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Sesonginfluensa 

 حاملھبرای زنان 
 مصوندر مقابل خطر ابتال بھ نوع شدید آنفوالنزا را مادر و کودک ، حاملھفصلی برای زنان  اینفلوینزا واکسین

مریضی دوره  حاملھھستند اما احتمال دارد زنان  اینفلوینزا. تمام زنان بھ یک اندازه در معرض خطر ابتال بھ یسازدم
شود. اگر مریضی بیشتر میتر شویم، خطر این نزدیک والدتقدر بھ موعد شدیدتر و عوارض بیشتر داشتھ باشند. ھر 

  شود، کودک متولد نشده نیز در معرض خطر خواھد بود. مریضمادر بھ شدت 

 مصونیت مادر
 کند.حاملھ نیز مصونیت ایجاد می، در زنان میسازدبھ ھمان اندازه کھ افراد بزرگسال و سالم را مصون  واکسیناین 

 مصونیت کودک بعد از تولد
و مرگ ناشی از  مریضینوزادان نسبت بھ کودکان بزرگ و بزرگساالن بیشتر در معرض خطر ابتال بھ نوع شدید 

مصون  مدت شش ماه بعد از تولد رایشود، کودک نیز ب حاملگی واکسینقرار دارند. اگر مادر در دوران  اینفلوینزا
 خواھد بود.

 حاملھبرای زنان  ھاتوصیھ
 شوند. حاملگی خود باید واکسینسھ ماه دوم و سوم در  حاملھ، زنان اینفلوینزاقبل از شروع فصل  •
 شوند. حاملگی خود واکسیناول  رخطر قرار دارند، باید در سھ ماهھای پپگرو دیگرکھ در  حاملھزنان  •

 
 خود تماس بگیرید. داکترو زمستان) است. برای واکسیناسیون با  خزان( اینفلوینزاھا مخصوص فصل این توصیھ

 اینفلوینزا واکسیندرباره 
مبتال کند.  اینفلوینزاتواند فرد را بھ است و نمی اینفلوینزاس غیر فعال شده ویرافصلی حاوی و اینفلوینزا واکسین

سیناسیون از طریق تزریق ضافھ نشده است. واکا واکسینبھ این  مرکری یا ھیچگونھ مواد نگھدارنده دیگرترکیبات 
 شود و یک دوز آن کافی است.انجام می

 
شما را در  واکسینشوند اما این می اینفلوینزامشابھ با  ھا باعث بروز عالئماھا و باکترییروسار ودیگیروس یا اکروناو

 .گھمیداردمقابل آنھا مصون ن

 بھ کودک متولد نشده ضررعدم 
این کشورھا،  راپورکنند. طبق توصیھ می حاملھرا برای زنان  واکسینمریکا این است کھ چند کشور اعم از ا ھاسال

 دھد.ھ کودک متولد نشده را افزایش نمیب ضرریا  ناسالمخطر سقط جنین، تولد نوزاد  حاملگیواکسیناسیون در دوران 

 عوارض جانبی
این واکسیناسیون بیشتر از خطرات بالقوه  فوایدکند و ندرت عوارض جانبی شدید ایجاد می فصلی بھ اینفلوینزا واکسین

 آن است.
شدید بعد  حساسیت ھایو تب. واکنش خستگیعوارض جانبی رایج عبارتند از حساسیت در محل تزریق، کمی احساس 

 بسیار نادر است. اینفلوینزااز واکسیناسیون 
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 :کنیدن واکسین ذیلدر موارد 
 گراد دارید.درجھ سانتی 38عفونت حاد با تب باالی اگر  •
 نشان داده است. واکنش شدید واکسیناگر قبالً بدنتان نسبت تزریق ھمین  •
 دھد.ن میشدید نشا حساسیتاگر بدنتان فوراً نسبت بھ تخم مرغ واکنش  •
 حساسیت دارید. واکسیناگر بھ ھر یک از مواد موجود در  •

 بیشتر معلومات
  :موجود است ذیلسایت  بیو واکسیناسیون در و اینفلوینزابیشتر درباره  معلومات
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