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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
 

ਟੀਕਾਕਰਣ 
• ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੂਤ ਦ ੇਕੱੁਝ ਰੋਗ� ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

      
 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮੰਪਸ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ (MMR)  

• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੈਲਾ ਦੀ ਲਾਗ, ਿਜਸਨੰੂ German ਮੀਜ਼ਲਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮ 

ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਹਰੇਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੂਬੈਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਗ-ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ।ੋ 

• ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆ ਂਤਕ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। 

 

ਵਰੀਸੀਲਾ (ਿਚਕਨਪਾਕਸ) 

• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਚਕਨਪਾਕਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੁ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁਰਲਭ ਹੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ 

ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਿਚਕਨਪਾਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ� ਨਹ�, ਤ� ਇਸਦੀ ਜ�ਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀ.ਪੀ.) ਨੰੂ ਬਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  

• ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਚਾਰ ਹਫਿਤਆ ਂਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰ।ੋ 
 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ 
ਇੰਫਲੂਐਜ਼ਂਾ (ਫਲ)ੂ 

• ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਫਲ ੂਦੀ ਲਾਗ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

• ਸਾਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਲਈ ਫਲ ੂਦ ੇਟੀਕੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਿਕਸ ੇਯੋਗ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਦਤੱੀ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਥਾਂ ਨਹੀ ਂਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਯੋਗ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 
 

 

ਪਰਟੂਿਸਸ (ਕਾਲੀ ਖ�ਸੀ) 

• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਖ�ਸੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਟੀਕਾ ਜਨਮ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਕੱੁਝ 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਕਾਲੀ ਖ�ਸੀ ਦ ੇਟੀਕੇ (Boostrix) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ20 ਹਫਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਜ� ਿਪੱਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਕਾਲੀ ਖ�ਸੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਿਡਪਥੀਰੀਆ ਤ� ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਲਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 
• ਕਾਲੀ ਖ�ਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Boostrix ਟੀਕਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪੱਛਲੇ 10 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।   

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜ� ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?   

• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ� ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ Boostrix ਟੀਕੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਜੱਦ ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੀ ਉਨ� � ਲਈ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡ ੇਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (GP) ਨੰੂ ਿਮਲੋ।  

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? 

• ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  

ਉਪਯੋਗੀ ਿਲੰਕ 

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

0ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇGP, ਆਬਸਿਟਿਟ�ਸ਼ਨ ਜ� 

ਿਮਡਵਾਇਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 
 
 

Acknowledgements 
Produced by: Maternity Services MHVL 

Date produced: Jan 2018 

Date of last review: December 2020 

Date for review:  Dec 2022 

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

	ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
	ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
	ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
	Acknowledgements



