
 

 

 سرخک
تواند از طریق هوا  کشد، سرفه یا عطسه کند،  ویروس سرخک می سرخک یک بیماری بسیار جدی و واگیردار است. وقتی یک فرد آلوده نفس می

 چشمان متورم و نیز کهیر قرمز روی صورت، گردن، دستان و پاهاست.داراى آب ریزش و   پخش شود. عالئم آن شامل سرفه، تب، بینى

های جهان  های نادر در کاناداست. با این حال، سرخک همچنان در سایر بخش سرخک اکنون بخاطر ایمن سازی و واکسیناسیون یکی از بیماری
راه برای محافظت از خود در برابر سرخک است. وقتی واکسن  رایج است و احتمال دارد موارد آن در کانادا نیز مشاهده شود. واکسن زدن بهترین

( به عنوان بخشی از ایمن سازی عادی MMR)  کنید. واکسن سه گانه سرخک، اوریون، سرخجه زنید، به محافظت از دیگران نیز کمک می می

کنید که  تان تماس بگیرید. اگر به کشوری سفر میشود. برای تعیین وقت واکسن با ارائه کننده سالمتی خود فرزند شما بصورت رایگان ارائه می
توانید از طریق کلینیک بهداشتی مسافرتی واکسن دریافت کنید. برای پیداکردن کلینیک بهداشتی مسافرتی نزدیک خودتان،  سرخک رایج است، می

 را مشاهده کنید. althLink BC DirectoryHeلینک 

 تماس بگیرید. 1-1-8 های زیر کلیک کنید. اگر سؤالی دارید، با شماره ، روی لینک برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ سرخک و واكسیناسیون

 سؤاالت رایج دربارۀ سرخک

کشد تا ظاهر  را پیدا کنید. نحوه شیوع آن را یاد بگیرید و اینکه چه مدت بعد از عالئم مواجهه طول می سؤاالت رایج دربارۀ سرخک پاسخ برخی از
ی تا پیشگیری از اشتراک  توانید بکنید از واكسیناسیون شود و اینکه به دنبال چه عالئمی باید باشید. یاد بگیرید برای پیشگیری از سرخک چه کار می

 غذا و نوشیدنی خوردن.

 موضوعات ویژه

 سرخک

 نحوه شیوع سرخک و عالئم آن را یاد بگیرید. یاد بگیرید وقتی دچار سرخک شدید چه کار کنید و چطور از شیوع آن به دیگران خودداری کنید.

 ( سرخکHealthLinkBC File #14b) 

 )سرخک )سرخجه 

 کهیر سرخک 

 واکسن سرخک

کنند بخشی از ایمن سازی عادی فرزند شما هستند. یاد بگیرید فرزندتان باید چه زمانی واکسن شود و  هایی که در برابر سرخک محافظت می واکسن
 و سایر موارد را نیز یاد بگیرید.  مزایای واكسیناسیون

 واکسن سه گانه سرخک، اوریون، سرخجه  (MMR) (HealthLinkBC File #14a) 

  مرغان سرخک، اوریون، سرخجه و آبلهواکسن   (MMRV) (HealthLinkBC File #14e) 

 ایمن سازی

زنید، به محافظت  های جدی و گاه مرگبار است. وقتی واکسن می واکسن زدن بهترین راه برای محافظت از خودتان و خانواده تان در برابر بیماری
كلمبیا بدست   بریتیش  اطالعات بیشتری درباره ایمن سازی در ایالت ویژگی بهداشت ایمن سازی کنید. با بازدید از بخش از دیگران نیز کمک می

 آورید.

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/measles-faq
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw198187
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw198187
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zm2622
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zm2622
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14e-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations


 ( یک تجربه ایمن سازی بهتر برای فرزند شماHealthLinkBC File #50e) 

 B.C. های ایمن سازی برنامه 

 ( واکسن های کودکی ایمن هستندHealthLinkBC File #50c) 

 مزایای ایمن سازی ف( رزندتانHealthLinkBC File #50b) 

 ( سیستم ایمنی فرزند شما و واکسن هاHealthLinkBC File #50a) 

 سالمتی در سفر

اطالعات بیشتری درباره ایمن سازی در  ویژگی بهداشت ایمن سازی بازدید از بخشهای سفری شما باشد. با  واکسن زدن باید بخش مهمی از برنامه
 نک زیر را ببینید:كلمبیا بدست آورید. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ واکسن های مربوط به مسافرت به خارج از کانادا، لی  بریتیش  ایالت

 ( نصایح بهداشتی برای مسافرانHealthLinkBC File #41a) 

 سالمتی در سفر 

 ( ایمن سازی سفر برای بزرگساالنHealthLinkBC File #41c) 

 مسافرت به همراه کو( دکانHealthLinkBC File #41d) 

 های سالمتی در سفر یادداشت 

 مسئول سالمتی شما

 های زیر را مشاهده کنید. کنند. لینک برخی از مسئوالن سالمتی اطالعاتی دربارۀ سرخک ارائه می

 :سرخک اداره بهداشت فرست نیشنز 

 اداره بهداشت فرایزر 

o سرخک 

o شیوع سرخک اداره بهداشت ساحلی ونکوور – هشدار سرخک به ارائه کنندگان مراقبت بهداشتی 

 :های سرخک بروز باشند دقت کنید واکسن بهداشت داخلی 

 :واکسن سرخک بهداشت جزیره 

 اداره بهداشت ساحلی 

o سرخک 

o سرخک در اداره بهداشت ساحلی 

های بهداشت در سفر و  های اصلی بهداشت، مطب دکترها، کلینیک توانید از اداره بهداشت عمومی محله خودتان، مرکز سالمت جمعی، خانه می
 تر( دریافت کنید.سال و بیش 5داروخانه ها واکسن سرخک )برای افراد 

کلینیک  های مربوط به سفر، با  پیدا کنید. برای دریافت واکسن  توانید مورد نزدیک به خودتان را برای واكسیناسیون می واحد بهداشتی در لینک
 شند.شود که جلوتر زنگ بزنید تا بررسی کنند که در انبار واکسن داشته با تماس بگیرید. توصیه می سالمتی در سفر

 های مفید ویبسایت

 (BCCDCبرای کنترل بیماری ) BCمرکز 

های اداره خدمات سالمتی ایالتی است. آنها بهداشت عمومی را از طریق نظارت،  ( یکی از آژانسBCCDCبرای کنترل بیماری ) BCمرکز 

هایی  و درمانی مستقیم برای افراد مبتال به بیماریکنند. همچنین خدمات تشخیصی  شناسایی، پیشگیری و مشاوره در سطح ایالتی و ملی مدیریت می
های  کنند. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ سرخک و واکسن سرخک، روی لینک که ممکن است سالمتی عمومی را به خطر بیندازد ارائه می

 زیر کلیک کنید.

 سرخک 

 كلمبیا  بریتیش  اطالعات مربوط به سرخک برای ساکنان ایالت 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7636
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7636
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41d-fa.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/measles
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/measles
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/measles#.XGxC8aJKhhE
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/measles#.XGxC8aJKhhE
https://www.fraserhealth.ca/employees/medical-health-officer-updates/measles-alert-to-health-care-providers-vancouver-coastal-health-measles-outbreak#.XH15fIcUd9A
https://www.fraserhealth.ca/employees/medical-health-officer-updates/measles-alert-to-health-care-providers-vancouver-coastal-health-measles-outbreak#.XH15fIcUd9A
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Make%20Sure%20Measles%20Immunizations%20are%20Up%20To%20Date.pdf
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Make%20Sure%20Measles%20Immunizations%20are%20Up%20To%20Date.pdf
https://www.islandhealth.ca/health-alerts/health-alerts/measles-cases-vancouver-bc-washington-state
https://www.islandhealth.ca/health-alerts/health-alerts/measles-cases-vancouver-bc-washington-state
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/measles
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/measles
http://www.vch.ca/about-us/news/news-releases/two-new-measles-cases-more-possible-public-exposures-confirmed
http://www.vch.ca/about-us/news/news-releases/two-new-measles-cases-more-possible-public-exposures-confirmed
https://immunizebc.ca/finder
https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/measles
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/measles
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/measles-information-for-british-columbians


 

، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده

)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca های بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت راهنماییدیدن کنید. برای دریافت اطالعات و 

زبان ارائه  130بیش از تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

 گردد.می

 واکسن سرخک 

Immunize BC 

Immunize BC المتی ساکنان ایالتبا ارائه اطالعات مربوط به ایمن سازی افراد، خانواده ها و ارائه کنندگان مراقبت بهداشتی، برای ارتقاء س  

دهد. دربارۀ  کند. ایمن سازی زندگانی افراد را نجات می های قابل پیشگیری با واکسن تالش می كلمبیا و کاهش تعداد مبتالیان به بیماری  بریتیش
 ها را یاد بگیرید. های رایج، چه کسانی باید واکسن دریافت کنند و دلیل اهمیت دریافت به موقع همه واکسن واکسن

 Immunize BC 

 (PHACآژانس بهداشت عمومی کانادا )

ها و جراحات مزمن، پیشگیری و کنترل  ، آژانس فدرالی مسئول ارتقاء سالمتی، پیشگیری و کنترل بیماری(PHACآژانس بهداشت عمومی کانادا )

سازی و مدیریت موارد اورژانسی بهداشت عمومی است. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ سرخک از جمله نحوۀ های عفونی، و آماده  بیماری
 انتشار و پیشگیری آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

 سرخک 

 
 2019فبریه،  25 بروزرسانی:آخرین 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
https://immunizebc.ca/measles
https://immunizebc.ca/measles
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/measles.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/measles.html

