيق نم
.صبر کنيد کامل  شديد داريد احتماال بايد تا بهبودی

 

  

اگر شما در معرض ويروس سگ ديوانه قرار گرفته ايد بايد بدون توجه به ديگر بيماری های تان واکسين را تطبيق   
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 نماييد .
  

چيست ؟ سگ ديوانهخطرات واکسين  .5 
  

.يک منجر شودژيک واکسين مانند هر داروی ديگر می تواند احتماال به عوارض شديد از قبيل حساسيت های شديد الر  

شديد يا مرگ شود بسيار کم است کليفتخطريک واکسين که منجر به    
.شديد يا مرگ شود  نيز بسيار کم است تکليفکه منجر به  سگ ديوانهخطر واکسين 

 

  

:مشکالت خفيف  
% ) .   30-% 74( پنديدگی ويا خارش در ناحيه زرق ,سرخی ,درد  

% ).5 -% 40( درد عضالت وسرگيجی  ,دل بدی  ,شکم درد  ,سردرد  
  

:کالت شديد مش  
.در نوبت های بوستر %  6تقريبا ( و تب  ,درد عضالت  ,حساسيت های جلدی  

). بسيار کم ( باری  -يک بيماری مشابه به سندروم گويالين  
سته ديگر اختالالت سيستم عصبی بعد ازتطبيق واکسين سگ ديوانه گزارش شده است که بسيار کم ديده شده است و معلوم نيست که واب

.به واکسين بوده يا خير  
 

  

اگر عکس العمل ماليم يا شديد پيش آيد چه بايد کرد ؟  6.
  

متوجه چه چيزی بايد بود ؟  
گرفتگی ,نشانه های حساسيت می تواند شامل نفس تنگی  . هر گونه حالت غير عادی از قبيل حساسيت شديد تب باال يا رفتار غير عادی

.ضربان شديد قلب يا سر گيجی باشد  ,ضعف  ,رنگ پريد گی ,ساسيت جلدیح ,خشخش سينه   ,صدا
 

  

چه بايد کرد؟  
.با داکتر تماس بگيريد يا فورا شخص را به داکتر برسانيد  

.به داکتر خود اطالع بدهيد که چه پيش آمده در چه زمان رخ داده وواکسيناسيون چه وقت بوده است  
  

يشتر بدانيد؟چگونه می توانيد ب 7.
  

از داکتر يا نرس خود راجع به اين واکسين بپرسيد آنها می توانند مجموعه اطالعات و فورمه ها ی چاپی مربوطه را به شما بدهند و يا 
.  منابع معلوماتی ديگری را معرفی کنند

 

 www.cdc.gov/nip     (به ويبسايت : مراجعه کنيد                    CDC) با مراکز کنترول و جلوگيری اين بيماری 
 


