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)تايفوئيد ( محرقه واکسين  

  وآنچه بايد بدانيد

 
 

ه چيست ؟محرق 1.
  

 . Salmonella Typhi آن يک نوع باکتری است به نام   عامليک بيماری خطر ناک است که ) تب محرقه ( محرقه     
.کم شدن اشتها و گاهی هم سبب بخارات جلدی می شود,سر درد  ,درد معده ,ضعف ,محرقه باعث عوارضی از قبيل تب شديد  

اگر اين بيماری معالجه نشود ميتواند تا 30 % مصابان را از بين ببرد .
  

. اين بيماری ميتوانند بيماری را به ديگران نيز انتقال دهند  به بعضی از مصابان 
.عموما مردم اين بيماری را از طريق آب يا غذای آلوده دريافت ميکنند    

.زار تن را به کام مرگ می کشاند ه 200را مصاب ميسازد و در حدود نفرمليون  21بيماری محرقه ساالنه حدود  
  

.واکسين محرقه می تواند از مصاب شدن به محرقه جلوگيری نمايد     
  

:واکسين محرقه  2.
  

که به صورت زرقی .يک نوع آن شکل غير فعال يا مرده واکسين است . دو نوع واکسين برای پيشگيری از محرقه وجود دارد 
.می شود استفادهآن شکل زنده و ضعيف شده واکسين است که به صورت خوراکی  می شود ونوع ديگر تطبيق

 

  

وقت؟ چه و ندنک استفاده محرقه واکسينبايداز  انیکس هچ  3.
  

:برای افراد زير توصيه می شود واکسين محرقه  
موثر نيست واين %  100واکسين محرقه : تنو( که به قسمت هايی از دنيا سفر می کنند که اين بيماری بسيار شايع است  یمسافرين
 ) . استفاده کنيددليل اين نمی شود که شما هرگونه غذا ونوشيدنی غير صحی را واکسين 

  

.افراد يکه در تماس نزديک با اشخاص مصاب به اين بيماری هستند  
  

):زرقی (شکل غير فعال واکسين  -  
.ق شود سال نبايد تطبي 2برای اطفال کمتر از   

 شود تا  تطبيقهفته قبل از سفر  2بايد  واکسين البته برای مسافرينی با شرايط فوق. الزم را تامين می کند  معافيتيک نوبت واکسين 
. کند فعال سيستم ايمنی را 

  

.هستند ضروری است  مصاب شدن هر دو سال يک بار برای افراديکه در خطر )تعقيبيه (دوز بوستر يک    
  

) :خوراکی( شکل فعال واکسين  -  
.سال تطبيق شود 6بايد برای اطفال کمتر از ن 

     وآخرين نوبت برای کسانيکه به مسافرت می روند بايد. اين واکسين برای چهار مرتبه وبا فاصله دو روز در ميان تطبيق ميشود
. حداقل يک هفته پيش از سفر تطبيق شود 

 

.سال يک بار برای افراديکه در خطر مصاب شدن هستند ضروری است  5هر  ) يبيهتعق( دوز بوستر يک   
.شود تطبيق ديگر ی ها واکسين با زمان هم تواند میواکسين اين       

  

:بعضی از اشخاص نمی توانند اين واکسين را تطبيق نمايندويا بايد صبر کنند 4.
  

) : زرقی(درشکل غير فعال واکسين  -  
. ر شخصی که در سابق نسبت به واکسين قبلی  حساسيت شديد  نشان داده نبايد مجدد اين واکسين را بگيرده 

  

) :خوراکی(در شکل فعال واکسين  -  
. هر شخصی که در سابق نسبت به واکسين قبلی  حساسيت شديد  نشان داده نبايد مجدد اين واکسين را بگيرد   

سين را بگيرند کهر شخصيکه دارای سيستم ايمنی ضعيف باشد نبايد اين واکسين را تطبيق کند اين افراد بايد که شکل غير فعال اين وا
.اينگونه افراد شامل موارد زير هستند 

  

  . بدن را تضعيف می کند دارند  معافيت يا ايدزويا هر گونه بيماريکه سيستم  HIV مانند کسانيکه بيماری هايی     
.برای دو هفته يا بيشترهستند "ثر ميسازدابدن را مت معافيتکه سيستم " کسانيکه تحت تداوی با دواهايی مانند استروئيدها     
.کسانيکه مصاب به سرطان هستند ويا تحت تداوی آن از طريق دوا يا شعاع ميباشند     
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.انتی بيوتيک ها داده شود ساعت بعد از بعضی 24واکسين محرقه خوراکی نبايد تا     
  

.معلومات بيشتر را از داکتر ويا نرس خود بپرسيد    
  

خطرات واکسين محرقه چيست ؟ 5.
  

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

يا مرگ شود بسيار کم است شديد تکليفخطريک واکسين که منجر به      
خطر واکسين محرقه که منجر به تکليف شديد يا مرگ شود  نيز بسيار کم است  

 

  

):زرقی (عوارض خفيف شکل غير فعال واکسين -  
  

).تن 100تن ازهر  1تخمينا در (تب   
). تن 100تن از هر  3تخمينا در ( سر درد   

) .تن 100تن از هر  7مينا در تخ( سرخی يا پنديدگی محل زرق  
  

): خوراکی(عوارض خفيف شکل فعال واکسين -  
  

) .تن 100تن از هر  5تخمينا در ( تب و سر درد   
. )بسيار کم(  حساسيت جلدی ,استفراغ ,دل بدی ,ناراحتی شکم  

  

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

چه چيزی بايد بود ؟متوجه   
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  ,حساسيت جلدی رنگ پريد گی ,خشخش سينه   ,گرفتگی صدا,
 

  

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

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

چگونه می توانيد بيشتر بدانيد؟ 7.
  

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

 

 www.cdc.gov/nip     (به ويبسايت : مراجعه کنيد                    CDC) بيماری اينمراکز کنترول و جلوگيری  ا 
 


