
 

مغز(  التهابواکسیناسیون برای ویروس انسفالیت )
 (JEV)ژاپنی 

 

 است.  (JEV) یک بیماری نادر ولی جدی است که عامل آن ویروس انسفالیت ژاپنیانسفالیت ژاپنی 

 این ویروس اخیراً در استرالیای جنوبی )ساوت آستریلیا( یافت شده است. 

 دچار شوید.   JEVبیماری  به شما ممکن استاگر یک پشه آلوده به شما نیش بزند،  

 . سرایت نمی نمایداز انسان به انسانی دیگر سرایت نمی کند. این بیماری با خوردن گوشت نیز   JEVبیماری 

    به تب و سردرد دچار شوند. تنها  به شدت مریض نمی شوند. برخی از آنها ممکن استدارند  JEVاغلب افرادی که عفونت 

انسفالیت ممکن است باعث صدمه دائم به   لیت بگیرد، که باعث التهاب مغز می شود.انفر که به ویروس دچار شده ممکن است انسف  1نفر  100از هر 
 . گرددسیستم عصبی 

 با دریافت واکسن از خود و خانواده خود محافظت نمایید. 

را دریافت نمایند. شما در صورتی می توانید شرایط دریافت   JEVبی )ساوت آستریلیا( می توانند به رایگان واکسن برخی از افراد در استرالیای جنو
 واکسن رایگان را داشته باشید که: 

 زیر زندگی یا کار بکنید  (ُکدهای پستیها ) postcode در یکی از  ☐

 و

 صرف کنید ساعت در بیشتر روزها در فضای آزاد وقت  4دست کم  ☐

 بزرگ ترین شهر در منطقه  ُکد پستی  بزرگ ترین شهر در منطقه  ُکد پستی  بزرگ ترین شهر در منطقه  ُکد پستی 

5214 Goolwa 5320 Morgan 5342 Monash 

5238 Mannum 5321 Cadell 5343 Berri 

5253 Murray Bridge 5322 Qualco 5343 Gerard 

5254 Murray Bridge 5330 Waikerie 5344 Glossop 

5256 Milang 5331 Kingston-on-Murray 5345 Barmera 

5259 Lake Alexandrina 5332 Moorook 5346 Cobdogla 

5259 Raukkan 5333 Loxton 5353 Cambrai* 

5260 Tailem Bend 5340 Paringa 5354 Swan Reach 

5264 Meningie 5341 Renmark 5357 Blanchetown 

 می باشد.  Cambraiو  Sedanولی در بر گیرنده محالت  Ridley Road/Halfway House Road* تنها شامل محل های شرقی 

 .زندگی می نمایند واجد شرایط استحقاق می باشند  Lake Plainsو   Finniss، Naipa ،Mulgundawaافرادی که در مناطق 

 مراجعه نمایید.  www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccineبرای یافتن محلی که می توانید واکسن بزنید به تارنمای 

)جزایر تنگه تورز( و آسیای جنوب شرقی رفت   Torres Strait Islandsواکسن ها به کسانی که به امن و کارآمد می باشند.  این   JEVواکسن های 
 و آمد می کنند، سالها است مورد استفاده می باشند. 

 پرسشی دارید از دکتر خودتان بپرسید.   JEVاگر در باره واکسن 

 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

