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ﻧﺸﺮﯾﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداری در ﻣﻮرد اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ در دوران ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ
از ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدران اراﺋﻪ دﻫﺪ.
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  ،Bآﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﮐﺰاز را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.
واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  :Bزﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا :اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ وارد ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ ﮐﺰاز -دﯾﻔﺘﺮی :اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از واﮐﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ اﯾﻤﻨﯽ داﯾﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دوز ﯾﺎدآور آن ﻫﺮ  ۰۱ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  ، Aآﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن )وارﯾﺴﻞ MMR ،ﺳﺮﺧﮏ ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،اورﯾﻮن( و ﭘﻨﻮﻣﻮﮐﻮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ
ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز زاﯾﻤﺎن زودرس ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺎرداری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  A:ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ آن در اﯾﻦ دوران دوری ﮐﺮد .اﻣﺎ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ  ( MMRﺳﺮﺧﮏ ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،اورﯾﻮن( :زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎردار ﻧﺸﻮﻧﺪ.
واﮐﺴﻦ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن )وارﯾﺴﻼ( :اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداری ﺗﺰرﯾﻖ
ﺷﻮد.

واﮐﺴﻦ ﭘﻨﻮﻣﻮﮐﻮک :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ آن در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ دوری ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺪادی از واﮐﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﯾﺮوس زﻧﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺪه ای از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﺒﯽ ﮐﺪه

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
داروﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎروری زﻧﺎن و ﻣﺮدان...
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎرداری
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دادن...
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدر ﺷﯿﺮده
ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ،ورزﺷﯽ ﺑﺮای رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ...
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺎرداری
ﻋﻼﻣﺖ زاﯾﻤﺎن زودرس
ﭘﺴﺮزاﯾﯽ در زﻧﺎن

