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زوناهایواکسن  
Shingles Vaccines 

در  گرید یاز هر اقدام بهداشت شی( بونیناسی)واکس یساز منیا

ها را حفظ کرده است.انسان جان کانادا در ریسال اخ 50

 واکسنزوناچیست؟

Shingrixهای  به نام واکسندو نوع 
®

Zostavaxو   
®

 II 

( shingles)زونا بیماری در مقابل وجود دارد که افراد را 

که عامل  ،ند. زونا با ویروس واریسال زوسترنک مراقبت می

Zostavaxواکسن شود.  ، ایجاد میهست آبله مرغان نیز
®

 II 

در حالی که  ضعیف از این ویروس است ی گونهحاوی یک 

Shingrixواکسن 
®

 .باشد تنها حاوی قسمتهایی از ویروس می 

  .اند هدیرس کانادا بهداشت سازمان دییتأ به هاواکسن نیا

 کنند؟دریافتچهکسانیبایدواکسنزونا

Shingrixواکسن 
® 

تر  ساله و مسن 50بزرگساالن برای 

اند و هم  شود. این توصیه هم کسانی که زونا گرفته توصیه می

Zostavaxکسانی که قبالً واکسن 
®
 II اند را شامل  زده

Zostavaxاید یا واکسن  شود. اگر زونا گرفته می
®
 II  دریافت

Shingrixاید، باید قبل از تزریق واکسن  کرده
® 

سال  یک

 صبر کنید.

 

Zostavaxواکسن 
®
 II   تری  ساله و مسن 50به بزرگساالن

شود که به دلیل واکنش مهلکی به نوبت قبلی  واکسن  داده می

Shingrix
® 

توانند آن را دریافت  آن نمیاجزاء هر یک از یا 

 .کنند

 رادریافتکنم؟زوناتوانمواکسنچگونهمی

های  و کلینیک ها داروخانهاز اکثر توانید این واکسن را  شما می

Shingrixواکسن  بخرید.مسافرتی 
® 

در یک سری دو نوبتی 

ماه از یکدیگر تزریق  6تا  2ی  شود، که به فاصله داده می

واکسن دالر برای هر نوبت است.  150ی آن  و هزینه شوند می

Zostavax
®
 II  ی آن  شود و هزینه در یک نوبت داده می

های بیمه درمانی ممکن است  برخی از طرح دالر است. 200

یمه خود، در این . با مسئول بکنندهزینه این واکسن را تقبل 

 باره صحبت کنید.

 

اگر این واکسن را از یک کلینیک مسافرتی بخرید، یک 

تواند آن را به شما تزریق کند.  می رستار در محلپپزشک یا 

توانند آن  ز میهمچنین اکثر داروخانه ها در بریتیش کلمبیا نی

 را به شما تزریق نمایند.

چنانچه مایلید که این واکسن توسط پزشک خودتان به شما 

 .که آیا این واکسن را دارند یا خیر بپرسیدتزریق شود، از وی 

 مزایایواکسنزوناچیست؟

بیماری  واکسن بهترین راه برای مراقبت از شما در برابر این 

Zostavaxکه واکسن اثبات شده است  باشد. می زونا
®
 II 

Shingrixواکسن %، و 50ال به این بیماری را تا خطر ابت
® 

 دهد. کاهش می %90آن را تا 

 

ا مبتال شود، اگر فردی بعد از تزریق واکسن، باز هم به زون

، از جمله دردی که پس از دهد کاهش می این واکسن درد را

 .دارد رفع شدن زونا همچنان تا مدتی دوام

ست؟یچواکسنافتیپسازدریاحتمالیهاواکنش

نسبت به  متداولهای  . واکنشهستندزونا بسیار ایمن   های واکسن

سرخ شدن  درد خفیف، سردرد و نیز تواند احساس واکسن زونا می

 ، خارش یا جوشهای پوستی. باشدتورم در محل تزریق واکسن  و

Zostavaxپس از تزریق  نیز ممکن است
®
 II .سایر  روی دهد

 ®Shingrixواکسن هایی که ممکن است پس از تزریق  واکنش

ها، خستگی، لرز، تهوع،  روی دهند عبارتند از تب، درد ماهیچه

 استفراغ و اسهال.

 

 

 

 

 

در  قهیدق 15 واکسن نوع هر افتیدر از پسمهم است که 

وجود دارد که از  ینادر اریاحتمال  بس رایز ،دیدرمانگاه بمان

 سیالکسینام آنافبه  یتینفر حساس کینفر،  ونیلیم کیهر 

 است ممکن تیحساس نیا. باشد مرگبار تواند یم که دهد نشان

لب بروز  ایورم  گلو، زبان  ای یتنفّس یدشوار ر،یکه شکل به

 یشما آمادگ یدهد، مراقبتگر بهداشت یاتّفاق رو نیکند. اگر ا

 نیا یدرمان اورژانس یدرمان آن را خواهد داشت. برا

و او را با  دی( بدهنی)آدرنال نینفریعوارض، به کودک اپ

 نی. اگر ادیده انتقال اورژانس مرکز نیتر کیآمبوالنس به نزد

 ای 1-1-9دهند، به  یعوارض پس از ترک درمانگاه رو

 .دیبزن زنگ یمحلّ  اورژانس

 

تسکینتبیادردمیتوانازاستامینوفن)مانندبرای
(استفادهکرد.به®)ماننداَدویل(یاایبوپروفن®تایلِنول

(داد®آسپیرینمانندسالنبایدآ.اس.آ)18افرادزیر
 زیراخطربروزسندرومرایوجوددارد.
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بدن به  یرمنتظرهیغ ای یمهم است که هر گونه واکنش جد

 .دیخود گزارش کن یواکسن را به مراقبتگر بهداشت

 چهکسانینبایدواکسنزونارادریافتکنند؟

Shingrixاگر واکسن 
® 

کنید، چنانچه واکنش  دریافت می

مهلکی به نوبت قبلی  این واکسن یا هر یک از اجزاء آن 

 .مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید بااید،  داشته

 

کنید، در صورت  دریافت می  Zostavax® IIواکسن اگر 

 با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید: ی موارد زیر، مشاهده

 انند در مقابل هر یک از اجزای تشکیل دهنده واکسن م

 اید داشته ژالتین یا نئومایسین، واکنش مرگباری

  ،سیستم ایمنی بدنتان بر اثر بیماری یا درمان پزشکی

 ضعیف شده است

 ه سل فعال و درمان نشده هستیدمبتال ب 

 ماه  سهتا  باردار شوید. زنانقصد دارید هستید یا  باردار

 نباید باردار شوند Zostavax® IIواکسن بعد از تزریق 

 

های  نیازی نیست که به دلیل سرماخوردگی یا دیگر بیماری

خفیف، تزریق واکسن را به تأخیر بیندازید. اما با این وجود، 

در صورت وجود نگرانی، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت 

 کنید.

 زوناچیست؟

پوستی دردناک همراه با تاول است  (بثوراتجوشهای )زونا، 

که از ویروس واریسال زوستر که عامل آبله مرغان نیز 

آبله مرغان  در بعضی از کسانی که قبالً شود.  هست، ناشی می

شود و باعث بروز زونا  فعال می اند، این ویروس مجدداً  داشته

ل عمر خود از هر سه نفر، یک نفر در طو شود. تقریباً  می

 شود. مبتال به زونا می

 

سال یا در افرادی که بر اثر  50در افراد باالی  زونا معموالً 

شده است،   دارو یا بیماری، سیستم ایمنی بدنشان ضعیف

 تر است. شایع

 

زونا به صورت ضایعات پوستی در یک طرف  معموالً 

شود و ممکن است دو تا چهار هفته  صورت یا بدن ظاهر می

شد. قبل از ظاهر شدن این ضایعات، ممکن است طول بک

 سوزن شدن-یا سوزن بعضی از مردم دچار درد، خارش

تب، سردرد، ست شوند. سایر عالئم اولیه زونا عبارتند از پو

ترین عالمت زونا درد است که  . شایعاست حالت تهوع و لرز

 تواند شدید باشد. می

 

مکن است درد گیرند م تقریباً از هر پنج نفری که زونا می

شدیدی داشته باشند که حتی پس از برطرف شدن جوشهای 

پوستی نیز تا ماهها یا سالها ادامه داشته باشد. به این حالت، 

 شود. گفته می پس از هرپس )درد عصبی( یورالژن

 

عوارض نادر زونا عبارتند از سینه پهلو )پنومونی(، از دست 

مغزی )آنسفالیت( یا  دادن شنوایی یا بینایی، جای زخم، التهاب

 مرگ.

 

احتمال گرفتن زونا از کسی که مبتال به آن است وجود ندارد. 

اما احتمال دارد که کسی که آبله مرغان نگرفته یا واکسن آن 

را دریافت نکرده است، از کسی که زونا دارد آبله مرغان 

آید و نیاز به تماس مستقیم با  بگیرد. این امر زیاد پیش نمی

شی از تاولهای زونا دارد. برای آگاهی بیشتر در مایعات نا

های  ی آبله مرغان و واکسن آن، پرونده باره

HealthLinkBC File #44a و  نکاتی در باره آبله مرغان

HealthLinkBC File #44b )واکسن آبله مرغان )واریسال 

 .را ببینید

 

سازی  سازی، از وبسایت ایمن ی ایمن برای آگاهی در باره

 .a/https://immunizebc.cسی دیدن کنید:  بی
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