
50+կամ 
իմունային 
անբավարա-

րուծություն ունե՞ք։ 
Պաշտպանվեք 

գոտեթրմորի դեմ։ 

ԱՄՆ-ի 3 բնակչից 1-ը 
կունենա գոտեթրմոր։ 
Հիվանդանալու ձեր 
հավանականությունը 
կմեծանա տարիքի հետ։ 

Ստացեք գոտեթրմորի նոր 
պատվաստանյութի 2 դեղաչափ 
(Shingrix®) 
Որո՞նք են Գոտեթրմորի պատվաստում ստանալու 
առավելությունները։ 

• Դա գոտեթրմորը (ցավոտ ցան, որը կարող է երկարաժամկետ 
նյարդային ցավ առաջացնել) կանխելու լավագույն միջոցն է։ 

• Այն 90% արդյունավետությամբ կանխում է գոտեթրմորն, 
անգամ նախկինում գոտեթրմորով հիվանդների մոտ։ 

Ո՞վ պետք է պատվաստանյութ ստանա։ 
CDC-ն խորհուրդ է տալիս պատվաստանյութի 2 դեղաչափ 
ստանալ՝ 2-6 ամիս տարբերությամբ․ 

• 50 և ավելի բարձր տարիքի անձինք։ 

• 19-49 տարեկանները՝ թուլացված իմունիտետով։ 

Shingrix® ապահովագրվա՞ծ է իմ առողջապահական ծրագրով։ 

Shingrix®-ն ապահովագրված է մասնավոր ապահովագրական 
ընկերությունների մեծ մասով, Medicare Մաս D-ով և Medi-Cal-ով։ 
Զանգահարեք ձեր ծրագրին՝ ապահովագրությունը և վճարները 
ճշտելու համար։ 

Ի՞նչ պետք է ակնկալեմ պատվաստումից հետո։ 

Սովորաբար մարդիկ ձեռքի ցավ կամ այտուց են ունենում այն 
վայրում, որտեղ կատարվել է պատվաստումը: Որոշ մարդիկ մի 
քանի օր կամ ավելի քիչ զգում են հոգնածություն, գլխացավ, 
ստամոքսի ցավ կամ սրտխառնոց: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զրուցեք ձեր բուժաշխատողի 
հետ կամ այցելեք CDC.gov/shingles/vaccination.html 

Ջիմի պատմությունը 
Նա ասաց, որ թվում էր, թե մեկը 
դանակով հարվածում է իրեն.... 

—գոտեթրմորը 
հաղթահարած Ջիմի կինը։ 
Տե՛ս ամբողջական 
Գոտեթրմորի 
պատմությունը» 
ShotByShot.org 

Ձեր բժշկից կամ 
դեղագործից 
գոտեթրմորի 
պատվաստում 
խնդրեք այսօր։ 

Կալիֆորնիայի Հանրային առողջապահության վարչություն | Պատվաստումներ 
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