
من چه باید بکنم؟
شما باید از دکترتان یا کلینیک مصون سازی برای زدن واکسن 

MMRV کودکتان وقت بگیرید. برای حتمی کردن حد اکثر 
محافظت، این وقت باید برای روزی باشد که کودکتان 18 ماهه 

می شود یا زود بعد از آن.

آیا واکسن MMRV عوارض جنبی دارد؟
مثل بیشتر واکسنها، واکسن MMRV می تواند بعضی عوارض 

جنبی مالیمی را ایجاد کند ولی واکنشهای شدید به ندرت پیش 
می آیند. عوارض جنبی ممکن از جمله عبارتند از تب کم، خواب 

آلودگی، بیقراری یا کج خلقی؛ سرخی، درد یا ورم محل تزریق؛ 
یا به احتمال کمتر، کهیری که شبیه آبله مرغان یا سرخک باشد 

ممکن است ظاهر شود. کودک شما نمی تواند از این واکسن 
سرخک، اریون، سرخجه یا آبله مرغان بگیرد.

عوارض جنبی دیگر این واکسن شامل تب در بعضی از کودکان 
می باشد. تب بعد از واکسیناسیون می تواند در یک کودک 

خردسال منجر به تشنج ناشی از تب شود. واکسن MMRV با 
ازدیاد کمی در میزان تشنج ناشی از تب همراه بوده است ولی 

این یک واکنش نسبتاً رایج است که در کودکان خردسال به ویژه 
آنها که کمتر از 3 سال دارند در اثر تب از هر علتی پیش می آید، 

و خطر جانی ندارد. حتمی کردن اینکه کودکتان اولین دوز 
واکسن MMR را در 12 ماهگی بزند احتمال تشنج ناشی از تب 

بعد از واکسن MMRV را در 18 ماهگی خیلی کمتر می کند.

اگر سوالی داشته باشم با چه کسی 
می توامن صحبت کنم؟

اگر نگرانی یا سوالی در باره واکسن دارید باید با دکترتان، تامین 
کننده مصون سازی یا اداره بهداشت محل تماس بگیرید.

آگاهی بیشتر
 اطالعات بیشتر در باره واکسن MMRV یا بیماری های 
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واکسن سرخک، اریون، سرخجه و آبله مرغان 
)MMRV(  چیست؟

واکسن جدید MMRV مصونیت در مقابل چهار بیماری رایج دوران 
کودکی را در یک واکسن ارائه می کند. این بیماری ها می توانند به 
پیچیدگی های شدیدی منجر شوند مثل آنسفالیت )التهاب مغز(، 
مننژیت )عفونت بافت دور مغز(، سرخجه مادرزادی )می تواند 

باعث نقص عضوهای شدید در نوزادانی شود که مادرشان در دوران 
بارداری مبتال به سرخجه شده است( و عفونتهای باکتریایی پوست 

)می تواند رد زخم به جا بگذارد(.

چه چیزی عوض شده است؟
MMRV در 18 ماهگی به کودکان داده می شود. این واکسن جای 

واکسن سرخک، اریون، سرخجه )MMR( که قبالً به کودکان 4 ساله 
داده می شد و واکسن آبله مرغان که به 18 ماهه ها داده می شد را 
گرفته است. این واکسن از 1 جوالی 2013 در دسترس خواهد بود؛ 

فقط کافی است از دکترتان یا کلینیک مصون سازی وقت بگیرید.

تحت National Immunisation Program ]برنامه مصون سازی 
ملی[، جدول زمان بندی جدید برای مصون سازی در مقابل این 

بیماری ها عبارت خواهد بود از:

 )MMR( 12 ماهگی: سرخک، اریون، سرخجه

)MMRV( 18 ماهگی: سرخک، اریون، سرخجه، آبله مرغان

4 سالگی: کودکان هنوز به واکسنی برای مصونیت در مقابل 
بیماری های شدید دیگر، از جمله دیفتری، کزاز، سیاه سرفه و فلج 

اطفال احتیاج دارند.

چرا مصون سازی 
کودکم در مقابل این 
بیماری ها مهم است؟

مصون سازی امن ترین و 
موثرترین راه است برای محافظت 
از کودکان و بزرگساالن در مقابل 

بیماری های مضر مثل سرخک، 
اریون، سرخجه و آبله مرغان، قبل 
از اینکه در جامعه در معرض این 

بیماری ها قرار بگیرند.

در حالیکه در اثر مصون سازی 
تعداد این بیماری ها خیلی کم 

شده است، عفونت هنوز وجود 
داشته و باعث پیچیدگی های شدید بهداشتی می شود و متاسفانه 
در بعضی موارد می تواند منجر به مرگ شود. با اینکه در استرالیا 

این بیماری ها به خوبی تحت کنترل هستند، مسافرت بین المللی یا 
تماس با دیدارگران خارجی در استرالیا به این معنی است که انتقال 
این بیماری ها، به ویژه سرخک، هنوز می تواند در جامعه پیش بیاید.

مصون سازی از سیستم دفاعی طبیعی بدن استفاده می کند تا در 
مقابل عفونتهای بخصوص مقاومت ایجاد کند، و نه تنها از یک فرد 

محافظت می کند بلکه سطح مصونیت جامعه را نیز باال می برد. 
این کمک می کند که شیوع عفونت و میزان بیماری های عفونی در 

جامعه کاهش یابد.

 اگر کودک من قبالً آبله مرغان گرفته 
باشد چه؟

مهم است که به کودکانی که قبل از 18 ماهگی دچار عفونت آبله 
مرغان شده اند باز هم واکسن MMRV زده شود. هیچ اطالعی از 

اثرات منفی اضافی در اثر واکسن زدن به کودکانی که مصونیت 
قبلی در مورد یکی یا بیشتر از اجزاء ترکیب کننده، از جمله آبله 
مرغان داشته اند در دست نیست. از سال 2005 که واکسن آبله 

مرغان به برنامه مصون سازی ملی اضافه شد، میزان عفونت آبله 
مرغان در جامعه کمتر شده است.

 چرا دوز دوم MMR به 18 ماهگی منتقل 
شده است؟

با معمول سازی واکسن MMRV، کودکان بجای اینکه طبق 
جدول زمان بندی قبلی دو دوز محافظت در مقابل سرخک، 

اریون و سرخجه را در 4 سالگی دریافت کنند این محافظت را در 
18 ماهگی دریافت می کنند. این تغییر اطمینان ایجاد می کند که 
کودک محافظت کامل را خیلی زودتر داشته باشد و احتمال ابتال 

به بیماری را در صورت برخورد با کسی که آن عفونت را دارد 
کاهش می دهد. چون واکسن MMRV در مقابل چهار بیماری 
دوران کودکی محافظت ایجاد می کند، تعداد تزریقهای کودک 

یکبار کمتر می شود.

اگر کودک من قبالً واکسن 18 ماهگی آبله 
مرغان را زده باشد چه؟

از 1 جوالی 2013 به بعد کودکانی که واکسن 18 ماهگی آبله 
مرغان را زده اند، بعنوان بخشی از ترتیبات انتقالی همزمان 

کردن واکسنها، واکسن مجدد سرخک، اریون وسرخجه را هنوز 
در 4 سالگی دریافت خواهند کرد. این ترتیبات تا زمانی که 

همه کودکانی که در 1 جوالی 2013 بین 18 ماهه و چهار ساله 
بوده اند به سن چهار سالگی برسند – یعنی 31 دسامبر 2015 

ادامه خواهد داشت.

وضعیت واکسیناسیون فرزندم چه تاثیری 
روی واجد شرایط بودن من برای کمک هزینه  
Family Tax Benefit Part-A ]مزایای مالیاتی 

خانواده بخش A[ دارد؟
والدین حاال باید در طول سالهای مالی که هر کودک یکساله، 

دوساله و پنج ساله می شود واکسنهای فرزندانشان را کامالً زده 
باشند تا مزایای مالیاتی خانواده بخش A را دریافت کنند. برای 
داشتن ملزومات واکسیناسیون، کودکان باید »کامالً واکسینه«1 

شده باشند، روی یک جدول قابل قبول زمان بندی برای رسیدن به 
سطح الزم باشند، یا معافیت تصویب شده از مصون سازی داشته 

باشند.

واکسن ترکیبی جدید 
برای سرخک، اریون، 

سرخجه و آبله مرغان

 National Immunisation Program )NIP( 1 برای داشتن وضعیت »کامالً واکسینه«، کودکان باید واکسنهای الزم در 

را زده و در )Australian Childhood Immunisation Register )ACIR ضبط کنند.
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