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واکسن تیفوئید
Typhoid Vaccine
هایمسافرتبهافرادیتوصیهمیشودکهقصدسفریا


واکسن
اقامتبرایکاردربرخیازکشورهادارند.حتماً6تا8هفته
پیشازرفتنبهسفربامراقبتگربهداشتیخودمشورتکنیدیا
بهیککلینیکمسافرتبروید.
اکثرواکسنهایمسافرتتحتپوششبرنامهبیمهخدمات

پزشکی()MSPاستانینیستند،بنابراینمیزانهزینهرااز
کلینیکمسافرتمحلخودبپرسید .
سوابقواکسنهایخودراهمراهتانبهکلینیکمسافرت

بیاورید.حتماًسوابقواکسنهایمسافرتیخودرانگهداریدو
آنرادرسفرهمراهخودببرید.

واکسن تیفوئید چیست؟
اینواکسنبهمحافظتدربرابربیماریتیفوئید،عفونتیکه
شود،کمکمیکند.اینواکسن


توسطباکتریتیفوئیدایجادمی
موردتأییدسازمانبهداشتکانادااست .

واکسنتیفوئیدتاحدیدربرابراینبیماریازشمامحافظت
میکند(اثربخشیآنحدود50تا55درصداست).البتهرعایت

بهداشتشخصیومراقبتهایخوراکیونوشیدنیدرطول

سفرهماهمیتفراوانیدارد .

چه کسانی باید این واکسن دریافت کنند؟
افرادیکهبهمدتبیشاز3هفتهبهجنوبآسیاشامل
افغانستان،هندوستان،نپال،بنگالدش،مالدیو،سریالنکاوبوتان
میکنندممکناستنیازبهواکسن
سفرمیکنندیادرآنجاکار 

داشتهباشند.دراینمناطقپرخطرامکانقرارگیریدر
معرضغذاوآبآلودهبیشتراست .

خطرمانندآفریقا،آسیا،حوزهیکارائیب،


اگربهمناطقکم
آمریکایمرکزیوجنوبیسفرمیکنید،پزشکیاپرستار

کلینیکسفربهشماخواهدگفتکهآیانیازیبهواکسنداریدیا
خیر .

اینواکسنهمچنینبرایاینافرادتوصیهمیشود :

 افرادیکهبهصورتعادیدرمعرضباکتریتیفوئیدقرار
دارند،ازقبیلپژوهشگرانوکارکنانآزمایشگاهی؛و 
افرادیکهباحاملتیفوئیددریکخانهزندگیمیکنندیا


رابطهیجنسیدارند .


واکسن چگونه داده میشود؟
واکسنتیفوئیدبهصورتخوراکی(ازراهدهان)یاتزریقی(با
آمپول)دادهمیشود .


واکسن خوراکی تیفوئید
واکسنخوراکیتیفوئیدبهشکلکپسولودرچندنوبتتجویز
میشود.تمامنوبتهاراحداقل1هفتهقبلازرفتنبهسفربه

اتمامبرسانید .

افرادبالغوکودکان6سالبهباال4نوبتازواکسنبهشکل
کپسولرادریافتمیکنند .

واکسنبهشمادادهمیشودتادرخانهمصرفکنید.کلینیک

مسافرتدستورالعملمصرفواکسنرابهشماخواهدداد.
پیرویازایندستورالعملالزامیاست .

واکسنخوراکیمحافظتدرمقابلتیفوئیدتاحدود7سالایجاد
سالفراهممیآورد.

میکندامابهترینشکلمحافظتراتا4

اگرسفریاشغلشمادرمناطقمشخصیبعداز4سالهم
ادامهدارد،دوبارهواکسندریافتکنید .

چه کسانی نباید واکسن خوراکی دریافت کنند؟
درصورتداشتنمواردزیرباپزشککلینیکسفریاارائه
دهندهخدماتبهداشتیمشورتکنید :
 واکنشتهدیدکنندهحیاتنسبتبهدریافتنوبتقبلیاز
واکسنتیفوئید،یاهریکازمحتویاتآن؛ 
 ضعفسیستمایمنیدراثربیمارییامصرفدارو؛ 
 بیماریگوارشیهمراهباتهوعواستفراغ؛ 
بیماریحادالتهابرودهای؛یا 


 بارداربودن .

واکسن تزریقی تیفوئید
واکسنتزریقیتیفوئیدبرایبزرگساالنوکودکان2سالبهباال
است .

شما1نوبتازواکسنراازطریقسوزندریافتخواهیدکرد.
شماباید2تا3هفتهقبلازسفرواکسنرادریافتکنید .

واکسنتزریقیبهمدتحدود2سالدربرابرتیفوئیدمحافظت
میکند.اگرسفریاشغلشمادرمناطقمشخصادامه
ایجاد 
دارد،دوبارهواکسندریافتکنید .


چه کسانی نباید واکسن تیفوئید تزریق کنند؟
اگراگربهنوبتقبلیواکسنتیفوئیدیاهریکازاجزایآن
حساسیتیمرگبارداشته اید،بایکپزشککلینیکمسافرتیا
مراقبتگربهداشتیمشورتکنید .

واکنشهای احتمالی بدن به این واکسن چیست؟
اینواکسنهابسیاربیخطرهستند.واکسنزدنبسیارکم
خطرترازایناستکهبهتیفوئیدمبتالشوید.


واکنشهایبدنبهواکسنتیفوئیدمعموالًخفیفوموقتهستند.
معدهدرد،
واکنشهایاحتمالیبهواکسنخوراکیعبارتنداز 

اسهال،ازاحساستهوع،استفراغ،تب،یاجوشهایپوستی.
واکنشهایاحتمالیبهواکسنتزریقیعبارتندازاحساسدرد

خفیف،ورمیاسرخیمحلتزریقواکسن.تبوسردردنیز
رایجاست.

برای تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن
(مانند تایلِنول®) یا ایبوپروفن* (مانند اَدویل®)
استفاده کرد .به افراد زیر  18سال نباید آ.اس.آ
(مانند آسپیرین®) داد زیرا خطر بروز سندروم
رای وجود دارد.
*بهکودکانزیر6ماهنبایدبدونمشورتقبلیبامراقبتگر
بهداشتیایبوپروفندادهشود.
هلثلینک
برایآگاهیبیشتردربارهسندرومرای،دروبسایت 
بیسیبهاینپروندهمراجعهکنیدHealthLinkBC File :

#84سندرومرای.
مه ّماستکهپسازدریافتهرنوعواکسنبهمدت15دقیقه
دردرمانگاهبمانیدزیرااحتمالبسیارنادریوجودداردکهاز
هریکمیلیوننفر،یکنفرحساسیتیبهنامآنافیالکسیسنشان
دهدکهمیتواندمرگبارباشد.اینحساسیتممکناستبهشکل

کهیر،دشواریتنفّسی،یاورمگلو،زبانیالببروزکند.اگر
ایناتّفاقرویدهد،مراقبتگربهداشتیشماآمادگیدرمانآن
راخواهدداشت.برایدرماناورژانسیاینعوارض،به
کودکاپینفرین(آدرنالین)بدهیدواوراباآمبوالنسبه
نزدیکترینمرکزاورژانسانتقالدهید.اگراینعوارضپس

ازترکدرمانگاهرویدهند،به 9 -1-1یااورژانسمحلّی
زنگبزنید.
مهماستکههرگونهواکنشجدییاغیرمنتظرهیبدنبه

واکسنرابهمراقبتگربهداشتیخودگزارشکنید.

تب تیفوئید چیست؟
تیفوئیدیکبیماریخطرناکوتهدیدکنندهحیاتاستکهتوسط
ایجادمیشود.ازهر10نفرکهبهاین

باکتریسالمونالتایفی
بیماریمبتالمیشوند2نفرممکناستفوتکنندمگراینکه

بالفاصلهدرمانباآنتیبیوتیکشروعشود.کمتراز1درصد
فوتمیکنند .

کسانیکهمداوامیشوند،

نشانههایاینبیماریشاملیبوست،تبباال،سردرد،خستگی،

کماشتهایی،سرگیجه،سرفه،وجوشرویتنه(بدنبهجز
اینعفونتهمچنینمیتواندباعث

هاوپاها)میباشد.


سر،دست
هاشود.نشانههامعموالً1تا3هفته


خونریزیشدیددرروده
پسازابتالآشکارمیشود،البتهممکناستاز3تا60روز

پسازابتالآشکارشود .

باکتریسالمونالتایفیدرمدفوعوادرارافرادمبتالموجود
است.افرادیکهپسازاستفادهازدستشوییدستانخودرابه
شویندمیتواننداینباکتریراازطریقآمادهکردن


دقتنمی
غذایاتماسدستبادهانبهدیگرانمنتقلکنند.شماهمچنین
ممکناستبهدلیلنوشیدنازآبآلودهبافاضالب،خوردن
صدفصیدشدهازمناطقیکهآببهفاضالبآلودهاست،یا
خوردنمیوهوسبزیجاتخامیکهممکناستبافاضالب
انسانیکوددادهشدهباشدبیمارشوید.برخیافرادعلیرغم

درمانشدنممکناستحاملباکتریتیفوئیدباشندوآنرابه
دیگرانمنتقلکنند.
رضایت خردسال بالغ
میشودکهوالدینیاسرپرستاندرموردرضایتبرای
توصیه 
ایمنسازیبافرزندانشانصحبتکنند.آندستهازکودکانزیر

19سالکهتواناییدرکمزایایهریکازواکسنهاوواکنش-
هایاحتمالینسبتبهآنهارادارندوازخطرهایناشیازعدم
ایمنسازی
میتوانندبهطورقانونیبرای 
ایمنسازیآگاهند ،

رضایتدهندیاازدریافتآنخوددارینمایند.برایآگاهی
بیشتردرباره یرضایتخردسالبالغ،اینپرونده ی
آگاهی رسانیراببینیدHealthLinkBC File #119:قانون
کودکان،رضایتخردسالبالغوایمن سازی.

برای آگاهی بیشتر
فهرستیازکلینیکهایمسافرتیدربیسی،ازسازمان

برای
بهداشتهمگانیکانادادیدنکنیدwww.phac-:
aspc.gc.ca/tmp-pmv/yf-fj/clinic-clinique/bc-cb.eng.php
برایآگاهیبیشتردربارهواکسنهایمسافرتی،اینوبسایترا
ایمنسازیمسافرتی
ببینید HealthLinkBC File #41c:
بزرگساالن.

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 غیر اضطراری ،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.

