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واکسين در برابر آنفوالنزا

معلومات برای شما که حامله دار هستيد 

شمايی که حامله دار هستيد در معرض خطر بلندتری برای مصابيت به مريضی جدی در اثر آنفوالنزا هستيد. از همين خاطر بايد 
حاملگی خود را در مقابل آنفوالنزا واکسينه نماييد. دريافت واکسين کدام تاثيری باالی حامله داری يا رشد جنين  ١۶بعداز هفته 

 ندارد. 

راد حامله خطرناکتر است آنفوالنزا برای اف
شوند اما خطر مريض شدن جدی يا مرگ شوند چندان مريض نمیبيشتر خانمهايی که در زمان حاملگی به آنفوالنزا مصاب می

 برای افراد حامله دار نسبت به ديگر افراد که در مجموع صحت خوبی هم داشته باشند، بلندتر است. 

ند  افراد حامله بايد خود را واکسينه کن
اداره صحت عامه در سويدن توصيه ميکند که خانمهای حامله خود را در طی ماه های نومبر الی جنوری در برابر آنفوالنزا 

شود از خاطر اينکه خطر مصابيت به مريضی آنفوالنزا در حاملگی توصيه می ١۶واکسينه نمايند.  دريافت واکسين بعداز هفته 
  اواخر دوران حاملگی بلندتر است.

کنيم زودتر از اين، عمل واکسيناسيون را اگر شما دارای ديگر عامل خطرزا برای ايجاد مريضی آنفوالنزا هستيد، ما توصيه می 
تواند مثالً مريضی مزمن قلبی، مريضی مزمن ريوی، مرض شکر يا چاقی بيض از حد باشد. انجام دهيد.  اين عوامل خطرزا می

طول حامله داری امن و بدون خطر ميباشد.    دريافت اين واکسين را در تمام

دريافت واکسن کدام تاثيری باالی جنين ندارد 
دهد کدام تغييری در رشد جنين بين خانمهای حامله داری که جنين کدام تاثيری از واکسين نميگيرد.  چندين تحقيق علمی نشان می

 ند، وجود ندارد.  ااند و آنها که واکسين ديافت نکردهواکسين دريافت نموده

کند. اين واکسين همچنان از طفل تازه بدنيا آمده هم محافظت می
ای در ماههای اول تولد در برابر آنفوالنزا مصونيت دارد. دليل اين موضوع آن اگر شما واکسين زده باشيد، طفل شما هم تا اندازه

شوند. عالوه بر اين خطر آنکه شما مريضی آنفوالنزا گرفته و طفل های شما در دواران حاملگی به جنين منتقل میاست که پادتن
 شود. نيد، کمتر مینوزاد خود را هم مريض ک

اثرات جانبی ماليمی وجود دارد 
واکسين آنفوالنزا ميتواند اثرات جانبی هم داشته باشد اما منفعت واکسين زدن بيشتر از خطرات آن است. اثرات جانبی معمول، ماليم 

 بوده و زود از بين می روند (ستون بعدی را نگاه کنيد). 

آنفوالنزا بگيرد. کدام ارتباطی بين واکسين آنفوالنزای فصلی و نارکولپسی (حمله خواب در  انسان نميتواند از واکسينی که زده
 ساعات بيداری) وجود ندارد. 

شود، تب، لرز، نفر واکسينه شده): محل پيچکاری سرخ، پونديده و دردناک می ١٠٠اثرات جانبی معمول: (حداقل يکنفر از هر 
 درد مفاصل.  سردردی، عرق کردن، دردهای عضالنی يا

اثرات جانبی غيرمعمول يا نادر: واکنش حساسيتی، خارش، بخار يا درد عصبی. 

همه نبايد اين واکسين را دريافت کنند 
های آنفوالنزا از ويروس مقادير کمی از پروتئين تخم ممکن است در اين واکسين وجود داشته باشد از خاطر اينکه بيشتر واکسين

ميکنند که در تخم مرغ کشت داده شده است.  اگر حساسيت شديد به تخم داريد، با يک دوکتور تماس بگيريد.  آنفوالنزايی استفاده
ايد، همچنان اگر ميدانيد به چيزی ديگر در اين واکسين حساسيت داريد و يا قبالً بعداز زدن واکسين ديگری به آن واکنش نشان داده

 اين موارد را هم برای دوکتور بگوييد. 

اثير واکسين برای مدت يک فصل ادامه دارد ت
ماه باقی ميماند، به بيان ديگر مدتی کافی برای يک آنفوالنزای فصلی.  اين واکسين در برابر  ٩الی  ۶تاثير واکسين آنفوالنزا بين 

شود.  روس جديدی پيدا میکند. اين انواع مختلف بر اثر زمان تغيير ميکنند و بعضی اوقات ويسه نوع آنفوالنزا از فرد محافظت می
 از همين خاطر در ابتدای هر فصل، واکسين تعويض ميشود. 
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اگر افراد حامله دار به آنفوالنزا مصاب شوند، بايد به مراکز صحی مراجعه کنند 
اههای آخر دانستن اين موضوع اهميت دارد که خانمهای حامله دار ممکن است در اثر آنفوالنزا شديداً مريض شوند مخصوصاً در م

باشيد، بايد مستقيماً با مراکز صحی تماس بگيريد حتی اگر مريضی شما حاملگی. اگر مشکوک به مصابيت خود به آنفوالنزا می
شديد نباشد و بدون در نظر گرفتن ماه حامله داری خود. ممکن است شما بعنوان مثال ضرورت به ادويه ضد ويروس داشته باشيد 

 ا استفاده شود، تاثير بهتری خواهند داشت. که هر چه سريعتر از آنه

 در اينجا معلومات بيشتر را مطالعه کرده ميتوانيد 
Vårdguiden (-och-www.1177.se/Fakta 1177( ١١٧٧معلومات در مورد واکسين در برابر آنفوالنزا در راهنمای تداوی 

influensa/-rad/Behandlingar/Vaccinationmot  

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

: Läkemedelsverketمعلومات درباره اثرات جانبی در سايت انترنيتی اداره امور داروها 
lakemedel/Biverkningar/-t.se/malgrupp/Allmanhet/Attanvandawww.lakemedelsverke 
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