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 وا�سن آنفوالنزا برای زنان باردار
ف زنان باردار مانند سایر زنان شایع است، اما زنان باردار ب�ش�ت در  آنفوالنزا در بنی

معرض خطر ابتال به ن�ع شد�د ب�ماری هستند. این خطر با ادامه بارداری افزا�ش 
ف خطرنا� �ابد. ا�ر مادر به شدت ب�مار شود، �� باشد. این تواند برای جننی

 کند. وا�سن برای زنان باردار از مادر و کودک محافظت �
__________________________________________________________________________________ 

 پ�شنهادات برای زنان باردار
وع فصل آنفوالنزا وا�سنشود که به زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم توص�ه �   بزنند.  قبل از �ش

ن قرار دارند، به آنها توص�ه � پر ا�ر زنان باردار در �ک گروە  شود که در سه ماهه اول خود خطر د�گر ن�ی
 وا�سن بزنند. 

 
ن و زمستان) م��وط �  شود. این توص�ه به فصل آنفوالنزا (پای�ی

  
 کند از مادر محافظت � 

ن دهند که وا�سن آنفوالنزا تحق�قات �شان �  به اندازە سایر بزرگساالن سالم در زنان باردار ن�ی
 کند. مصون�ت ا�جاد � 

  
 کند از کودک محافظت � 

نوزادان �سبت به کودکان بزرگ�ت و بزرگساالن ب�ش�ت در معرض خطر ابتال به ن�ع شد�د آنفوالنزا قرار 
بارداری وا�سینه شود، کودک او به مدت شش ماە اول بعد از تولد مصون  دارند. ا�ر مادر در طول 

 خواهد بود. 
ن را افزا�ش   تزر�ق وا�سن آنفوالنزا در طول بارداری خطر سقط، زا�مان زودرس �ا آس�ب به جننی

 دهد. ن� 
 

 در�ارە وا�سن آنفوالنزا 
هایی از شود و فقط حاوی قسمتوا�سن آنفوالنزای توص�ه شدە برای زنان باردار در �ک دوز تزر�ق �

 شود. ها و آب است. این وا�سن موجب ابتال به ب�ماری آنفوالنزا ن� و�روس آنفوالنزا، نمک 
ی ها ) �ا سایر و�روس 19-وا�سن آنفوالنزا در مقابل کروناو�روس (کوو�د  های د�گری که موجب  و با��ت

 کند. ا�جاد ن� شوند، مصون�ت بروز عالئم شب�ه به آنفوالنزا �
 

 عوارض جانیب 
ن  عوارض جانیب شایع عبار�ست از حساس�ت �سبت به درد، قرمزی و ورم در اطراف محل تزر�ق، و ن�ی

. عوارض جانیب شد�د و وا�نش های آلرژ�ک بعد از وا�سیناسیون آنفوالنزا �س�ار نادر درد عضالین
 است. 



FARSI  FHI.NO/INFLUENSAVAKSINE 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  

 

2 / 2 

 توانم وا�سن آنفوالنزا بزنم؟ چطور � 
 کن�د.   مراجعهماما، پزشک خود �ا و�سا�ت شهرداری  به
 

 اطالعات ب�ش�ت 
 اطالعات ب�ش�ت در�ارە آنفوالنزا و وا�سن در ز�ر موجود است 

influenza/-https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal 

 

https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/

