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.د یسرفھ محافظت کن اهی از کودک خود در برابر س     
. دیکن افتیرا در  22 ء ھفتھواکسن    

 
ون ی ناسیواکس ی برنامھ مل  

 
شدن در دوران   نھی با واکس دیتوان ینوزادان است. شما م  یبرا ی و حادجد یماریب کیسرفھ  اهیس

 دریافت با بارداری 22از ھفتھ  امر نیا .دیسرفھ محافظت کن اهیاز کودک خود در برابر س یباردار
گنجانده شده  ونیناس یواکس یدر برنامھ مل ونیناسیواکس نیا .است ریامکان پذ 22 ھفتھء ونیناس یواکس

 ، ودیدر مورد آن بخوان یشتریاطالعات ب دیتوان یم بروشور نیدر اشما  است. گانیرا نیاست و بنابرا
: دیمراجعھ کن ھم ریز تی بھ وب سا شما میتوانید نیھمچن  

22-week vaccination (maternal whooping cough vaccination) 
RIVM 

 
ست؟یسرفھ چ اهیس   
 جادیا یباکتر کیتوسط سیاه سرفھ شود.  یشناختھ م زین »روزه  100سرفھ «سرفھ با نام  اهیس
  ی. نوزادان ممکن است دچار تنگ ابدیتواند ماه ھا ادامھ  یشود کھ م یم  دیباعث سرفھ شد نیشود. ایم

.شوندتنگی نفس و نفس    
 

نوزادان یراحاد و جدی ب   
 یمغز بیآس  ای ھیتوانند بھ ذات الر یخطرناک باشد. آنھا م ارینوزادان بس یتواند برا یسرفھ م اهیس

سرفھ در  اهیس بر اثرنوزاد  170. ھر سالھ در ھلند حدود  رندیدر اثر آن بم یمبتال شوند و حت
. شوند یم یبستر مارستانیب  
 

اول یماه ھا   
است کھ آنھا چند ماھھ  ریامکان پذ یتنھا زمان  نیشوند. اما ا یم نھیسرفھ واکس اهیکودکان در برابر س

اول پس از تولد محافظت  یسرفھ در ماه ھا اهیاست کھ آنھا ھنوز در برابر س یبدان معن نیباشند. ا
.ھستند ری پذ  بیآس ژهیوبسیار زیاد و باست کھ آنھا بھ  در واقع یک  دورهء زمانی زمان نینشده اند. و ا  

 
د؟ی از کودک خود محافظت کن دیتوان یچگونھ م   
کودک شما در اینصورت . دیکن  نھیسرفھ واکس اهیخود را در برابر س یدر دوران باردار  دیتوان شما می

  ن ی. از ادیکن افتیواکسن را در یباردار  22از ھفتھ  شما میتوانید شود. یمحافظت م تولد از روز اول 
شما انجام   یبازو یدر باال قیست. تزرمشھور ا 22 ھفتھء ونی ناسیواکس بھ  ونیناسیواکساین رو نام 

.شودیم   
 

کند؟ یم عملگونھ واکسن چ   
شما  نیجفت بھ جن قیاز طر نھای. ادساز  یم )یدفاع (مادهء یباد یآنت ونیناسیس از واکسبدن شما، پ

شوند. پس از یمنتقل م  
کھ  یتا زمان ،خواھد داشت یکاف )یدفاع (مادهء یباد یخود آنت یاول زندگ یآن کودک شما در ماه ھا 

ن  یکند. بھ ا یمحافظت م زینھ تنھا از کودک شما، بلکھ از خودتان ن ونی ناسیواکس خودش واکسن بزند.
. دیرا آلوده کن گرانید دیتوانیو نھ م میگیریدسرفھ  اهیسشما  نھ  بیترت  

 

https://www.rivm.nl/en/22-week-vaccination
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برای نوزاد  کمتر تزریق 1   
واکسن را   نینوزاد شما اولدر اینصورت دارد.  ازیواکسن کمتر ن 1کودک شما  د،یشو نھیواکس شما : اگر گرید تیمز
.کند یم افتیدر *،یماھگ  2 ی بھ جا ،یماھگ  3در   
خواھند با شما صحبت مورد   نیپرستار در ا ای پزشک نوجوانان وکند.  یدر ھمھ موارد صدق نم موضوع البتھ نیا* 

:دیمراجعھ کن ریز تیبھ وب سا میتوانید در این مورد نیھمچنشما کرد.   
22-week vaccination (maternal whooping cough vaccination) 

 
  تغذیھ با شیر مادر

  اهیدر برابر س کودک را )یدفاع (مادهء یباد یآنت ن یاست. اما ا )یدفاع (مادهء یباد یآنت یحاو نیمادر ھمچن ریش
محافظت مناسب از کودک   یبرا ونیناس یواکس د،یدھ ریبعداً ش شما کھ اگر قرار است یکند. حت یسرفھ محافظت نم

. است یشما ضرور  
 

ی بیواکسن ترک  
. این) میباشد DKT دی کی تی / سرفھ و کزاز ( اهیس ،یفترید یباکتر ھیعل  در واقع دیکن یم افتیدر شما  کھ یواکسن  

  چی. ھیفتریکند: کزاز و د یمحافظت م زین گرید یماریسرفھ، بلکھ در برابر دو ب اهینھ تنھا در برابر سواکسن شما را 
. سرفھ وجود ندارد اهیس ھیعل  یواکسن جداگانھ ا  

 
امن است؟ نیا ایآ   

 گر،ید یدر مورد آن انجام شده است. در کشورھا یادیز قات یخطر است. تحق یشما و کودک شما ب یبرا ونیناس یواکس
  االتیو ا ایاسپان ک،یکرده اند. بھ عنوان مثال در انگلستان، بلژ افتیواکسن را در نیا یتر یمدت طوالن یزنان برا

. متحده  
 

  عوارض جانبی
عوارض معموالً   نیمتورم. ا یبازو ایسردرد  ،ی. مانند خواب آلودگھم بشوید یعوارض جانب دچار دیتوان یمشما 

ھستند.نادر  اریبس یجد حاد و یروند. عوارض جانب یم نیھستند و در عرض چند روز خود بھ خود از ب فیخف  
 

ی گزارش عوارض جانب   
را انجام داده است   ونیناسی واکس کھ یپرستار ایرا بھ پزشک  ونیناس یمربوط بھ واکس یھر عارضھ جانب دیتوان یشما م

مرکز عوارض الرب  بنام یرا بھ مرجع یعوارض جانب نی. آنھا ادیگزارش دھ  
 Bijwerkingencentrum Lareb  .کنندیرسال ما  

www.lareb.nl  دیرا بھ الرب گزارش دھ یعوارض جانب ریز تی وب سا قیاز طر دیتوان یم نیشما ھمچن:  
: دیانجام دھ دیتوان یم زین ریز تیوب سا قیامر را از طر نیا شما

www.rijksvaccinatieprogramma.nl  
 

  در کجا؟
در   اتی راحی. شما بالفاصلھ توضدیریوقت بگ یبھداشت - یمشاوره پزشک با دفتر  میتوانید واکسن افتیدر یبراشما 

در وب شما . شنید دیخواھ ، خواھد کرد افتیدر یساز منیا یکھ کودک شما بعداً از برنامھ مل ییھا ونیناس یمورد واکس
: دیکن دایمحل قرار مالقات را پ دیتوان  یم ریز تیسا  

22-week vaccination (maternal whooping cough vaccination) 
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  در چھ زمانی؟
بسیار بھتر خواھد بود کھ شما  حال نی. با ادیکن افتیواکسن را در دیتوان یم مانیتا زمان زا یباردار 22از ھفتھ شما 

دریافت کنید.   22از ھفتھ  این واکسن را قبل   
 

  رایگان
.است گانیرا نیاست و بنابرا یساز منیا یاز برنامھ مل یبخش در واقع 22 ھفتھء ونیناس یواکس  

 
ونیناسیاطالعات در مورد واکس  

مربوط بھ  اتیجزئ )ج زد یج(جوانان نو یبھداشت یمرکز مراقبت ھاکرده باشد،  افتیدر ونیناس یاگر شما واکس
با ارائھء  یکند. اگر شما مشکل یشما ثبت م ونیناسیواکس یج زد و در گواھ  یج ستمیس را در ونیناس یواکس  

اطالعات  امر بھ  نیگذارد. ا یام بھ اشتراک م یو ی ج زد داده ھا را با ار آ یج د،ینداشتھ باش تانیداده ھا  
خواھدیج زد از شما اجازه م یج پرستار ایشود. پزشک  یشما مربوط م یاطالعات شخص و ونی ناسی واکس      

اجازه مھم است.  نیا   . ام بھ اشتراک بگذارد یو  یج زد و ار آ  یج نیتا داده ھا را ب   
 

دقیقا انجام دھد کھ مشخص باشد شما )یمختلف را (بھ درست یتواند کارھا یم  یام تنھا در صورت  یو یار آ  
برای  تا در زمان مناسب کندیھا استفاده مام از داده  یو یآ  مثال، ار ی. براید کرده ا افتیکدام واکسن را در  

یک  میتواند شما درخواست ام در صورت یو  یار آ نیارسال کند. عالوه بر ا یادآوری کی تان ونیناس یواکس  
.شما قرار دھد اریتان را در اخت ونی ناسیواکس ینسخھ از گواھ      

 
کند. یاستفاده م  ھا و واکسن یساز منیا یبرنامھ مل تیف ینظارت بر ک یاز داده ھا برا نیام ھمچن  یو یار آ   

کند. یھلند استفاده م شده در نھیواکس افرادمحاسبھ تعداد  یام از داده ھا برا یو یار آ ت،یدر نھا  
در واقع  محافظت شود. دیچند نفر با از دیمھم است کھ شما بدان اریکند، بس دای پ  وعیش  یعفون یماریب کیاگر   
مورد  نیدر ا یاقدامات ایآ نکھیا ایو  ابدیگسترش  تواندی م یماریب ایکند کھ آ  یابیتواند ارز یام م  یو یار آ  

.خیرن ایالزم است   
 

:دیمراجعھ کن ریز تیبھ وب سا  شتریاطالعات ب یبرا ذیتوانیشما م        
 

     rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming    
 
ات ینشر  ی ازکی بروشور نی ا  

ستیز طی بھداشت و مح یمل موسسھ  
 میباشد. 
لتوون یب ب آ 3720|   1 یپست  صندوق  

Postbus 1 | 3720 99 Bilthoven  
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. شود یمراقبت از فردا از امروز شروع م  


