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 واکسین در برابر آنفوالنزا

 معلومات برای شما کھ حاملھ دار ھستید 
 

شمایی کھ حاملھ دار ھستید در معرض خطر بلندتری برای مصابیت بھ مریضی جدی در اثر آنفوالنزا ھستید. از ھمین خاطر باید 
حاملگی خود را در مقابل آنفوالنزا واکسینھ نمایید. دریافت واکسین کدام تاثیری باالی حاملھ داری یا رشد جنین  ۱۶بعداز ھفتھ 

 ندارد. 
 

 راد حاملھ خطرناکتر است آنفوالنزا برای اف
شوند اما خطر مریض شدن جدی یا مرگ  شوند چندان مریض نمی بیشتر خانمھایی کھ در زمان حاملگی بھ آنفوالنزا مصاب می

 برای افراد حاملھ دار نسبت بھ دیگر افراد کھ در مجموع صحت خوبی ھم داشتھ باشند، بلندتر است. 
 

 ند  افراد حاملھ باید خود را واکسینھ کن
اداره صحت عامھ در سویدن توصیھ میکند کھ خانمھای حاملھ خود را در طی ماه ھای نومبر الی جنوری در برابر آنفوالنزا 

شود از خاطر اینکھ خطر مصابیت بھ مریضی آنفوالنزا در  حاملگی توصیھ می ۱۶واکسینھ نمایند.  دریافت واکسین بعداز ھفتھ 
  اواخر دوران حاملگی بلندتر است.

 
کنیم زودتر از این، عمل واکسیناسیون را  اگر شما دارای دیگر عامل خطرزا برای ایجاد مریضی آنفوالنزا ھستید، ما توصیھ می 

تواند مثالً مریضی مزمن قلبی، مریضی مزمن ریوی، مرض شکر یا چاقی بیض از حد باشد.  انجام دھید.  این عوامل خطرزا می
 طول حاملھ داری امن و بدون خطر میباشد.    دریافت این واکسین را در تمام

 
 دریافت واکسن کدام تاثیری باالی جنین ندارد 

دھد کدام تغییری در رشد جنین بین خانمھای حاملھ داری کھ  جنین کدام تاثیری از واکسین نمیگیرد.  چندین تحقیق علمی نشان می
 ند، وجود ندارد.  ا اند و آنھا کھ واکسین دیافت نکرده واکسین دریافت نموده

 
 کند.  این واکسین ھمچنان از طفل تازه بدنیا آمده ھم محافظت می

ای در ماھھای اول تولد در برابر آنفوالنزا مصونیت دارد. دلیل این موضوع آن  اگر شما واکسین زده باشید، طفل شما ھم تا اندازه
شوند. عالوه بر این خطر آنکھ شما مریضی آنفوالنزا گرفتھ و طفل  ھای شما در دواران حاملگی بھ جنین منتقل می است کھ پادتن

 شود.  نید، کمتر مینوزاد خود را ھم مریض ک
 

 اثرات جانبی مالیمی وجود دارد 
واکسین آنفوالنزا میتواند اثرات جانبی ھم داشتھ باشد اما منفعت واکسین زدن بیشتر از خطرات آن است. اثرات جانبی معمول، مالیم 

 بوده و زود از بین می روند (ستون بعدی را نگاه کنید). 
 

آنفوالنزا بگیرد. کدام ارتباطی بین واکسین آنفوالنزای فصلی و نارکولپسی (حملھ خواب در  انسان نمیتواند از واکسینی کھ زده
 ساعات بیداری) وجود ندارد. 

شود، تب، لرز،  نفر واکسینھ شده): محل پیچکاری سرخ، پوندیده و دردناک می ۱۰۰اثرات جانبی معمول: (حداقل یکنفر از ھر 
 درد مفاصل.  سردردی، عرق کردن، دردھای عضالنی یا

 
 اثرات جانبی غیرمعمول یا نادر: واکنش حساسیتی، خارش، بخار یا درد عصبی. 

 
 ھمھ نباید این واکسین را دریافت کنند 

ھای آنفوالنزا از ویروس  مقادیر کمی از پروتئین تخم ممکن است در این واکسین وجود داشتھ باشد از خاطر اینکھ بیشتر واکسین
میکنند کھ در تخم مرغ کشت داده شده است.  اگر حساسیت شدید بھ تخم دارید، با یک دوکتور تماس بگیرید.  آنفوالنزایی استفاده

اید،  ھمچنان اگر میدانید بھ چیزی دیگر در این واکسین حساسیت دارید و یا قبالً بعداز زدن واکسین دیگری بھ آن واکنش نشان داده
 این موارد را ھم برای دوکتور بگویید. 

 
 اثیر واکسین برای مدت یک فصل ادامھ دارد ت

ماه باقی میماند، بھ بیان دیگر مدتی کافی برای یک آنفوالنزای فصلی.  این واکسین در برابر  ۹الی  ۶تاثیر واکسین آنفوالنزا بین 
شود.   روس جدیدی پیدا میکند. این انواع مختلف بر اثر زمان تغییر میکنند و بعضی اوقات وی سھ نوع آنفوالنزا از فرد محافظت می

 از ھمین خاطر در ابتدای ھر فصل، واکسین تعویض میشود. 
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 اگر افراد حاملھ دار بھ آنفوالنزا مصاب شوند، باید بھ مراکز صحی مراجعھ کنند 

اھھای آخر دانستن این موضوع اھمیت دارد کھ خانمھای حاملھ دار ممکن است در اثر آنفوالنزا شدیداً مریض شوند مخصوصاً در م
باشید، باید مستقیماً با مراکز صحی تماس بگیرید حتی اگر مریضی شما  حاملگی. اگر مشکوک بھ مصابیت خود بھ آنفوالنزا می

شدید نباشد و بدون در نظر گرفتن ماه حاملھ داری خود. ممکن است شما بعنوان مثال ضرورت بھ ادویھ ضد ویروس داشتھ باشید 
 ا استفاده شود، تاثیر بھتری خواھند داشت. کھ ھر چھ سریعتر از آنھ

 
 در اینجا معلومات بیشتر را مطالعھ کرده میتوانید 

 )Vårdguiden 1177( ۱۱۷۷معلومات در مورد واکسین در برابر آنفوالنزا در راھنمای تداوی 
 influensa/-rad/Behandlingar/Vaccinationmot-och-www.1177.se/Fakta  
 

:  Infpregمعلومات در مورد آنفوالنزا و حاملگی در سایت انترنیتی 
www.medscinet.se/infpreg/publicInfoMore.aspx?topic=31  

 
: Läkemedelsverketمعلومات درباره اثرات جانبی در سایت انترنیتی اداره امور داروھا 

lakemedel/Biverkningar/-t.se/malgrupp/Allmanhet/Attanvandawww.lakemedelsverke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översättningen är framtaget av Smittskydd i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 
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