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ن در برابر آنفوالنزایواکس

د یھست شما کھ حاملھ دار یمعلومات برا

د ین خاطر بایاز ھم. دی در اثر آنفوالنزا ھستی جدیضیت بھ مری مصابی براید در معرض خطر بلندتری کھ حاملھ دار ھستییشما
ن یا رشد جنی ی حاملھ داری باالیرین کدام تاثیافت واکسیدر. دیینھ نمای خود را در مقابل آنفوالنزا واکسی حاملگ١۶بعداز ھفتھ 

. ندارد

 افراد حاملھ خطرناکتر است ی براآنفوالنزا
ا مرگ ی یض شدن جدیشوند اما خطر مر یض نمیشوند چندان مر ی بھ آنفوالنزا مصاب می کھ در زمان حاملگییشتر خانمھایب

.  ھم داشتھ باشند، بلندتر استیگر افراد کھ در مجموع صحت خوبی افراد حاملھ دار نسبت بھ دیبرا

نھ کنند  یکسد خود را وایافراد حاملھ با
 در برابر آنفوالنزا ی جنوری نومبر الی ماه ھای حاملھ خود را در طیکند کھ خانمھایھ میدن توصیاداره صحت عامھ در سو

 آنفوالنزا در یضیت بھ مرینکھ خطر مصابیشود از خاطر ا یھ می توصی حاملگ١۶ن بعداز ھفتھ یافت واکسیدر.  ندینھ نمایواکس
. دتر است بلنیاواخر دوران حاملگ

ون را یناسین، عمل واکسیم زودتر از ایکن یھ مید، ما توصی آنفوالنزا ھستیضیجاد مری ایگر عامل خطرزا برای دی اگر شما دارا
. ض از حد باشدی بیا چاقی، مرض شکر یوی مزمن ریضی، مری مزمن قلبیضیًتواند مثال مر ین عوامل خطرزا میا.  دیانجام دھ

.   باشدی امن و بدون خطر می در تمام طول حاملھ دارن راین واکسیافت ایدر

ن ندارد ی جنی باالیریافت واکسن کدام تاثیدر
 کھ ی حاملھ دارین خانمھاین بی در رشد جنیرییدھد کدام تغ ی نشان میق علمین تحقیچند.  ردیگین نمی از واکسیرین کدام تاثیجن

.  اند، وجود ندارد  نکردهافتین دیاند و آنھا کھ واکس افت نمودهین دریواکس

. کند یا آمده ھم محافظت مین ھمچنان از طفل تازه بدنین واکسیا
ن موضوع آن یل ایدل. ت داردی اول تولد در برابر آنفوالنزا مصونی در ماھھایا د، طفل شما ھم تا اندازهین زده باشیاگر شما واکس
 آنفوالنزا گرفتھ و طفل یضین خطر آنکھ شما مریعالوه بر ا. شوند یل من منتقی بھ جنی شما در دواران حاملگیھا است کھ پادتن

. شود ید، کمتر میض کنینوزاد خود را ھم مر

 وجود دارد یمی مالیاثرات جانب
 می معمول، مالیاثرات جانب. شتر از خطرات آن استین زدن بی ھم داشتھ باشد اما منفعت واکسیتواند اثرات جانبین آنفوالنزا میواکس

). دی را نگاه کنیستون بعد( روند ین میبوده و زود از ب

حملھ خواب در  (ی و نارکولپسی فصلین آنفوالنزاین واکسی بیکدام ارتباط. ردی کھ زده آنفوالنزا بگینیتواند از واکسیانسان نم
. وجود ندارد) یداریساعات ب

شود، تب، لرز،  یده و دردناک می سرخ، پوندیچکاریمحل پ: )نھ شدهی نفر واکس١٠٠کنفر از ھر یحداقل : ( معمولیاثرات جانب
. ا درد مفاصلی ی عضالنی، عرق کردن، دردھایسردرد

. یا درد عصبی، خارش، بخار یتیواکنش حساس: ا نادریرمعمول ی غیاثرات جانب

افت کنند ین را درین واکسید ایھمھ نبا
روس ی آنفوالنزا از ویھا نیشتر واکسینکھ بین وجود داشتھ باشد از خاطر این واکسین تخم ممکن است در ای از پروتئیر کمیمقاد

. دیریک دوکتور تماس بگید، با ید بھ تخم داریت شدیاگر حساس.  کنند کھ در تخم مرغ کشت داده شده استی استفاده مییآنفوالنزا
د، یا  بھ آن واکنش نشان دادهیگرین دیداز زدن واکسًا قبال بعید و یت دارین حساسین واکسیگر در ای دیزید بھ چیدانیھمچنان اگر م

. دیی دوکتور بگوین موارد را ھم برایا

ک فصل ادامھ دارد ی مدت ین برایر واکسیتاث
ن در برابر ین واکسیا.  ی فصلیک آنفوالنزای ی برای کافیگر مدتیان دیماند، بھ بی می ماه باق٩ ی ال۶ن ین آنفوالنزا بیر واکسیتاث

.  شود یدا می پیدیروس جدی اوقات ویکنند و بعضیر میین انواع مختلف بر اثر زمان تغیا. کند ینفوالنزا از فرد محافظت مسھ نوع آ
. شودیض مین تعوی ھر فصل، واکسین خاطر در ابتدایاز ھم
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 مراجعھ کنند ید بھ مراکز صحیاگر افراد حاملھ دار بھ آنفوالنزا مصاب شوند، با
 آخر یًض شوند مخصوصا در ماھھایًدا مری حاملھ دار ممکن است در اثر آنفوالنزا شدیت دارد کھ خانمھایاھمن موضوع یدانستن ا

 شما یضی اگر مرید حتیری تماس بگیًما با مراکز صحید مستقید، بایباش یت خود بھ آنفوالنزا میاگر مشکوک بھ مصاب. یحاملگ
د یروس داشتھ باشیھ ضد ویممکن است شما بعنوان مثال ضرورت بھ ادو. ود خید نباشد و بدون در نظر گرفتن ماه حاملھ داریشد

.  خواھند داشتیر بھتریعتر از آنھا استفاده شود، تاثیکھ ھر چھ سر

د یتوانیشتر را مطالعھ کرده مینجا معلومات بیدر ا
) Vårdguiden 1177 (١١٧٧ ی تداوین در برابر آنفوالنزا در راھنمایمعلومات در مورد واکس

:  Infpreg یتیت انترنی در سایمعلومات در مورد آنفوالنزا و حاملگ

: Läkemedelsverket اداره امور داروھا یتیت انترنی در سایمعلومات درباره اثرات جانب




