Dari
برنامهء ایمن سازی NSW
براى برنامه ايمن سازى  NSWبه ويب سایت صحت  NSWبه:

واکسیناسیون بزرگساالن و ثبت فورم
يك فورمه ثبت ادارى وا كسين براى بزرگساالن در ويب سايت

www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule

 www.health.nsw.gov.au/immunisationفراهم است كه امكان

“ثبت تاریخ تطبيق واکسين”

کمك کند.

Save the Date to Vaccinate
این مهم است تا مطمئن باشید که وا کسين ها در زمان آن تطبيق

شده است طوريكه نوزادان از خطر ابتال به بیماری های جدی

محفوظ باشند“ ’Save the Date to Vaccinate‘ .ثبت تاریخ تطبيق

وا کسين” تيلفون ممکن است کمك کند تا اطمینان حاصل شود که
وا کسين های طفل شما در زمان آن تطبيق شده است.

دارد شما را در حصه پیگیری و دسترسى وا كسيناسيون شما

معلومات بیشتر

ويب سایت صحت NSW

www.health.nsw.gov.au/immunisation

ويب سایت ثبت واكسيناسيون دوران کودکی استرالیا

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

برنامه مصونيت استراليا وزارت صحت دولت استرالیا
www.immunise.health.gov.au

براى معلومات مفيد و منابع از جمله توانايى چاپ یك برنامه

ایمن سازی شخصی برای فرزند (فرزندان) ويب سايت

‘ ’Save the Date to Vaccinateو فيديو ها ،به ويب سایت

پرو گرام واکسین سیاه سرفه ایالت NSW

www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

 www.immunisation.health.nsw.gov.auچك نمائيد.

ثبت سالمتى شخصی ام
( کتاب آبی )
این مهم است كه کتاب آبى فرزند خود
را در هر وقت مالقات براى ثبت

وا كسيانسيون با خود بيآوريد تا توسط
دا کتر  /نرس ثبت گردد .
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حاملگی

حفاظت و واکسیناسیون از
قبل حاملگی تا وقت تولد

قبل از اینکه حامله شويد
قبل از اينكه حامله شويد ،مهم اين است که شما وا كسيناسيون خويش

را تا كنون ترزيق نموده باشيد چنانچه ايمنى بودن شما به طفل شما

انتقال نموده و محافظت را به طفل در هفته هاى أول از زندگى قبل از
اينكه بتوانند وا كسين نمايند فراهم مينمايد .برخی از عفونت ها

می تواند به حاملگی شما آسیب برساند بنابراین بهتر است خود را

قبل از اينكه حامله شويد محافظت نمائيد .یك آزمایش خون ساده
می تواند نشان دهد که آیا شما محافظت شده ايد یا نه.

سرخکان ،كله چرك و سرخكانچه ()MMR
ا گر شما مبتال به سرخکان ،كله چرك يا سرخكانچه در دروره حامله گى
شويد شما میتوانید دچار سقط جنین ،زایمان بيش از وقت شده و یا

طفل شما میتواند با نقائص جدی هنگام تولد به دنیا بيآيد .ا گر شما

محافظت نشده باشيد ،شما باید وا کسین شوید .این مهم است که شما

به مدت  28روز پس از واکسیناسیون حامله نشويد.

وقتیيكه حامله هستيد
هپاتیت B

همه زنان حامله باید براى آزمايش به عفونت هپاتیت  Bمعاينه شوند
چنانچه می تواند به نوزاد ايشان در هنگام تولد منتقل گردد .ا گر شما این
بیماری را داريد ،باید توسط یك متخصص دیده شويد و طفل شما با
استفاده از دارویی به نام ‘“ ’immunoglobulinایمونوگلوبولین” درمان
می شود و طفل شما بالفاصله پس از تولد وا کسين هپاتیت  Bرا دريافت
نمايد .بدون این درمان ،کودك شما می تواند عفونت مزمن هپاتیت  Bرا
توسعه دهد ،که اين مى تواند منجر به مشکالت سالمتی جدی مانند
آسیب به جگر و یا سرطان جگر گردد.

سیاه سرفه

بهترین وقت تطبیق وا کسین سیاه سرفه سومین دورهء سه ماهگی (بهتر
این است که در هفتهء  )28در هر مرحلهء سه ماهگی حمل میباشد.
این عملیه سبب حفاظت بمو قع برای شما و طفل شما میباشد زیرا
دوائی ضد مرض به طفل از طریق رحم انتقال میکند .تطبیق وا کسین
سیاه سرفه برای مادر و طفل تولد نشده بی ضرر است.

آبله مرغان (چيچك)

شما همچنین باید از شریك زندگی خود ،پدر كالن و مادر كالن طفل
خود ،و دیگر سرپرستان بزرگسال نزدیك خود بخواهید که ا گر در ظرف
 10سال گذشته وا کسین سیاه سرفه وا کسین نشده اند کم از کم دو هفته
قبل از تولد طفل خودرا وا کسین کنند.

هنگام تولد بار آورد .شما

فلو ( آنفلوانزا )

ابتالء به آبله مرغان

(چيچك) در دوران حامله

گى می تواند نقص شدیدى

باید وا کسین شويد ا گر

محافظت نشده ايد.

پس از تطبیق
واکسیناسیون ،شما باید
از حامله شدن به مدت
 28روزجلو گیری نمائيد.

بیماری آنفلوانزا در دوران حامله گى می تواند خطر جدی زايمان قبل
از وقت وتولد طفل با وزن كم در هنگام تولد را داشته باشد .وا کسين
آنفلوانزا در دوران حامله گى بی خطر و موثر است و به شدت برای همه
زنان حامله توصیه می شود .وا کسين آنفلوانزا برای زنان حامله رایگان
است و همچنین کودك شما را در رحم مادر مصئونیت میدهد و برای
شش ماه طفل را بعد از تولد محافظت میکند.

پس از تولد طفل شما
براى شما بی خطر است كه وا كسين هاى معمولى را بالفاصله پس از تولد
طفل خود دريافت نمائيد ،حتی ا گر شما طفل خود را با شیر مادر تغذیه

مینمائيد .ا گر در دورهء سه ماهگی سوم وا کسین سیاه سرفه نشده باشید
شما باید قبل از ترک شفاخانه وا کسین سیاه سرفه را بگیرید.

اولین وا کسين طفل شما ،هپاتیت  Bاست ،كه فقط بعد از تولد طفل

توصیه میشود و سایر وا کسیها شما در سن  8-6هفتگى تطبیق میگردد.
نوزادانى كه از مادران مبتال به عفونت هپاتیت  Bتولد شده اند نیاز به یك
آزمایش خون  3ماهگى پس از اتمام دوره وا کسين هپاتیت  Bدارند تا

اطمینان شود كه آنها محفوظ اند .ممكن است به شما و دا کتر شما يك

نامه ای به یاد آورى از طرف صحت  NSWارسال شود.

این مهم است که شما
وا کسين های خود را متواتر
تعقيب نمائيد چنانچه ایمن
بودن شما به کودك شما
منتقل می شود.

