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Anda sekarang dapat melindungi bayi di  
dalam kandungan Anda dari batuk rejan 
(whooping cough) mulai hari pertama. 
■    Penelitian telah menemukan bahwa vaksinasi 

batuk rejan selama kehamilan aman dan 
efektif baik untuk ibu maupun bayi.  

■ Vaksinasi selama kehamilan (sebaiknya usia 
kehamilain 28 minggu) berarti  tubuh Anda 
menghasilkan antibodi yang diteruskan ke 
bayi Anda sebelum kelahiran. Antibodi ini 
akan melindungi bayi Anda sampai ia siap 
untuk mendapatkan vaksinasi sendiri pada 
usia 6 minggu. 

■ Batuk rejan adalah penyakit bakteri yang 
sangat menular yang menyebabkan serangan 
batuk parah. Siapa pun bisa tertular, tetapi 
lebih parah (dan bisa fatal) pada bayi yang 
baru lahir, khususnya bayi-bayi yang masih 
terlalu muda untuk divaksinasi. 

■ Sungguh sangat penting untuk memastikan 
bahwa anggota keluarga Anda yang 
akan berkontak dengan bayi Anda juga 
terlindungi dari batuk rejan. Pastikan 
vaksinasi anak-anak yang lain sudah 
termutakhirkan dan mintalah pengasuh 
atau anggota keluarga dekat yang belum 
pernah mendapatkan vaksin batuk rejan 
selama 10 tahun terakhir untuk diberi vaksin 
batuk rejan setidaknya dua minggu sebelum 
berkontak dengan bayi Anda.  

■ Jika Anda merencanakan kehamilian atau 
sudah hamil, bicarakan dengan dokter 
(GP) Anda, Layanan Medis Aborigin atau 
penyedia layanan lain tentang vaksin yang 
Anda butuhkan selama kehamilan. 

Vaksin Rekomendasi

Batuk Rejan  Wanita hamil memasuki trimester ketiga (sebaiknya usia kehamilan 28 minggu) 

Flu Wanita hamil pada tahap kehamilan mana pun, khususnya mereka yang akan 
memasuki trimester kedua atau ketiga selama musim flu
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Setelah kelahiran bayi Anda
Unduh ‘Simpan Tanggal Vaksinasi’  
(‘Save the Date to Vaccinate’) phone app

‘Simpan Tanggal Vaksinasi’ phone app menyajikan 
jadwal imunisasi pribadi kepada Anda dan pengingat 
kapan vaksinasi bayi Anda harus dilakukan. Anda juga 
bisa mengunjungi website ‘Simpan Tanggal Vaksinasi’ 
di www.immunisation.health.nsw.gov.au untuk 
mendapatkan informasi tentang imunisasi yang berguna, 
termasuk sejumlah video. 

Tanpa vaksinasi selama kehamilan, 50 dari 
bayi-bayi yang lahir setiap tahun di rumah 
sakit besar akan menderita sakit batuk rejan 
– 40 di antaranya harus dirawat dirumah 
sakit karena penyakitnya itu.

Seberapa efektifkah vaksinasi selama kehamilan?

Batuk rejan TANPA vaksinasi 
selama kehamilan

Batuk rejan DENGAN vaksinasi 
selama kehamilan

Jika semua wanita yang melahirkan di 
rumah sakit tersebut divaksinasi selama 
kehamilan, hanya 4 bayi yang akan 
menderita batuk rejan dalam setahun.

Unduh app 
untuk...
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