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تسا رتشیي،دیدثد ٮازذالوفذاً ٮرامیي. .ھدطماد ألنز ٮألتب.ا ل؛متحا .دننة ٠دنة ى داھتشید ،ٮور؛ذ ٮمومء. تحھد ھسدسؤم 
 ة4ود ھھاًم.ھلعد رد.ھك ى؛ ھلداح ن؛ذز،۶ٮرا.كحیي ار ٮلصغ. ٮازذاولغذاً نسكاو،دنراد رارة،دون ى^لماد موس. و 

 آنغلوانزاى فصلى
واكسن ھاى مربوط بھ زنان حاملھ، ھم از مادر و ھم از 

 كودى محافظت مى كند

 افزایش خطر ابتال بھ اتفلواتزاى شدید
آنفئوانزا در بین زنان حاملھ و دیكر زنان، بھ یى اندازه رایج است. با 

ل ابتالى زنان حاملھ بھ موارد شدید آنغلوانزا و بیمارى این وجود، احتما
ھاى بعد از آن، بیشتر است. ھر حھ مدت زمان بیشترى از حاملكى 

كذشتھ باشد، این خطر، بیشتر است. ابتالى مادر، بھ یى بیمارى جدى، 
 نیز مى تواند طفل در بطن را، در معرض خطر جدى قرار دھد.

 محأفطت از مادر
زا، محاقطت مناسب و یكسانى را براى زنان حاملھ و واكسن آنغلوان

دیكر كالن ساالن سالم فراھم مى كند. حندین ویروس و باكترى دیكر 
نیز، ممكن است عالیمى شبیھ آنفئوانزا ایجاد كنند. این واكسن، در برابر 

ھمحنین این واكسن، دس از این عوامل، از بدن محافظت نمى كند. 
 مى كند تولد طفل، از او محافظت

نوزادان نسبت بھ اطفال بزركتر و كالنساالن، در معرض خطر بیشترى 
براى ابتال بھ بیمارى شدید و مرى در نتیجھ آنغلوانزا ھستند. اكر مادر 

در ھئكام حاملكى واكسینھ شود، نوزاد تا شش ماه یس از تولد، محافظت 
 مى شود.

 توصیھ ھایى بھ زنان حاملھ
o  مى شود، در سھ ماھھ دوم و سوم حاملكى، بھ زنان حاملھ توصیھ

 در مقابل آنغلوانزا واكسینھ شوند.
o  بھ خانم ھای حاملھ در دوره سھ ماھھ اول توصیھ میشود کھ خود را

 واکسین نمایند، اگر بھ گروپ دیگری خطر تعلق دارند.

این توصیھ، در مورد آنغلوانزاى فصلى (خزان و زمستان) صدق مى 
 كند.

 واكسن، با داكتر خود بھ تماس شوید.براى دریاقت 

 درباره واكسن آئفئوائزا
واكسن آنغلوانزاى قصلى كھ بھ زنان حاملھ ییشنھاد مى شود، تنھا حاوى 

بخشى از ویروس ھاى كشفنھ شده آنغلوانزا است بثابراین، نمى تواند 
موجب بیمارى آنغلوانزا شود. تركیبات جیوه یا دیكر مواد نكھدارنده، بھ 

 اضافھ نشده اند. واكسن
یى دوز از واكسن مورد ضرورت است و ییحكارى ان طى یى مرحلھ، 

 انجام مى كیرد.

 عوارض جائبى
واكسن آنغلوانزاى قصلى، بھ ندرت موجب عوارض جانبى شدید مى 

شود و امتیازات واكسیناسیون، بسیار بیشتر از خطرات آن است. 
اندى و ھمحنین بروز عوارض جانبى رایج شامل احساس كسالت و تب 

حساسیت در اطراف محل ییحكارى، مى شوند. بروز واكنش ھاى 
 آلرزیى جدى، یس از واكسیناسیون، بسیار كم است.

 واكسن بھ طئل در بطن آسیب تمى زند.
حندین كشور از جملھ ابتاالت متحده آمریكا، سالھاست كھ این واكسن را 

ست آمده در این كشورھا بھ زنان حاملھ توصببھ مى كنند. تجربھ بھ د
نشان مى دھد كھ ییحكارى واكسن آنغلوانزا در ھنكام حاملكى، خطر 
 سفط جنین، تولد نارس ببا آسیب بھ طفل در بطن را اقزایش نمى دھد.

اكر شما داراى یكى از موارد زیر ھستید، واكسن، تباید ییحكارى 
 شود:

o  درجھ  38عفونت حاد ھمراه با تب باالىo  سابقھ واكنش
واكنش آلرزببكاجدى  oجدى بھ ھمین دوز از ھمین واكسن 

آلرزى تشخیص داده شده، بھ یكى از  oوعاجل بھ تخم مرغ 
 محتویات واكسن

 معلومات بیشتر
معلومات بیشتر در مورد آنغلوانزا و واكسن ھا، از طریق آدرس ھاى 

www٠fhi٠no/influensa  وwww٠fhi٠no/vaksine  قابل
دسترس است.
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