
 PERSIAN – The importance of immunisation before and during pregnancy 
 

 

Mercy Hospitals Victoria Ltd. 
Translation updated April 2021 

 
 

                                          بارداری ھنگامقبل و  اھمیت واکسیناسیون
 

 واکسیناسیون
برخی امراض عفونی محافظت کند. این متولد شده شما را در مقابل  هتاز نوزاد متولد نشده و شما، می تواند •

  شما و نوزاد تان شوند. بھ آسیب جدی  موجبامراض می توانند 
 

 ارداری پیش از ب
 )(MMR سرخک، اوریون و سرخجھ

در طول بارداری می تواند باعث ایجاد نقایص جدی  می شودنامیده سرخک آلمانی نیز کھ  عفونت سرخجھ •
 مادرزادی گردد. 

 را نسبت بھ سرخجھ بررسی کنید.مصونیت خود  بارداریپیش از ھر  •
 .نماییدبرای بارداری اقدام پس سو صبر کنید برای مدت چھار ھفتھ   پس از دریافت واکسن شما باید •

 ھستید از دریافت واکسن خود داری کنید. بارداردرصورتیکھ  •
   

 آبلھ مرغان 
دی در شما و نوزاد متولد نشده شما می تواند باعث ایجاد بیماری ج بارداریابتال بھ عفونت آبلھ مرغان در دوران  •

 گردد.
با  بخواھید کھ از پزشک خانوادگی خود یا نھ شده اید لھ مرغان مبتالدر گذشتھ بھ آب آیا خاطر نمی آورید کھ اگر بھ  •

 کند.آن را برایتان چک  انجام یک آزمایش خون
 برای بارداری اقدام کنید. پسسو  صبر کنیدبرای مدت چھار ھفتھ ن پس از دریافت واکس شما باید •

 

 در دوران بارداری
 زاوالنآنف

 می باشند.نزا والآنفابتال بھ  دیوارض جوقوع ع معرض خطربیشتر در باردارزنان  •
 توصیھ می گردد.  باردارزنان ھمھ برای نزا والآنفواکسن دریافت  •

 
 سیاه سرفھ 

 اولیھماھھای  طولاز نوزادتان در  محافظتجھت سیستم ایمنی بدن شما را  ،بارداریوران ناسیون در دواکسی •
 تقویت می کند.  ش در مقابل سیاه سرفھتولد

این واکسن را پیش  اگرحتی  ،شودی توصیھ م بارداری ھفتھ بیستمس از پ )سبوستریک( سیاه سرفھ سندریافت واک •
 دریافت کرده باشید. ی خود یا در طول بارداری قبلبارداری از 

 می کند.ایجاد در مقابل دیفتری و کزاز نیز مصونیت  سیاه سرفھواکسن  •
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   پس از بارداری
حتی  سیاه سرفھ  جھت پیشگیری از ،دیده سال گذشتھ دریافت نکرده باش درا ر آندرصورتیکھ  سبوستریک نواکس •

  .پس از بارداری ھم ارزشمند است
 

   دارد؟  تغذیھ با شیر مادر ثیری برأچھ ت
   . باشدمی من ای برای شما مذکور یھا دریافت تمامی  واکسن ،در طول دوران تغذیھ نوزادتان با شیر مادر •

  دارد؟ و مادر بزرگھا، کودکان و افراد دیگری کھ از نوزاد مراقبت می کنند بزرگھا، پدروالدینثیری بر أچھ ت
 . شودرای تمام کسانی کھ از نوزاد شما مراقبت می کنند، توصیھ می بھر ده سال یکبار دریافت واکسن بوستریکس  •
 ایمن است.شما  بارداریدوران طول در توسط آنھا این واکسنھا یافت در •
 د.نباید بھ روز باشتمامی کودکان خانواده شما نیز  ھای واکسن محافظت از نوزادتان کمک بھ بھ منظور •
•  ً  کنید.  حبتصدرباره واکسیناسیون با پزشک خانوادگی خود  لطفا

 طور؟ھ درباره نوزاد من چ
 سینھ شوند. واکواکسیناسیون ملی  طرحبر اساس باید تمامی نوزادان  •

 لینک مفید
https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/immunisation-throughout-  
life/immunisation-for-pregnancy 
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