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شما هم اکنون از روز اول می توانید نوزاد تولد 
نشده خود را از سیاه رسفه محافظت کنید.

Dari

مطالعات دریافت نموده است که واکسیناسیون    ■

سیاه سرفه در دوران حامله گی بی خطر و برای 
هر دو مادر و نوزاد مؤثر است.

واکسیناسیون در دوران حامله گی )ترجیحا در 28    ■

هفتگی( بدین معنی است که بدن شما تولید آنتی 
بادی ها نموده که به کودک شما قبل از تولد 

منتقل می شود. این آنتی بادی ها کودک شما را تا 
زمانی که آماده دریافت واکسین های خود در سن 

6 هفته گی گردد محافظت مینماید.

سیاه سرفه یک بیماری بکتریایی بسیار ساری است     ■

که باعث حمالت شدید سرفه نامشخص میگردد. 
هر کسی می تواند دچار آن گردد، اما شدت آن در 

نوزادان کوچک بمراتب بیشتر است و می تواند 
کشنده باشد، خصوصاٌ آنها برای واکسین بیش از 

حد کوچک می باشند.

همچنین مهم است تا مطمئن گردید که اعضای    ■

خانواده شما آن اشخاصیکه که با کودک شما در 
تماس هستند در برابر سیاه سرفه محافظت شده 
باشند. مطمئن شوید دیگر کودکان واکسین های 

خود را نموده باشند و از سرپرست کنندگان و 
اعضای فامیلی نزدیک خود کسانیکه واکسین سیاه 
سرفه را در 10 سال گذشته ننموده باشند بپرسید 

تا مطمئن گردید که حداقل دو هفته قبل از اینکه 
آنها تماسی با کودک شما داشته باشند واکسین 

سیاه سرفه را نموده باشند.

اگر شما پالن دارید که حامله شوید یا در حال    ■

حاضر حامله هستید، با داکتر فامیلی GP خود، 
خدمات طبی بومی و یا ارائه دهنده گان دیگر در 

مورد اینکه به چه واکسین در حالیکه حامله 
هستید نیاز دارید صحبت نمائید.

ن توصیهواکس�ی

زنان حامله در دوره سه ماهه سوم )ترجیحا در 28 هفتگی(سیاه رسفه

زنان حامله در هر مرحله در دوران حامله گی، بخصوص آنعده که در سه ماهه دوم آنفوالنزا
)4-6 ماهگی( یا سوم )7-9 ماهگی( خالل آنفوالنزا میباشد

از health.nsw.gov.au/protectnewborns دیدن نمائید
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بعد از والدت نوزاد خود
ن شدن(  پروگرام’Save the Date to Vaccinate‘ )ثبت تاریخ از واکس�ی

phone app )کار برد خود را بروی تیلفون خود( دون لود نمائید 

برنامه Save the Date to Vaccinate’ phone app‘ به شما یک 
برنامه شخصی از تطبیق واکسین را درست میکند که همیشه بخاطر 
داشته باشید که چه وقت موعد تطبیق واکسین طفل شما است شما 
  ‘Save the Date to Vaccinate’ همچنین می توانید از ویب سایت
در www.immunisation.health.nsw.gov.au دیدن نموده 

و برای معلومات واکسیناسیون انواع وسیعی از فیدیو ها را مشاهده 
نمائید. 

اگر همه زنان که در شفاخانه والدت مینمایند و در 
دوران حامله گی واکسین شوند، تنها 4 نوزاد در 

یک سال مبتال به سیاه سرفه میگردد. 

واکسیناسیون در دوران حامله گی چقدر مؤثر است؟

سیاه سرفه با واکسیناسیون دوران 
حامله گی

سیاه سرفه بدون واکسیناسیون دوران 
حامله گی

بدون واکسیناسیون در دوران حامله گی 50 تن از 
نوزادان متولد شده ساالنه در یک بیمارستان بزرگ 

مبتال به بیماری سیاه سرفه میگردنند - 40 از اینها به 
سبب بیماری خود نیاز به بستری شدن در بیمارستان را 

خواهند داشت.
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