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در مورد سرخکانمعلوماترسالھ

انسرخکدر موردت معلوما

.میسازدبمصائرا و بزرگساالن اطفال سرخکان

.میشودمنتشرسانیآاست و بھ ساریخیلی مرض یک ان سرخک

:انسرخکعالئم

تب شدید•

سرفھ کردن•

بینیریزش آب •

سرخچشم ھای •

دکنمی انتشاربدن بھ طرف سایرو هدشسر شروع أاز حذکھ سرخبخار•

.نیز شده میتوانددماغیو آسیب دماغگوش، تورم انتانھای سینھ، اننتباعث اانسرخک

.داردسیر بدتر، داشتھ باشندضعیفی دارای معافیتو افرادی کھ حاملھھایخانمسال، 1زیر سن اطفالدران سرخک

در ایرلندانسرخک

.در جامعھ ایرلند افزایش یافتھ استاندر ماه ھای اخیر سرخک

.ه می تواندشدھم و حتی مرگ (نابینایی)بسیار جدی باشد و باعث کوریتوانمی ان سرخک

شده بھ سرخکان مبتال دباشنھ شده ق یزرتھ) سرخکا نچ–کلچرک- انسرخکنواکس(MMRای شان رکھ باطفال 
.میتوانند

چھ می توانم انجام دھم؟خویشخانواده از سرخکان برای حفاظت برای 

از اطفالترین راه برای محافظت  محفوظ MMRنگھ دارند. تزریقمحفوظد فرزندان خود را خواھھر پدر و مادر می 
.استانسرخک

:را درMMR(واکسن)قزرباید اطفال

.یرندگبسالگی5الی4ن نیسو دوباره در یگماه12سن در

ان بھ سرخکقبالً اگریا و اید مقابل سرخکان حفاظت حاصل نموده درپس شما دیارا اخذ نمودهMMRواکسن2اگر شما
.یدباشمی محافظھاندر برابر سرخکلذا اید، شدهمبتال 
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یا خیر؟امشدهواکسنآیا من قبالً من مطمئن نیستم کھ اگر 

.خود بررسی کنیددکترتزریق شده است، می توانید سوابق خود را با MMRشما طفلاگر مطمئن نیستید کھ آیا 

.محفوظ است  این نیزدوباره تزریق شودر گا

سوال چیکھمھم نیست -صحبت کنید صحت عامھپرستار (نرس)یاشوید با دکترمطمئن تا ، داریدنظردرشمااگر 
.باشد

؟دھمانجام توانچھ کاری می سرخکان دارداگر من فکر می کنم کسی در خانواده من

خود تماس بگیریددکتربالفاصلھ با 

سازیدمتوقف راھارا در خانھ نگھ دارید و بازدیدطفل. استبھتر شود برایشان دیدهآنھا ھر چھ زودتر

یا سابقھ قبلی رفتھ اندگارMMRند (دوزرادمحافظتان سرخکمقابلدربھ خانھ شما، مگر اینکھ آنھا بدانند کھ آمدن
.)ندھ اداشتان راسرخک

، چھ کنم؟تماس داشتھاستان اگر خانواده ام با کسی کھ مبتال بھ سرخک

باید فوراً است نداشتھ ان کخنشده و یا ھرگز سرمکملواکسنکھ سالگی40زیر کالن سالیا طفل ھر 
.)روز3در معموبھ صورت شود (واکسن

دکترخود بھ MMRقزرباید برای دومین داشتھ باشند را MMRقیزرتیک و ند کھ کودک بودسالھ 5تا 1اطفال بین
.نمایندمراجعھ خویش 

نیاز گی ماه12، اما دوز معمول خود را در شودمیداده بھ زودیاولی MMRتزریقماه و یک سال 6نوزادان بین برای 
.باشندمی داشتھ 

.را بنگریدخوددکتروره امشدر این مورد 

معلوماتیا خط معافیتوره امشبرای صحی محل خویشیا اداره دکترسوالی یا نگرانی دارید، با واکسندر مورد اگر 
HSEتماس بگیرید.

HSE:1850 18 1850معلومات خط 

:موجود استسایتین ویبادرمحلیصحیھای دفتر تلفنشماره 
http://www.hse.ie/eng/services/list/1/LHO/

:سپاسگزاری

رییرک و کو، کینمسافرصحی واحد 

.Dublin HSE/Mid-Leinster ،Tullamoreعامھ صحتبخش
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