
Informasjon til gravide om influensavaksine sesongen 2020–2021

FARSI

 1 

Sesonginfluensa 

 برای زنان باردار
 مصوندر مقابل خطر ابتال بھ نوع شدید آنفوالنزا را مادر و کودک نفوالنزای فصلی برای زنان باردار، واکسن آ

کند. تمام زنان بھ یک اندازه در معرض خطر ابتال بھ آنفوالنزا ھستند اما احتمال دارد زنان باردار دوره بیماری می
شود. تر شویم، خطر این بیماری بیشتر میشدیدتر و عوارض بیشتری داشتھ باشند. ھر چقدر بھ موعد زایمان نزدیک

 ز در معرض خطر خواھد بود.اگر مادر بھ شدت بیمار شود، کودک متولد نشده نی

 مصونیت مادر
 کند.کند، در زنان باردار نیز مصونیت ایجاد میبھ ھمان اندازه کھ افراد بزرگسال و سالم را مصون می این واکسن

 مصونیت کودک بعد از تولد
ناشی از  نوزادان نسبت بھ کودکان بزرگتر و بزرگساالن بیشتر در معرض خطر ابتال بھ نوع شدید بیماری و مرگ

آنفوالنزا قرار دارند. اگر مادر در دوران بارداری واکسینھ شود، کودک نیز بھ مدت شش ماه بعد از تولد مصون 
 خواھد بود.

 برای زنان باردار ھاییتوصیھ
 سھ ماھھ دوم و سوم بارداری خود باید واکسینھ شوند.قبل از شروع فصل آنفوالنزا، زنان باردار در  •
 ھای پرخطر قرار دارند، باید در سھ ماھھ اول بارداری خود واکسینھ شوند.در سایر گروهزنان بارداری کھ  •

 
 ھا مخصوص فصل آنفوالنزا (پاییز و زمستان) است. برای واکسیناسیون با پزشک خود تماس بگیرید.این توصیھ

 درباره واکسن آنفوالنزا
تواند فرد را بھ آنفوالنزا مبتال کند. ا است و نمیواکسن آنفوالنزای فصلی حاوی ویروس غیر فعال شده آنفوالنز

ترکیبات جیوه یا ھیچگونھ مواد نگھدارنده دیگری بھ این واکسن اضافھ نشده است. واکسیناسیون از طریق تزریق انجام 
 شود و یک دوز از آن کافی است.می

 
شوند اما این واکسن شما را در فوالنزا میھا باعث بروز عالئمی مشابھ با آنھا و باکتریکروناویروس یا سایر ویروس

 کند.مقابل آنھا مصون نمی

 عدم آسیب بھ کودک متولد نشده
کنند. طبق گزارش این کشورھا، ھاست کھ چند کشور اعم از آمریکا این واکسن را برای زنان باردار توصیھ میسال

 دھد.آسیب بھ کودک متولد نشده را افزایش نمی واکسیناسیون در دوران بارداری خطر سقط جنین، تولد نوزاد نارس یا

 عوارض جانبی
بیشتر از خطرات  بسیاراین واکسیناسیون  فوایدکند و واکسن آنفوالنزای فصلی بھ ندرت عوارض جانبی شدید ایجاد می

 بالقوه آن است.
 

ھای آلرژیک شدید بعد واکنشعوارض جانبی رایج عبارتند از حساسیت در محل تزریق، کمی احساس ناخوشی و تب. 
 از واکسیناسیون آنفوالنزا بسیار نادر است.
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 در موارد زیر واکسن نزنید:
 گراد دارید.درجھ سانتی 38عفونت حاد با تب باالی اگر  •
 اگر قبالً بدنتان نسبت تزریق ھمین واکسن واکنش شدیدی نشان داده است. •
 دھد.یک شدید نشان میاگر بدنتان فوراً نسبت بھ تخم مرغ واکنش آلرژ •
 اگر بھ ھر یک از مواد موجود در واکسن حساسیت دارید. •

 اطالعات بیشتر
 :اطالعات بیشتر درباره آنفوالنزا و واکسیناسیون در وبسایت زیر موجود است
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