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 دنچ ھب ھکنیا نییعت رد دناوتیم یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا
 .دنک کمک امش ھب دیراد زاین زود
 عویش طیارش رد صاخ دارفا یارب تسا نکمم MMR موس زود
 .دوش ھیصوت نویروا
 .درک قیرزت اھنسکاو ریاس اب نامزمھ ناوتیم ار MMR نسکاو
 اب هارمھ ار MMR نسکاو دنناوتیم ھلاس 12 ات ھھام 12 ناکدوک
 تفایرد MMRV ھب موسوم قیرزت کی رد ناغرم ھلبآ نسکاو
 تاعالطا دناوتیم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا .دننک
 .دھدب امش ھب یرتشیب

 دینک تبحص دوخ یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا اب .3

 ،دوشیم ریز دراوم لماش دنکیم تفایرد ار نسکاو ھک یدرف رگا
 :دیھد عالطا دوخ نسکاو هدنھدھئارا ھب
 شنکاو ،MMRV ای MMR نسکاو یلبق زود زا سپ§

ھتشاد یگدنز هدننک دیدھت و دیدش یژرلآ ھنوگ رھ ای کیژرلآ
 تسا
 دارفا - دشاب رادراب تسا نکمم دنکیم رکف ای تسا رادراب§

 دننک تفایرد ار MMR نسکاو دیابن رادراب
 اب یرھاوخ ای ردارب ، نیدلاو ای دراد یفیعض ینمیا متسیس§

 دراد ینمیا متسیس یدازردام ای یثرا تالکشم ھقباس
وا تحار یزیرنوخ ای یدوبک ثعاب ھک تشا ھتشاد یاھضراع§

 دوشیم
تفایرد ینوخ یاھهدروآرف ریاس ای ھتشاد نوخ قیرزتً اریخا §

 تسا هدرک
 دراد لس §
تسا هدرک تفایرد یرگید نسکاو ھتشذگ ھتفھ 4 رد §
تسا نکمم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا ،دراوم یخرب رد
 ھب یتآ تاقالم تبون ات ار MMR نویسانیسکاو ھک دریگب میمصت
 .دزادنیب قیوعت

 ؟مینزب نسکاو ارچ 1.

 یریگشیپ ھجخرس و نویروا ،کخرس زا دناوتیم MMR نسکاو
  .دنک
و یزمرق و ینیب شزیربآ ،ھفرس ،بت ثعاب )M( کخرس §

 ھک تسا هارمھ یتاروثب ابً الومعم ھک دوشیم اھمشچ شزیربآ
 هارمھ بلغا( جنشت ھب رجنم دناوتیم .دنکیم ریگرد ار ندب مامت
 ،ردان دراوم رد .دوش ھیرلا تاذ و لاھسا ،شوگ تنوفع ،)بت اب

  .دوش گرم ای یزغم بیسآ ثعاب دناوتیم کخرس
 ،یگتسخ ،ینالضع درد ،دردرس ،بت ثعاب )M( نویروا §

شوگ ریز یقازب ددغ ندش ساسح و مروت و ،ییاھتشایب
 ،عاخن ای/و زغم ششوپ مروت ،ییاونشان ھب دناوتیم .دوشیم
رجنم گرم ھب ردان دراوم رد و نادمخت ای اھھضیب کاندرد مروت

  .دوش
و دردرس ،یتسوپ تاروثب ،دردولگ ،بت ثعاب )R( ھجخرس §

 نانز زا یمین رد دناوتیم یرامیب نیا .دوشیم مشچ شزوس
 نارود رد یدرف رگا .دوش زورترآ ثعاب لاسگرزب و ناوجون
نینج طقس ثعاب تسا نکمم ،دوش التبم ھجخرس ھب یرادراب

  .دوش دلوتم یدج یدازردام صیاقن اب دازون ای دوش
 رمعلا مادام تظافح زا دنوشیم ھنیسکاو MMR اب ھک یدارفا رثکا
 ثعاب نویسانیسکاو یالاب خرن و اھنسکاو .دوب دنھاوخ رادروخرب

 .دنوش عیاش رتمک رایسب هدحتم تالایا رد اھیرامیب نیا ھک تسا هدش

MMR نسکاو .2

ً:الومعم ،دنراد زاین MMR نسکاو زود 2 ھب ناکدوک
یگھام 15 ات 12 نس رد لوا زود §
 یگلاس 6 ات 4 نس رد مود زود §
 رفس هدحتم تالایا زا جراخ ھب یگھام 11 ات 6 نیب ھک ینادازون
 نیا .دننک تفایرد MMR نسکاو زود کی رفس زا لبق دیاب دننکیم
 یارب هدش ھیصوت نینس رد ار رگید زود 2 دیاب نانچمھ ناکدوک
  .دننک تفایرد تدم ینالوط تظفاحم
 نسکاوً البق رگا زین نالاسگرزب و ناناوجون ،رتگرزب ناکدوک
 زود 2 ای 1 ھب ،دناهدرکن تفایرد ار ھجخرس و نویروا ،کخرس
 .دنراد زاین MMR نسکاو

نسکاو تاعالطا ھینایب
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 یاھدادیور یھدشرازگ متسیس ھب دیاب بولطمان یاھشنکاو
 Vaccine Adverse Event Reporting) نسکاو بولطمان

System/VAERS) یاھتبقارم هدنھدھئارا .دوش شرازگ
 دیناوتیم ای ،دنکیم لاسرا ار شرازگ نیاً الومعم امش یتشادھب

سردآ ھب VAERS تیاسبو زا .دیھد ماجنا ار راک نیا ناتدوخ
http://www.vaers.hhs.govهرامش اب ای دینک ندید  

 شرازگ یارب طقف VAERS .دیریگب سامت 1-800-822-7967
 ھئارا یکشزپ یاھھیصوت VAERS نانکراک و تسا اھشنکاو
  .دنھدیمن

 National) نسکاو تراسخ ناربج یلم ھمانرب .6
Vaccine Injury Compensation 

Program)
 لاردف ھمانرب کی )VICP( نسکاو تراسخ ناربج یلم ھمانرب 

 بجوم ھب تسا نکمم ھک یدارفا تراسخ ناربج یارب ھک تسا
 .تسا هدش داجیا دنشاب هدید بیسآ ،صاخ یاھنسکاو تفایرد
 یارب نویسانیسکاو زا یشان گرم ای تحارج ھب طوبرم تابلاطم
ً اتیاھن تسا نکمم ھک دنتسھ ینامز تیدودحم یاراد هدنورپ لیکشت
سردآ ھب VICP تیاسبو زا .دشاب لاس ود

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation ندید 
 نیا دروم رد ات دیریگب سامت 1-800-338-2382 هرامش اب ای دینک
 .دینک بسک یرتشیب تاعالطا تابلاطم تبث دروم رد و ھمانرب

 ؟منک بسک یرتشیب تاعالطا ھنوگچ .7
 .دیسرپب دوخ یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا زا§
 .دیریگب سامت دوخ یتلایا ای یلحم تشادھب هرادا اب§
 زا ،رتشیب تاعالطا و نسکاو ھتسب یاوتحم زا عالطا یارب§

 سردآ ھب )FDA( وراد و اذغ نامزاس تیاسبو
biologics/vaccines-blood-www.fda.gov/vaccines 

 .دینک ندید
 :دیریگب سامت )CDC( یرامیب زا یریگشیپ و لرتنک زکارم اب§

1-800-232-4636 (CDC-INFO-800-1) هرامش اب -

 -
متاس بگیرید یا 

زا وباسیت CDC ھب آدرس www.cdc.gov/vaccines دیدن 
 .دینک

 دنناوتیم ،یگدروخامرس دننام ،فیفخ یاھیرامیب ھب التبم دارفا
 دیابً الومعم دنراد دیدش ای طسوتم یرامیب ھک یدارفا .دنوش ھنیسکاو
 .دننک ربص ،یدوبھب نامز ات MMR نسکاو قیرزت زا لبق
 ھب یرتشیب تاعالطا دناوتیم امش یتشادھب یاھتبقارم هدنھدھئارا

 .دھدب امش

نسکاو شنکاو تارطخ .4

 تاروثب و بت ،قیرزت لحم یزمرق ای قیرزت زا یشان وزاب درد§
  .دوش داجیا MMR نویسانیسکاو زا سپ تسا نکمم فیفخ

 لصافم رد تقوم یتفس و درد ای ندرگ ای اھھنوگ رد ددغ مروت§
 زا سپ تاقوا یھاگ )غلاب ای ناوجون نانز رد رتشیب(
  .دنھدیم خر MMR نویسانیسکاو
 لماش دناوتیم اھنیا .دنتفایم قافتا تردن ھب رتیدج یاھشنکاو§

 ھک دشاب اھتکالپ تقوم شھاک ای )بت اب هارمھ بلغا( جنشت
  .دوش لومعم ریغ یدوبک ای یزیرنوخ ثعاب دناوتیم
 نسکاو نیا ،دنراد ینمیا متسیس یدج تالکشم ھک یدارفا رد§

 .دشاب یگدنز هدننک دیدھت ھک دوش یتنوفع ثعاب تسا نکمم
نسکاو دیابن ،دنراد ینمیا متسیس یدج تالکشم ھک یدارفا

MMR دننک تفایرد ار.  
 نویسانیسکاو ھلمج زا یکشزپ تامادقا زا سپ دارفا تاقوا یھاگ
 ندز گنز ای ییانیب تارییغت ای ھجیگرس ساسحا رگا .دننکیم شغ
 .دیھد عالطا دوخ کشزپ ھب ،دیراد شوگ رد
 دیدش شنکاو ثعاب نسکاو ھکنیا لامتحا ،ییوراد رھ دننام
 .تسا مک رایسب ،دوش گرم ای یدج یاھبیسآ ریاس ،کیژرلآ

 ؟درک دیاب ھچ دشاب ھتشاد دوجو یدج لکشم رگا .5

 شنکاو ،کینیلک زا هدش ھنیسکاو درف جورخ زا سپ تسا نکمم
دیدش کیژرلآ شنکاو مئالع هدھاشم تروص رد .دھد خر کیژرلآ
 ،عیرس بلق نابرض ،سفنت رد لکشم ،ولگ و تروص مروت ،ریھک(
 ھب ار درف و دیریگب سامت 1-1-9 هرامش اب ،)فعض ای ھجیگرس
 .دیناسرب ناتسرامیب نیرتکیدزن
 هدنھدھئارا اب ،دننکیم نارگن ار امش ھک یمئالع ریاس یارب
  .دیریگب سامت دوخ یتشادھب یاھتبقارم

یارب طقف
 هدافتسا
یرادا

42 U.S.C. § 300aa-26
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