رﺳﺎﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳرﺧﮑﺎن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳرﺧﮑﺎن
ﺳرﺧﮑﺎن اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را ﻣﺻﺎﺋب ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺳرﺧﮑﺎن ﯾﮏ ﻣرض ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎری اﺳت و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﺷود.
ﻋﻼﺋم ﺳرﺧﮑﺎن:
•

ﺗب ﺷدﯾد

•

ﺳرﻓﮫ ﮐردن

•

آب رﯾزش ﺑﯾﻧﯽ

•

ﭼﺷم ھﺎی ﺳرخ

•

ﺑﺧﺎر ﺳرخ ﮐﮫ از ﺣذأ ﺳر ﺷروع ﺷده و ﺑﮫ طرف ﺳﺎﯾر ﺑدن اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺳرﺧﮑﺎن ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺎن ھﺎی ﺳﯾﻧﮫ ،اﻧﺗﺎن ﮔوش ،ﺗورم دﻣﺎغ و آﺳﯾب دﻣﺎﻏﯽ ﻧﯾز ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد.
ﺳرﺧﮑﺎن در اطﻔﺎل زﯾر ﺳن  1ﺳﺎل ،ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫ و اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺿﻌﯾﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳﯾر ﺑدﺗر دارد.

ﺳرﺧﮑﺎن در اﯾرﻟﻧد
در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾر ﺳرﺧﮑﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾرﻟﻧد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳرﺧﮑﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻋث ﮐوری )ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ( و ﺣﺗﯽ ﻣرگ ھم ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن ) MMRواﮐﺳن ﺳرﺧﮑﺎن  -ﮐﻠﭼرک – ﺳرﺧﮑﺎ ﻧﭼﮫ( ﺗزرﯾق ﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺳرﺧﮑﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺷده
ﻣﯾﺗواﻧﻧد.

ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺳرﺧﮑﺎن ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
ھر ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺧواھد ﻓرزﻧدان ﺧود را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارﻧد .ﺗزرﯾق  MMRﻣﺣﻔوظ ﺗرﯾن راه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت اطﻔﺎل از
ﺳرﺧﮑﺎن اﺳت.
اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد زرق )واﮐﺳن( MMRرا در:
در ﺳن  12ﻣﺎه ﮔﯽ و دوﺑﺎره در ﺳﻧﯾن  4اﻟﯽ  5ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮕﯾرﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ  2واﮐﺳن  MMRرا اﺧذ ﻧﻣوده اﯾد ﭘس ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﺧﮑﺎن ﺣﻔﺎظت ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﯾد و ﯾﺎ اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺳرﺧﮑﺎن
ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﯾد ،ﻟذا در ﺑراﺑر ﺳرﺧﮑﺎن ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
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اﮔر ﻣن ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣن ﻗﺑﻼً واﮐﺳن ﺷده ام ﯾﺎ ﺧﯾر؟
اﮔر ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ طﻔل ﺷﻣﺎ  MMRﺗزرﯾق ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳواﺑق ﺧود را ﺑﺎ دﮐﺗر ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر دوﺑﺎره ﺗزرﯾق ﺷود اﯾن ﻧﯾز ﻣﺣﻔوظ اﺳت .
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻧظر دارﯾد ،ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﺑﺎ دﮐﺗر ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر )ﻧرس( ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد  -ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯽ ﺳوال
ﺑﺎﺷد.

اﮔر ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﻣن ﺳرﺧﮑﺎن دارد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﮐﺗر ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ھر ﭼﮫ زودﺗر آﻧﮭﺎ دﯾده ﺷود ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت .طﻔل را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺑﺎزدﯾد ھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﯾد
آﻣدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﺧﮑﺎن ﻣﺣﺎﻓظت دارﻧد )دوز  MMRرا ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺑﻠﯽ
ﺳرﺧﮑﺎن را داﺷﺗﮫ اﻧد(.

اﮔر ﺧﺎﻧواده ام ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرﺧﮑﺎن اﺳت ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ،ﭼﮫ ﮐﻧم؟
ھر طﻔل ﯾﺎ ﮐﻼن ﺳﺎل زﯾر  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻣﮑﻣل ﻧﺷده و ﯾﺎ ھرﮔز ﺳرﺧﮑﺎن ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﺎﯾد ﻓوراً
واﮐﺳن ﺷود )ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوم در  3روز(.
اطﻔﺎل ﺑﯾن  1ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﮐودک ﺑودﻧد و ﯾﮏ ﺗزرﯾق  MMRرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای دوﻣﯾن زرق  MMRﺧود ﺑﮫ دﮐﺗر
ﺧوﯾش ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑرای ﻧوزادان ﺑﯾن  6ﻣﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗزرﯾق MMRاوﻟﯽ ﺑﮫ زودی داده ﻣﯾﺷود ،اﻣﺎ دوز ﻣﻌﻣول ﺧود را در  12ﻣﺎه ﮔﯽ ﻧﯾﺎز
داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در اﯾن ﻣورد ﻣﺷﺎوره دﮐﺗر ﺧود را ﺑﻧﮕرﯾد.
اﮔر در ﻣورد واﮐﺳن ﺳواﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ دﮐﺗر ﯾﺎ اداره ﺻﺣﯽ ﻣﺣل ﺧوﯾش ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾﺎ ﺧط ﻣﻌﻠوﻣﺎت
 HSEﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺧط ﻣﻌﻠوﻣﺎت 1850 18 1850 : HSE
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎی دﻓﺗر ﺻﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ در اﯾن وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣوﺟود اﺳت :
http://www.hse.ie/eng/services/list/1/LHO/

ﺳﭘﺎﺳﮕزاری:
واﺣد ﺻﺣﯽ ﻣﺳﺎﻓرﯾن ،ﮐورک و ﮐﯾری
ﺑﺧش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ Tullamore. ،Mid-Leinster / Dublin HSE
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر :ﻧواﻣﺑر 2017
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