واکسیناسیون جان انسانها را نجات یم دهد
Vaccination saves lives
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واکسیناسیون  COVID-19به شدت برای بانوان
ش�ده توصیه یمشود.
باردار و ی
واکسنهای  COVID-19که در حال ض
حا� در
ٔ
کشور بریتانیا موجود است ،مؤثر بوده و سابقه
خو� از نظر ن
ایم� دارند .بسیار مهم است که
ب
بانوان باردار هر چه رسی ـ ـعتر به طور کامل واکسینه
بشوند تا از خود و نوزادشان محافظت کنند.

توصیه در مورد واکسن COVID-19
در دوران بارداری چیست؟

ت
مش�ک واکسیناسیون و ایمنسازی ( ،)JCVIکه یک گروه
کمیته
ت
متخصص مستقل یمباشد ،اعالم کرده است که بانوان باردار بیش�
در معرض خطر عوارض جدی بیماری  COVID-19هستند.
واکسیناسیون کامل بانوان باردار در ارسع وقت بسیار اهمیت دارد.
تأخ� بیندازند .این کار
آنها نباید واکسیناسیون را تا بعد از زایمان به ی
برای محافظت از آنها و نوزادانشان است.
صدها هزار بانوی باردار در بریتانیا با واکسن های  Pfizerیا
 Modernaواکسینه شدهاند و از نظر ن
شناسا� نشده
ایم� هیچ مشکیل
ی
پیشگ�ی از نوع شدید بیماری COVID-19
است .واکسیناسیون در
ی
بسیار مؤثر است .این واکسنها حاوی ویروس کرونای زنده نیستند و
نیمتوانند زن باردار یا نوزاد متولد نشده او را در رحم آلوده کنند.
ً
افرادی که قبال واکسیناسیون را ش�وع کردهاند و در دوران بارداری دوز
دوم به آنها پیشنهاد شده است ،باید تزریق دوز دوم را با همان واکسن
انجام دهند ،مگر اینکه بعد از تزریق ی ن
جان� جدی
اول� دوز ،عوارض ب
داشته باشند.
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خطرات بیماری  COVID-19در دوران
بارداری چیست؟
اگر در اواخر دوران بارداری به بیماری  COVID-19مبتال شوید ،هم
ت
بیش�ی دچار نوع شدید بیماری خواهید
شما و هم کودکتان با احتمال
شد و به درمان در بیمارستان و مراقبتهای ویژه نیاز خواهید داشت.
ً
دادههای آماری بریتانیا نشان یمدهد که تقریبا تمام بانوان باردار مبتال به
ن
بیمارستا� یا مراقبتهای ویژه نیاز
بیماری  COVID-19که به درمان
پیدا کردهاند ،واکسینه نشده بودند.
زنان باردار با بیماریهای زمینهای زیر در معرض خطر باالتری برای ابتال
به عوارض جدی ش
نا� از بیماری  COVID-19هستند:
• مشکالت سیستم ن
ایم�
• دیابت
• فشار خون باال
قل�
• بیماری ب
• آسم شدید
یا اگر موارد زیر را دارید:
• اضافه وزن
• سن باالی  35سال
•سه ماه سوم بارداری یا بارداری (بیش از  28هفته)
آسیا� یا سیاهپوست
• زمینه ژنتییک نژاد اقلیت
ی
• واکسن نزده یا به طور ناقص واکسینه شده باشید
خطر کیل بیماری  COVID-19برای شما و نوزاد جدیدتان کم است ،اما
از ی ن
اول� موج  COVID-19این خطر افزایش یافته است.
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معنای این برای من چیست؟
اگر باردار هستید ،هر چه رسیـ ـعتر واکسن بزنید .شما به دو دوز با فاصله
ً
حداقل  8هفته نیاز دارید .اگر دو دوز اول را قبال دریافت کردهاید،
ت
بوس�)
باید حداقل  3ماه پس از دوز دوم ،یک دوز تقویتکننده (دوز
دریافت کنید.
باال� از حفاظت در برابر نوع شدید
واکسنهای  COVID-19سطح ی
بیماری را به شما یمدهند.
ت
سلطن�
گ�ی کالج
به شما توصیه یمکنیم که راهنمای تصمیم ی
ین
متخصص� زنان و زایمان را در این لینک مطالعه کنید:
 .rcog.org.uk/covid-vaccineاطالعات موجود در این راهنما
گ�ی کنید .اگر سؤال دیگری
به شما کمک یم کند تا با آگایه تصمیم ی
دارید با ماما یا پزشک خود صحبت کنید.

ش�دیه واکسن
آیا یم توانم در دوران ی
بزنم؟
خو� شناخته شده است .توصیه تخصیص
ش�دیه به
فواید دوران ی
 JCVIو سازمان بهداشت ب ن
جها� ( )WHOاین است که این واکسن را
ش�دیه هستید یا قصد
ش�ده تزریق کرد .اگر در حال ی
یم توان به بانوان ی
ش�دیه ادامه دهید.
ش�دیه دارید ،یم توانید پس از تزریق واکسن به ی
ی

4

واکسیناسیون جان انسانها را نجات یم دهد

واکسن و باروری
پس از دریافت واکسن  COVID-19نیازی نیست از بارداری خودداری
کنید.
هیچ شواهدی ن
مب� بر اینکه واکسنهای  COVID-19روی باروری یا
تأث� داشته باشند ،وجود ندارد.
شانس باردار شدن شما ی

جان� دارد؟
آیا این واکسن عوارض ب

مانند همه داروها ،واکسنها ی ز
جان� ایجاد کنند.
ن� ممکن است عوارض ب
ن
به این دلیل که واکسنها با تحریک و ایجاد پاسخ در سیستم ایم� بدن
شما عمل یمکنند .ث
اک� اینها خفیف بوده و فقط چند روز طول یمکشند
و همه افراد دچار آن نیمشوند.
ً
لطفا «بروشور پس از واکسیناسیون  COVID-19منتظر چه باشیم» را
که در این لینک موجود است مطالعه کنید:
phw.nhs.wales/covid-vaccine-what-to-expect
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چه کاری باید انجام دهم؟
در مورد زمان و مکان انجام واکسیناسیون به شما اطالع داده خواهد
شد .در روز واکسیناسیون ،لباس مناسب بپوشید تا ت
دس�یس به قسمت
باال� بازو به ر ت
اح� انجام شود .اگر ترس از سوزن دارید یا احساس
ی
.
اضطراب یمکنید ،به فردی که به شما واکسن یمدهد اطالع دهید آنها
شما را درک و کمک خواهند کرد.

ٔ
مهم است که همه دوزهای واکسن را تزریق کنید تا
ت
به�ین ن
ایم� دراز-مدت را کسب کنید .کارت واکسن
ً
خود را سالم نگه دارید و حتما دوز دوم و سپس دوز
تقویت کننده را دریافت کنید.

اگر در روز مالقاتم حالم خوب نبود
چه کار کنم؟

ت
ص�
اگر حالتان خوب نیست ،به� است برای تزریق واکسن تا بهبودی ب
کنید ،اما سیع کنید در ی ن
اول� فرصت ممکن واکسن را تزریق کنید.
اگر در قرنطینه هستید یا منتظر نتیجه آزمایش  COVID-19هستید یا
ت
کم� از چهار هفته از مثبت شدن آزمایش  COVID-19شما گذشته
است ،نباید در روز مالقات برای تزریق واکسن مراجعه کنید.
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در صورت تزریق واکسن ،آیا همچنان
باید دستورالعملها را رعایت کنم؟

ن
هیچ
واکس�  100%مؤثر نیست ،بنابراین شما باید همچنان از تمام
محدودیتهای میل یا محیل یپ�وی کنید و:
• در صورت توصیه از ماسک استفاده کنید
• دستهای خود را با دقت و به طور منظم بشویید
• پنجرهها را باز کنید تا هوای تازه وارد محیط شود
•آخرین دستورالعملهای سایت  gov.wales/coronavirusرا
رعایت کنید.

به خاطر داشته باشید:
 COVID-19از طریق قطرات تنفیس ن
بی� یا دهان ،به ویژه
ش
.
منت� یمشود عالوه براین ،با
هنگام صحبت کردن یا رسفه،
لمس چشم ،ن
بی� و دهان پس از دست زدن به اشیا و سطوح
آلوده قابل انتقال است.
ت
بیش�ی نیاز دارید ،یمتوانید به سایت
اگر سؤایل دارید یا اطالعات
 111.wales.nhs.ukمراجعه کنید ،با پزشک یا مامای خود
بگ�ید.
صحبت کنید یا با  NHS 111 Walesتماس ی
ً
ت
دردس�س نیست ،لطفا با شماره
اگر  111در منطقه شما
بگ�ید .هزینه تماس از طریق تلفن ثابت
 0845 46 47تماس ی
و تلفن همراه  2pدر دقیقه (عالوه بر هزینههای معمول اپراتور
تلفن شما).
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ت
بیش�
اطالعات
ت
بیش� درباره واکسنهای  ،COVID-19از جمله
اطالعات
جان� احتمایل آنها را یمتوانید در این آدرس
محتویات و عوارض ب
بیابیدcoronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ :
productinformation
ت
بیش� و بروشورهای مخصوص بیماران را یمتوانید در
اطالعات
آدرس زیر مشاهده کنیدphw.nhs.wales/covid-19- :
vaccination
جان� مشکوک را یمتوانید به صورت آنالین در سایت:
عوارض ب
 coronavirus-yellowcard.mhra.gov.ukیا از طریق
دانلود برنامه  Yellow Cardگزارش کنید.
برای اطالع از نحوه استفاده  NHSاز اطالعات شما ،به این آدرس
مراجعه کنید111.wales.nhs.uk/ :
AboutUs/Yourinformation
برای دریافت فرمتهای دیگر این بروشور
بهpublichealthwales.org/ :
HealthInformationResources
مراجعه کنید.
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