PERSIAN – The importance of immunisation before and during pregnancy

اھﻤﯿﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
•

ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ ،ﻧوزاد ﻣﺗوﻟد ﻧﺷده و ﺗﺎزه ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺷﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﺧﯽ اﻣراض ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .اﯾن
اﻣراض ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻧوزاد ﺗﺎن ﺷوﻧد.

ﭘﯾش از ﺑﺎرداری
ﺳرﺧﮏ ،اورﯾون و ﺳرﺧﺟﮫ )(MMR
•

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

•

ﭘﯾش از ھر ﺑﺎرداری ﻣﺻوﻧﯾت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﺧﺟﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘس از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑرای ﺑﺎرداری اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺧود داری ﮐﻧﯾد.

آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن
•

اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی در ﺷﻣﺎ و ﻧوزاد ﻣﺗوﻟد ﻧﺷده ﺷﻣﺎ
ﮔردد.

•

اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ از ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻧﺟﺎم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺧون آن را ﺑراﯾﺗﺎن ﭼﮏ ﮐﻧد.

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘس از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑرای ﺑﺎرداری اﻗدام ﮐﻧﯾد.

در دوران ﺑﺎرداری
آﻧﻔوﻻﻧزا
•

زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﯾﺷﺗر درﻣﻌرض ﺧطر وﻗوع ﻋوارض ﺟدی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻔوﻻﻧزا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

درﯾﺎﻓت واﮐﺳن آﻧﻔوﻻﻧزا ﺑرای ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ
•

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در دوران ﺑﺎرداری ،ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از ﻧوزادﺗﺎن در طول ﻣﺎھﮭﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺗوﻟدش در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.

•

درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ )ﺑوﺳﺗرﯾﮑس( ﭘس از ھﻔﺗﮫ ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺎرداری ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن واﮐﺳن را ﭘﯾش
از ﺑﺎرداری ﯾﺎ در طول ﺑﺎرداری ﻗﺑﻠﯽ ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.

•

واﮐﺳن ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﻔﺗری و ﮐزاز ﻧﯾز ﻣﺻوﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﭘس از ﺑﺎرداری
•

واﮐﺳن ﺑوﺳﺗرﯾﮑس درﺻورﺗﯾﮑﮫ آن را در ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ﺣﺗﯽ
ﭘس از ﺑﺎرداری ھم ارزﺷﻣﻧد اﺳت.

ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر دارد؟
•

در طول دوران ﺗﻐذﯾﮫ ﻧوزادﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر ،درﯾﺎﻓت ﺗﻣﺎﻣﯽ واﮐﺳن ھﺎی ﻣذﮐور ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر واﻟدﯾن ،ﭘدرﺑزرﮔﮭﺎ و ﻣﺎدر ﺑزرﮔﮭﺎ ،ﮐودﮐﺎن و اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ از ﻧوزاد ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دارد؟
•

درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑوﺳﺗرﯾﮑس ھر ده ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧوزاد ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

•

درﯾﺎﻓت اﯾن واﮐﺳﻧﮭﺎ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ در طول دوران ﺑﺎرداری ﺷﻣﺎ اﯾﻣن اﺳت.

•

ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﻧوزادﺗﺎن واﮐﺳن ھﺎی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روز ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﻟطﻔﺎ ً درﺑﺎره واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

درﺑﺎره ﻧوزاد ﻣن ﭼﮫ طور؟
•

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧوزادان ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس طرح واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻠﯽ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﻧد.

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