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 اوریون
Mumps

 چیست؟ اوریون

 اوریونیک بیماری است که توسط ویروس  اوریون

سازی، اوریون یک بیماری  پیش از ایمنی شود. ایجاد می

رایج در کودکان بود. امروزه این بیماری بیشتر در میان 

 جوانان رایج است.

 

تواند موجب آنسفالیت، نوعی تورم مغز، بشود  می اوریون

یا آسیب  حمله مغزی )تشنج(که ممکن است منجر به 

نفر مبتال به اوریون  20نفر از هر  1حدود  مغزی بشود.

شود که نوعی عفونت غشاء  ار مننژیت اوریون میدچ

 مغز است.

 

تواند باعث ناشنوایی موقت شود.  اوریون همچنین می

نفر  20000نفر از هر  1ناشنوایی دائمی در کمتر از 

 دهد. مبتال به اوریون رخ می

 

مرد بالغ یا نوجوان پسر مبتال به  4نفر از هر  1حدود 

نفر از هر  1شود و  می  اوریون دچار تورم دردناک بیضه

شود. هر  دچار تورم تخمدان میزن یا نوجوان دختر  20

به آسیب دائمی یا دو وضعیت موقت هستند و به ندرت 

 شوند. میمنجر  عقیم شدن

 

ی بارداری ممکن است  عفونت اوریون در مراحل اولیه

احتمال سقط جنین را افزایش بدهد اما  موجب نقص 

 آن ثابت نشده است.  مادرزادی

 وجود دارد؟ اوریونآیا واکسن 

سی وجود دارد که در برابر  نوع واکسن در بی دو

 کند: محافظت ایجاد می اوریون

 (MMRواکسن سرخک، اوریون، سرخجه ) .1

واکسن سرخک، اوریون، سرخجه و آبله مرغان  .2

(MMRV) 

 

ها به صورت رایگان و به عنوان بخشی از  واکسناین 

سازی منظم دوران کودکی و نیز برای سایر  برنامه ایمنی

داشته باشند  اوریونافرادی که نیاز به محافظت در برابر 

HealthLinkBC شوند. برای آگاهی بیشتر به ئه میارا

File #14a و  واکسن سرخک، اوریون و سرخجه

#14e HealthLinkBC File   ،واکسن سرخک

مراجعه  (MMRV) اوریون، سرخجه و آبله مرغان

 کنید.

 ؟شود منتشر میچگونه  اوریون

 شود. واگیردار بوده و به آسانی منتشر می اوریون

اوریون از طریق تماس با بزاق یا خلط دهان، بینی، یا 

وقتی شخص مبتال سرفه  شود. گلوی فرد بیمار منتقل می

هوا  قطرات ریز در کند، ویروس از طریق یا عطسه می

متر از فرد مبتال به  2حتی اگر شما  شود. منتشر می

اوریون فاصله داشته باشید ممکن است در معرض آن 

شما ممکن است با تنفس این قطرات ریز یا  قرار بگیرید.

 شوید. لمس اشیاء آلوده به ویروس به این بیماری مبتال

مصرف غذا، نوشیدنی یا سیگار به صورت مشترک، یا 

تواند شما را در  بوسیدن کسی که حامل ویروس باشد می

 معرض خطر قرار بدهد.

 بیماری چیست؟ های این نشانه

درد، سردرد، و تورم غدد  شامل تب،ممکن است عالئم 

بزاقی باشد، به ویژه غدد بناگوشی که در دو طرف گونه 

 قرار دارند.

 

ای ندارد.  نفر مبتال به اوریون هیچ نشانه 5نفر از هر  1

نفر مبتال به اوریون دچار تورم غدد  3نفر از هر  1حدود 

توانند اوریون  شود. البته این افراد کماکان می بزاقی نمی

 را به دیگران منتقل کنند.

 

روز پس از آلوده شدن  25تا  12ممکن است  ها این نشانه

 بروز کنند. اوریونفرد با ویروس 

 قرار گرفته باشم چطور؟ اوریوناگر من در معرض 

قرار گرفته  فردی مبتال به اوریوناگر شما در معرض 

 مقدار و دفعاتبیماری نشده باشید یا این باشید و مبتال به 

دریافت نکرده باشید، را  اوریونواکسن  توصیه شده از

اوریون پس اگرچه دریافت واکسن  سازی شوید. ایمنیباید 

از قرارگیری در معرض آن از ابتال به بیماری جلوگیری 

کند، اما از شما در مراحل بعدی قرارگیری در  نمی

کند. با بررسی سوابق  معرض آن محافظت می

سازی خود از تعداد دوز واکسن اوریون که دریافت  ایمنی

یا پس از آن  1970 اگر متولد اید مطلع شوید. کرده

از واکسن اوریون برای محافظت  نوبت 2یا  1هستید، 
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، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیرای دیگر پروندهب
دیدن کنید یا با  HealthLinkBC.ca.wwwهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم  8-1-1شماره 
 .گرددزبان ارائه می 130به بیش از 

 

ی خدمات سالمت خود  با ارائه دهنده .شود توصیه می

سازی  تماس بگیرید تا مطلع شوید که آیا نیاز به ایمنی

اند  به دنیا آمده 1970دارید یا خیر. افرادی که قبل از 

احتماالً در برابر اوریون ایمن هستند و نیازی به 

 سازی ندارند. ایمنی

 کار ام باید چه شده اوریوناگر احتمال بدهم که مبتال به 
 کنم؟

، به ویژه اگر با اید تورم در غدد بزاقی شده اگر دچار

بوده است یا به  اوریوناید که مبتال به  کسی تماس داشته

 ازشیوع داشته است،  اوریوناید که  ای سفر کرده منطقه

را معاینه  بخواهید شمای خدمات بهداشتی  یک ارائه کننده

. بهتر است از قبل تماس بگیرید تا به سرعت ویزیت کند

به آسانی  اوریونشوید و دیگران را هم آلوده نکنید. 

ممکن است در اماکنی مثل اتاق انتظار یا بخش اورژانس 

نوبت  بندی پزشک یا پرستار مسئول اولویتمنتشر شود. 

د که شما به فضایی ناطمینان حاصل کن ندتوان می بیماران

بسته برای معاینه هدایت شوید و زمانی به کلینیک بروید 

که اتاق انتظار خالی باشد. سوابق واکسیناسیون خود را 

ی جسمی، آزمایش  یک معاینهبه همراه داشته باشید. 

ی ادرار از  یا نمونه غدد بزاقیبرداری از  خون، و نمونه

 به انجام برسد. اوریونشما گرفته خواهد شد تا تشخیص 

به دیگران جلوگیری  اوریونتوانم از انتقال  چگونه می
 کنم؟

روز قبل تا  7تواند  شده باشد می اوریونکسی که مبتال به 

، ویروس را به دیگران عالئمروز بعد از اولین ظهور  9

توانید با  اید می شده اوریونمنتقل کند. اگر شما مبتال به 

آن به دیگران جلوگیری از انتقال  رعایت موارد زیر

 کنید:

  روز در  5، حداقل شروع تورم غدد بزاقیپس از

 خانه بمانید.

 های خود را به طور منظم بشویید. دست 

  داخل یک دستمال کاغذی یا آستین خود عطسه و

 هایتان. داخل دستنه سرفه کنید و 

  غذا، نوشیدنی، یا سیگار را با دیگران به طور

 دیگران را نبوسید.کنید و ن مصرفمشترک 

 چیست؟ اوریوندرمان خانگی 

بهداشتی، نکات زیر برای  مراجعه به مراقبتگرپس از 

درمان خانگی ممکن است به شما کمک کند تا در دوران 

 تر باشید: استراحت و نقاهت راحت

  مایعاتی مانند آب، آبمیوه و سوپ فراوان بنوشید، به

 ویژه اگر تب دارید.

 استراحت کنید. زیاد 

 ی یخ  کند از بسته اگر فک شما متورم شده یا درد می

ی آبجوش استفاده کنید. قبل از استفاده از آنها  یا کیسه

ای نازک روی فک خود برای محافظت از  حوله

 پوست بگذارید.

 های ترش پرهیز کنید  از خوردن و نوشیدن خوراکی

زیرا غدد بزاقی متورم به طعم ترش بسیار حساس 

 هستند.

 دار و همچنین  طعم بهشتهای-در-یخیخ یا  های تراشه

نرمی بخورید که نیاز به جویدن نداشته غذاهای 

 باشند.

 

 

 

 

 

ماه نباید بدون مشورت قبلی با  6* به کودکان زیر 

 مراقبتگر بهداشتی ایبوپروفن داده شود.

 

برای آگاهی بیشتر درباره سندروم رای، در وبسایت 

سی به این پرونده مراجعه کنید: لینک بیهلث

HealthLinkBC File #84 سندروم رای. 

 

سازی، از وبسایت برای آگاهی بیشتر در باره ایمن

ImmunizeBC  :دیدن کنید

https://immunizebc.ca/. 

 

 

 

 

تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن )مانند  برای
( استفاده کرد. ®( یا ایبوپروفن* )مانند اَدویل®تایلِنول

( ®آسپیرینمانند سال نباید آ.اس.آ ) 18به افراد زیر 
 داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود دارد.
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