Turkish

Biliyor
muydunuz?...

Artık, doğmamış bebeğinizi ilk günden
başlayarak boğmacaya karşı koruyabilirsiniz.
■

■

■

Araştırmalar boğmaca aşısının hamilelik
döneminde hem anne, hem de bebek için
güvenli ve etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Hamilelik döneminde aşı (tercihen 28
haftalık dönemde) yapılması durumunda
vücudunuz doğumdan önce bebeğinize
geçen antikorları üretir. Bu antikorlar,
bebeğinizi kendi aşılarını olmaya hazır
olacağı 6 haftalık yaş dönemine kadar
koruyacaktır.
Boğmaca şiddetli öksürük nöbetlerine
neden olan oldukça bulaşıcı bir bakteri
hastalığıdır. Herkes etkilenebilir; ancak daha
çok küçük bebeklerde; özellikle de aşı
olamayacak kadar küçük olanlarda daha
şiddetlidir (ve öldürücü olabilir).

■

■

Bebeğinizle temas halinde olacak aile
bireylerinizin boğmacaya karşı korunmasını
güvenceye almak da önemlidir. Diğer
çocukların aşılarının tam olduğundan emin
olunuz; ayrıca son 10 yıl içinde boğmaca aşısı
yaptırmayan bakıcıların ve yakın aile
bireylerinin bebeğinizle temas etmeden an az
iki hafta öncesinden boğmaca aşısı
yaptırdıklarından emin olmalarını talep ediniz.

Eğer hamilelik planlıyorsanız veya halihazırda
hamile iseniz, bu dönemde hangi aşılara
gereksiniminiz olduğu konusunda aile
doktorunuz, Aborijin Tıbbi Hizmetleri
(Aboriginal Medical Service) veya diğer
sağlayıcılarla görüşünüz.

Aşı

Öneri

Boğmaca

Hamile kadınlar üçüncü üç-aylık dönemde (tercihen 28inci haftada)

Grip

Hamile kadınlar hamileliğin herhangi bir döneminde, özellikle de grip mevsimi
hamileliklerinin ikinci veya üçüncü üç-aylık dönemlerine denk gelen kimseler
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FACTSHEET 1:

Aşı hamilelik döneminde ne kadar etkilidir?
Hamilelik döneminde aşı yaptırılmaması halinde
büyük bir hastanede her yıl doğacak olan
bebeklerden 50 kadarı boğmaca hastalığına
yakalanacaktır – bunların 40 kadarının hasta olmaları
yüzünden hastaneye götürülmeleri gerekecektir.

Hamilelikte aşı YAPTIRILMAMASI
durumunda boğmaca

Eğer hastanede doğum yapan kadınların
tümü hamilelik döneminde aşı yaptırmış
olsalardı, bir yılda sadece 4 bebek
boğmacaya yakalanırdı.

Hamilelikte aşı YAPTIRILMASI
durumunda boğmaca

Bebeğinizin doğumundan sonra
‘Save the Date to Vaccinate’ telefon programı size kişisel
bir aşı programı sağlar ve bebeğinizin aşı olması gereken
zamanları hatırlatır. Ayrıca, çeşitli videolar da dahil
olmak üzere aşı hakkında faydalı bilgiler bulabileceğiniz
www.immunisation.health.nsw.gov.au adresindeki
‘Save the Date to Vaccinate’ internet sitesini ziyaret ediniz.

Programı
şu
telefon
için
indirin...

SHPN (CHP) 150135

‘Save the Date to Vaccinate’
telefon programını indiriniz
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