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ف انفلونزا   برای زنان حامله وا�سنی
ن زنان حامله شایع است که  انفلونزا  ، اما در م�ان د�گر زنانبه همان اندازە در بنی

ن زنان حامله ب�ش�ت است.  خطر ابتالی شد�د به این این خطر با  مرض در بنی
فت دورە حامل�گ افزا�ش � �ابد.  مکن است ا�ر م���ن مادر جدی باشد، م پ��ش

ن تاث�ی بگذارد.   ن از طفل بر جننی ن مخصوص زنان حامله از مادر و همچننی وا�سنی
 .� کند حفاظت

__________________________________________________________________________________ 

 زنان حامله  به م��وط  وص�ه هایت
 خود دوم و سوم حا ماهه-سه ای که زنان حامله به

گ
از  قبل توص�ه � شود که  را � گذرانند،  مل�

ف  وع فصل انفلونزا وا�سنی  آن را تطبیق کنند. �ش
 خود را � گذرانند،  ماهه-به زنان حامله ای که سه

گ
توص�ه � شود که ا�ر در گروە خطر اول حامل�

ف  ف د�گری ن�ی  را تطبیق کنند.  انفلونزا  قرار دارند، وا�سنی
 
 . عمل شود فصل انفلونزا (خزان و زمستان)  با�د در  توص�ه به این 

 
 حفاظت � کند  مادر  ز ا
ف  حفاظیت  تاث�ی  که�شان � دهند   مطالعات  اشخاص صحتمند  د�گر برای زنان حامله و  انفلونزا  وا�سنی

  بزرگسال
�
 است. اندازە  به �ک  دق�قا

 
 � کند  طفل حفاظت  از 

ا�ر شد�د قرار دارند.   انفلونزایبه اطفال کالن و بزرگساالن در معرض خطر ابتالی نوزادان، ب�ش�ت از 
ف   وا�سنی

گ
طفل وی برای شش ماە اول بعد از والدت مورد را تطبیق کند،   انفلونزا مادر در دورە حامل�

 خواهد بود.  حفاظت 
ف  ، خطر سوء حمل، والدت پ�ش از وقت،در دورە ح انفلونزا تطبیق وا�سنی

گ
ف را  امل� �ا صدمه به جننی

 افزا�ش ن� دهد. 
 

ن   انفلونزا در�ارە وا�سنی
ف انفلونزای مورد توص�ه برای زنان حامله، منح�ث �ک   � شود  تطبیق  �ک باریدوز  وا�سنی

�
 و �فا

 حاوی قطعایت از و�روس انفلونزا، نمک و آب است. 
ف شخص را به مرض انفلونزا مبتال ن� کند.   این وا�سنی

ف انفلونزا از شخص در برابر  �اها د�گر و �ا  ) 19-کوو�د( و�روس کرونا وا�سنی که  یی و�روس ها و بک�ت
 عالئ� مشابه به انفلونزا دارند، حفاظت ن� کند. 
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 عوارض جانیب 
ف درد عضله است.  زرق ناح�ه َدور� تورم حا�، ��ف و  یب  شامل عوارض جانیب معمو�ً  ، و همچننی

ف انفلونزا �س�ار کم  ،حساسییت  و وا�نش های جدیعوارض جانیب   رخ � دهد. بعد از تطبیق وا�سنی
 

ن انفلونزا را در�افت کنم  ؟از چه ط��ق � توانم وا�سنی
 مراجعه نمای�د.  شاروا�و �ا به و�سا�ت ،  قابله �ا دا��ت خ��شبا ، رابطه در این برای معلومات 

 
 معلومات ب�ش�ت 

� است ف در آدرس ذ�ل قابل دس�ت  : معلومات ب�ش�ت در�ارە انفلونزا و وا�سنی
https://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/ 

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

