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واﮐﺴﻦ مننگوﮐوک ب
)Meningococcal B (Men-B
در  ۵۰سال اخیر ایمن سازی (واکسیناسیون) بیشتر از هر
اقدام بهداشتی دیگری در کانادا جان انسانها را حفظ کرده
است.
واﮐﺳن مننگوﮐوک ب ﭼﯾﺳت؟
واکسن مننگوکوک ب از فرد در برابر ﻋفونت ناشی از یکی
از رایﺞﺗرین انواع باکتری مننگوکوک یعنی نوع ب مﻘاومت
میکند .این واکسن به ﺗأیید سازمان بهداشت کانادا رسیده
است.



کارکنان آزمایشگاه که مرﺗﺐ در معرض باکتری
مننگوکوک قرار دارند



افراد نظامی



کسانی که به ناحیه ای با خﻄر باالی بیماری مننگوکوک ب
سفر میکنند

برای کسﺐ اطالﻋات در مورد نواحی با خﻄر باالی این
بیماری با یﮏ درمانگاه مسافرﺗی ﺗماس بگیرید.
اﮔر میﺨواهید در مﻘابﻞ این بیماری مﺤافظت شوید ،میتوانید
این واکسن را از برخی درمانگاههای ﺗﻠﻘیﺢ واکسنهای
مسافرﺗی و داروخانهها خریداری کنید.

واکسن مننگوکوک ب بﺨشی از برنامه معمول ایمنسازی در
بریتیﺶ کﻠمﺒیا که سرمایه آن از بودجه ﻋمومی ﺗامین میشود،
مﺤسوب نمیشود .اما واکسن بیماری مننگوکوک سی به طور
معمول به نوزادان داده میشود و واکسنی که از فرد در برابر
مننگوکوک آ ،سی ،وای و واوـ ۱۳۵مﺤافظت میکند به دانﺶ
آموزان کالس نهم داده میشود .هر دوی این واکسنها رایگان
هستند .برای اطالﻋات بیشتر این پرونده اطالع رسانی را
بﺒینید HealthLinkBC File #23a :واکسن ﺗوأم
مننگوکوک-سی .و HealthLinkBC File #23b
واکسنهای چهارظرفیتی مننگوکوک .و

مهم است که سوابﻖ واکسیناسیون خود را نگاه دارید.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد؟

درﯾﺎﻓت اﯾن واﮐﺳن ﭼﮫ ﻓواﯾدی دارد؟

در بریتیﺶ کﻠمﺒیا واکسن مننگوکوک ب به ﻄور رایگان برای
افراد دو ماهه و باالﺗر که در ﺗماس نﺰدیﮏ با بیماری
مننگوکوک ب بودهاند ،فراهم است.

این واکسن در مﻘابﻞ بیماری مننگوکوک ب که یﮏ بیماری
جدی و ﮔاهی اوقات کشنده است ،مﺼونیت بﻠند مدت ایﺠاد
میکند.

برای افرادی که به ﻋﻠت شرایﻂ خاص پﺰشکی در معرض
خﻄر ابتال به ﻋفونت مننگوکوک ب قرار دارند ،این واکسن
ﺗوﺻیه میشود ،اما به طور رایگان اراﺋه نمیشود ،این افراد
کسانی هستند که:



فاقد طﺤال هستند یا طﺤال آنها به درستی کار نمیکند
دچار اختالالت سیستم ایمنی بدن هستند ،مانند اختالالت
مکمﻞ ،پروپردین (سرمی که ﻋمﻞ باﻛتریها و ویروسها را
خنﺜی میکند) کمﺒود فاکتور د یا کمﺒود آنتی بادی اوﻟیه

این واکسن همﭽنین برای افراد زیر ﺗوﺻیه میشود ،اما نه به
ﻄور رایگان:

این واکسن در  ۳ ،۲یا  ۴دوز به افراد ﺗﺰریﻖ میشود .ﺗعداد
این دوزها به سن شما در زمان شروع دوره ایمنسازی
بستگی دارد .برای کسﺐ اطالﻋات بیشتر با مراقﺒتگر بهداشتی
خود ﺻﺤﺒت کنید.

واﮐﻧشھﺎی اﺣﺗمﺎﻟﯽ ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت اﯾن واﮐﺳن ﭼیست؟
واکسنها بسیار بیخﻄر هستند .دریافت واکسن به مراﺗﺐ
امنﺗر از ابتالء به بیماری مننگوکوک است .واکنﺶهای
احتماﻟی بدن به این واکسن شامﻞ احساس درد ،سرخی یا ﺗورم
در مﺤﻞ ﺗﺰریﻖ واکسن است .ممکن است ﺗﺐ ،خوابآﻟودﮔی،
بد خﻠﻘی ،کم اشتهایی ،سردرد یا درد ماهیﭽهها نیﺰ ایﺠاد شود.
این واکنشها معموالً در حد مالیم خواهند بود و به طور
معمول  ۱ﺗا  ۲روز دوام دارند.
اﮔر واکسن مننگوکوک ب همراه با سایر واکسنهای رایﺞ
دوران کودکی به کودکان کمتر از  ۲سال ﺗﺰریﻖ شود،
واکنﺶهایی مانند ﺗﺐ در آنها بیشتر دیده میشود.

برای تسکین تب یا درد میتوان از استامینوفن (مانند تایلِنول®)
یا ایبوپروفن* (مانند اَدویل®) استفاده کرد .به افراد زیر  ۱۸سال
نباید آ.اس.آ (آسپیرین®) داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود
دارد.

* .بدون اینکه نﺨست با مراقﺒتگر بهداشتی خود ﺻﺤﺒت کنید،
نﺒاید به کودکان زیر ۶ماه ایﺒوپروفن بدهید.
برای آﮔاهی بیشتر درباره سندروم رای ،این پرونده
اطالع رسانی را بﺒینیدHealthLinkBC File #84 :
سندروم رای.
مهم است که پس از دریافت هر نوع واکسن به مدت  ۱۵دقیﻘه
در درمانگاه بمانید ،زیرا احتمال بسیار نادری ،یﮏ مورد در
هر یﮏ میﻠیون نفر ،برای بروز حساسیتی به نام آنافیالکسیس
وجود دارد که میﺗواند خﻄر جانی داشته باشد .این حساسیت
ممکن است به شکﻞ کهیر ،دشواری ﺗنفسی یا ورم ﮔﻠو ،زبان
یا ﻟﺐ بروز کند .اﮔر چنین واکنشی روی دهد ،مراقﺒتگر
بهداشتی شما آماده است که آن را درمان کند .درمان
اورژانسی این واکنﺶ شامﻞ ﺗﺠویﺰ اپینفرین (آدرناﻟین) و
انتﻘال به نﺰدیکترین مرکﺰ اورژانس با آمﺒوالنس است .اﮔر
این اﺗفاق پس از ﺗرک درمانگاه روی دهد ،به  9-1-1یا شماره
ﺗﻠفن اورژانس مﺤﻠی زنگ بﺰنید.
مهم است که همواره هرﮔونه واکنﺶ جدی یا غیرمنتظره به
واکسن را به مراقﺒتگر بهداشتی خود ﮔﺰارش کنید.
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳن مننگوﮐوک ب را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد؟
در موارد زیر با مراقﺒتگر بهداشتی خود ﺻﺤﺒت کنید:
 اﮔر شما یا فرزندﺗان به نوبت قﺒﻠی واکسن مننگوکوک ،هر
یﮏ از اجﺰای آن از جمﻠه کانامیسین ()kanamycin
حساسیت شدیدی نشان دادهاید
 اگر شما یا فرزندتان داروی سولیریس (®)Soliris
مصرف میکنید
نیازی نیست که به دﻟیﻞ سرماخوردﮔی یا دیگر بیماریهای
خفیف دریافت واکسن را به ﺗأخیر بیاندازید .با این حال ،اﮔر

در این مورد نگرانی دارید ،با مراقﺒتگر بهداشتی خود ﺻﺤﺒت
کنید.
ﺑیمﺎری مننگوﮐوک ب ﭼﯾﺳت؟
بیماری مننگوکوک-ب ناشی از نوﻋی باکتری به نام
مننگوکوک نوع ب است .این باکتری میﺗواند باﻋث
ﻋفونتهای جدی و مرﮔﺒاری مانند مننژیت (ﻋفونت غشاهای
جداره مغﺰ) و ﮔندخونی (ﻋفونت خون) شود .ﻋوارض داﺋمی
این ﻋفونت شامﻞ آسیﺐ مغﺰی و از دست دادن شنوایی است.
ازهر  ۲۰نفر مﺒتال ممکن است  ۱نفر جان خود را از دست
بدهد.
بیماری مننگوکوک از طریﻖ سرفه ،ﻋﻄسه ،یا ﺗماس نﺰدیﮏ
رودررو از فردی به فرد دیگر منتﻘﻞ میشود .این بیماری
ممکن است از طریﻖ بﺰاق دهان نیﺰ سرایت کند .نوزادان و
کودکان خردسال ممکن است از طریﻖ استفاده مشترک از
پستانﮏ ،شیشه شیر یا اسﺒاب بازیهایی که ﺗوسﻂ دیگر
کودکان استفاده شده است به این بیماری مﺒتال شوند .کودکان
بﺰرﮔتر و بﺰرﮔساالن ممکن است در اثر فعاﻟیتهایی مانند
بوسیدن یا استفاده مشترک از غذا ،نوشیدنی ،سیگار ،رژ ﻟﺐ،
بﻄری آب ،حفاظ دهان مورد استفاده در ورزش یا میکروفون
مورد استفاده در سازهای موسیﻘی بیمار شوند.
رضایت فرد خردﺳﺎل بالغ
ﺗوﺻیه میشود که واﻟدین یا سرپرستان در مورد رضایت
برای ایمنسازی با فرزندانشان ﺻﺤﺒت کنند .آن دسته از
کودکان زیر  ۱۹سال که ﺗوانایی درک مﺰایای هر یﮏ از
واکسنها و واکنﺶهای احتماﻟی نسﺒت به آنها را دارند و از
خﻄرهای ناشی از ﻋدم ایمنسازی آﮔاهند ،میﺗوانند به طور
قانونی برای ایمنسازی رضایت دهند یا از دریافت آن
خودداری نمایند .برای آﮔاهی بیشتر درباره رضایت فرد
خردسال باﻟغ ،این پرونده ی آﮔاهی رسانی را بﺒینید:
 HealthLinkBC File #119قانون کودکان ،رضایت
خردسال باﻟغ و ایمن سازی.
برای آﮔاهی بیشتر درباره ایمن سازی ،از وبسایت
 ImmunizeBCدیدن کنید.https://immunizebc.ca/ :

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل زندگی
خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره
( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از
 130زبان ارائه میگردد.

