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 قبل وبعد الوالدة التحصین أھمیة
 حصین الت

في  اض الُمعدیة وھي أمراض قد تتسببمولودك الجدید ضد بعض األمرأوقد یحمیك ویحمي جنینك  •
 إلحاق بالغ األذى بك وبطفلك.

 على بناء المقاومة ضد أمراض ُمحدَّدة. ویدربھا یُعلِّم دفاعات جسمك الطبیعیة •

 قبل الحمل
 )MMR(لُقاح  بة األلمانیة، النكاف والحصالحصبة
لقیة أثناء الحمل قد تُسبِّب تشوھات خَ ، "بالحصبة األلمانیة"التي تعرف أیضاً بیال، وورإن اإلصابة بال •

 بالغة.
 ضد الحصبة األلمانیة قبل كل حمل. افحصي مناعتك •
 .أربعة أسابیع بعد الحصول على اللُقاح قبل محاولتك الحمل النتظارالیِك یجب ع •
 بعدما تصبحین حامالً. (التطعیم) أخذ اللُقاح یجب عدم  •

 
 )الجدیريجدري الماء (

 یُسبِّب لك ولجنینك المرض الشدید. نادراً مااإلصابة بجدري الماء أثناء الحمل إن  •
 الرجاء مراجعة طبیبك العائلي وطلب ،ال بجدري الماء أم إذا كنت قد أصبتِ إن كنِت ال تتذكرین ما  •

  لذلك. فحص الدم
 قبل محاولتك الحمل. ،أربعة أسابیع بعد أخذ اللُقاح يرنتظا •

 
 أثناء الحمل

 اإلنفلونزا
 اإلصابة باإلنفلونزا.الحوامل أكثر عرضة من غیرھن لخطر النساء إن  •
 .ھاضد للتحصُّناإلنفلونزا لقاح ي بتلقّ الحوامل  النساء لكل یُوصى •
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من ممارس مؤھل. إذا كنِت قلقة بشأن صحتك، فعلیِك  المقدمة لِك   یوفر ھذا المستند معلومات عامة فقط وال یُقصد بھ أن یحل محل المشورة الصحیة .

 طلب المشورة من ممارس مؤھل.

 
 

 
 

 الشاھوق (السعال الدیكي)
 .األولى بعد الوالدة طفلك في األشھریحمي أثناء الحمل یكي ضد الُسعال الد التحصینإن  •
من الحمل حتى وإن كنت قد أخذِت ھذا  اسبوع 20بعد ) Boostrixیُوصى حالیًا بلُقاح بوستریكس ( •

 اللُقاح قبل الحمل.
 .(التیتانوس) أیًضا ضد الدفتیریا والكزازیحمي  الُسعال الدیكي اللُقاح ضدإن نفس  •

 

 بعد الحمل
مفیًدا بعد الحمل  ظلاإلصابة بالسعال الدیكي ی ) للوقایة منBoostrixتلقیح بلُقاح بوستریكس (إن ال •

 (إن كان قد فاتك الحصول علیھ خالل السنوات العشر الماضیة).
 

 ماذا بالنسبة لإلرضاع الطبیعي (من الثدي)؟
 .مرحلة اإلرضاع الطبیعي اللُقاحات آمنھ أثناءإن كل  •

 
 الذین یعتنون بطفلي؟ اآلخرین ء واألجداد واألطفال واألشخاصآلباماذا بالنسبة ل

ل عشر سنوات، ولقاح اآلنفلونزا سنویاً لكل ) كBoostrixیوصى بالتحصین بلُقاح بوستریكس ( •
 بالعنایة بطفلك. األشخاص المعنیین

 اللُقاحات أثناء فترة حملك.إنھ من األمان أن یتلقوا ھذه  •
في مواعیدھا أوالً بأول،  اللقاحاتأطفال األسرة اآلخرین أن یكونوا منتظمین في أخذ كافة یجب على  •

 على حمایة مولودك الجدید.اعد سیسفإن ھذا 
 .عة طبیبك العائلي لمناقشة التحصینالرجاء مراج •

 
 طفلي (المولود الجدید)؟ل بالنسبةماذا 
 .الوطني برنامج التحصینُموصى بھ من قِبَل كل األطفال وفق ما ھو  صینیجب تح •

 
  رابط ُمفید

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/immunisation-throughout-  
life/immunisation-for-pregnancy 
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 المزید من المعلومات:
من أجل ئي التولید أو القابلة طبیبك العائلي أو أخصاتحدثي مع 

 اإلطالع على المزید.
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