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COVID-19 and Vaccine Basics 

واکسیناسیون مادران بااردار وادا    •
شرایط منوط به رضاای  وی ساا از   

 .بودمشاوره خواه  
 مادران باردار در خطر باالتر ابتال به

اما در صورت اباتال  نیستن ، بیماری 
اشکال ش ی  تر بیماری در ماادران  
باردار نسب  به زنان غیر بااردار در  

 .سن مشابه بیشتر خواه  بود 
 



COVID-19 and Vaccine Basics 

 واکسن سینوفارم ویروس غیر فعال می
به توصیه ساازمان دااانی   و بنا باش  ، 
با توده به خطارات تا یا    )با اش  

کنن ه سالم  مادر در صورت ابتال باه  
به ماادران بااردار بابال    ( 19کووی  

 .توصیه اس  





 :  آسترازنیکامادران متقاضی تزیق واکسن 
خرداد ماه ساال دااری باا     12د مورخ 4328/300نامه مطابق 

عنای  به شرایط واکسان آساترازنیکا در صاورت تاردی  باه      
واکسیناسیون با استرازینکا بایستی ماورد در کمیتاه دانشایاهی    

و مادر تصمیم کمیته و براساس واکسن مادران باردار بررسی شود 
اب ام شود ب یای اس  درصورت ع م ص ور مجوز استفاده از این 
واکسن توسط کمیته تزریق واکسن سینوفارم براساس نظر کمیتاه  

 .انچام می سذیرد 



 :الویت های تزریق واکسن
 

COVID-19 and Vaccine Basics 

 باارداری انجاام    12توصیه می شود واکسیناسیون بع  از هفته
 شود  

  گروه سنی مادران باردار واد  شرایط واکسیناسیون 

 و باالتر  سال   35همه مادران باردار با سن 1.

ماردان در همه گروه های سانی شااغل  در با اشا      2.
 ودرمان  

همه مادران باردار در شرایطی که همسران ایشاان در  3.
مراکز با اشتی ما یری  کروناا   و یا بخش های کرونا 
 شاغل هستن   



 :الویت های تزریق واکسن
 

COVID-19 and Vaccine Basics 

در همه گروه های سنی شااغل در  مادران 4.
کروه های شغلی اولوی  دریاف  واکسان  
مطابق دستور عمال هاای واکسیناسایون    

 کشوری 
 و باالتر   35مادران با نمایه توده ب نی همه 5.
مادران با بارداری های دوبلاویی و  همه 6.

  IVF چن  بلویی بارداری با 
 
 
 
 



مادران باردار باا بیمااری   همه 7.
زمینه ای شامل بیماری دیابا ،   

مصار   خون بااال،  فشار بلبی، 
بیماری ایمونوساسرسیو، داروهای 
سال،  سیکل کلیوی، آنمی مزمن 

 سیون  اعضا ، سیروز کب ی وآسم 
 



COVID-19 and Vaccine Basics 

 عل  خطرات ابتال به بیماری کووی  به
ضمن تاکیا   بارداری در سه ماهه سوم 

بر شناسایی ماادران بااردار وادا     
شرایط واکسیناسیون مااردان وادا    

و هفتاه   28شرایط با سان باارداری   
 .در اولوی  خواه  بود بیشتر 

 



Key facts about maternal COVID-19 
vaccination 

COVID-19 and Vaccine Basics 

Getting vaccinated 

can help prevent 

getting sick with 

COVID-19 

People who have 

already gotten sick 

with COVID-19 may 

still benefit from 

getting vaccinated 

COVID-19 vaccines 

cannot give you 

COVID-19 

COVID-19 vaccines 

will not cause you 

to test positive on 

COVID-19 viral 

tests* 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-myths.html 

*https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html 
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Contra indication: 
 

 سال ادازه تجویز ودود ن ارد 18درسن کمتر از •
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 مشاورههای انجام ان یکاسیون 

 :در کمیته دانشیاهی  



 از م یر گاروه  مادران متشکل کمیته دانشیاهی  واکسیناسیون

زنان وزایمان ح ابل یک نفر سریناتولوژیس  م یر گروه عفونی 

وم یر گروه داخلی با ریاس  معاون محترم با اش  می باشا   

 سایر تخصص ها  حضور به دعوت )

 اساس شرایط مادران باردار به بر 

 (بودمحترم با اش  خواه  عا ه معاون 



 ًتشاکیل کمیتاه متخصاص    بارای  دانشیاه هاایی کاه   ضمنا

بطا  خاود   سار  دانشایاه  ن ارن  می توانن  با سریناتولوژی 

 هماهنگ نماین 
 



 با شرایط حاد یا وخام  بیماریاای زمینه ای مادران 

  مادران دارای بیماری های زمینه ای که در این دستور عمال

 ذکر نش ه 

 مادران متقاضی تزیق واکسن آسترازنیکا 

 



لزوم تس  بارداری ببل از (1

 واکسیناسیون؟؟

خیر انجام تس  ضرورتی ن ارد. 

 واکسیناسیون مادران باردار وشیردهسواالت و اباامات 



 ش ن تس  بارداری بع  از دریاف  واکسن؟؟؟مثب  (2

  درصورت تزریق دوز اول واکسن ببل از بارداری ویا ع م

اطالع از بارداری در زمان واکسیناسیون توصیه  می شود  سا 

در رابطه با زمان )از مشاوره با مادر براساس تردی  وی 

  28تزریق دوز دوم با واکسن سینوفارم به فاصله ( واکسیناسیون

روز از تزریق ببلی یا بع  از هفته  دوازده بارداری ، صورت   

 سذیردصورت 



 ن اردختم بارداری نیز ودود ان یکاسیون 

 درصورت دریاف  واکسن استرازنکا تزریق نوب  دوم

هفتیی یا در صورت تمایل مادر به بع  از  12به بع  از 

 شودزایمان موکول 



صورت سابقه ابتال به کوی  یا در ( 3

 شرایط مشکوک احتمال ابتال؟؟؟

 زمان واکسیناسیون در موارد ابتال

یا شک به بیماری کووی  در مادر 

باردار تابع دستور عمل کشوری 

 .واکسیناسیون خواه  بود 



 ابتالی بطعی بع  از دریاف  دوز اول دریاف  درصورت

 واکسن نوب  دوم یک ماه بع  از بابودی کامل

 بع   یک ماه درصورت ابتالی ببلی دریاف  واکسن ح ابل

 کاملاز بابودی 



cdc.gov/coronavirus 

 

 ؟؟ TD))دریاف  واکسن انفوالنزاوکزاز و دیفتری(4 

 با واکسن آنفلونزایا توام در بارداری واکسن کرونا بین فاصله

 .باش روز می  14حتی االمکان 



cdc.gov/coronavirus 

 ؟؟؟؟Dایمینوگلوبولین دریاف  (5

 تزریق ایمونوگلو بولینD    ت اخلی با واکسن کرونا ن ارد وهمانن

 دستورالمعل های ابالغی 

 .مادران انجام شود سالم  



cdc.gov/coronavirus 

 ؟؟؟IVFانجام واکسیناسیون در صورت ورود به سیکل (6

  واکسن بالمانع اس  اگرچه با توده به عوارض ت  دریاف

وناخوشی احتمالی باتر اس  دریاف  واکسن در زمان 

 .برداش  تخمک وانتقال دنین نباش 
 

 

 



cdc.gov/coronavirus 

 واکسیناسیون روی باروری متاثر اس ؟؟؟آیا (7

 هیچ م رک مست لی بر کاهش باروری وواکسیناسیون ودود

 .ن ارد
 

 

 



cdc.gov/coronavirus 

 ؟؟صورت وبوع عالیم وعوارض واکسیناسیوندر ( 8
  مانن  همه داروها ، واکسن ها می توانن  عوارض دانبی ایجاد کننا .

 .  ایناا معموالً خفیف هستن  و م ت زیادی دوام نمی آورن 

 دانبی بسیار رایج در یکی دو روز اول سا از واکسیناسایون  عوارض

 درد یا حساسی  در بازوی : عبارتن  از

 وتزریق ، احساس خستیی محل 

 .سردرد ، درد و لرز 



cdc.gov/coronavirus 

  ممکن اس  عالئم مشابه آنفوالنزا داشاته باشای  و   همچنین

 . دوره های لرز یا لرزش را برای یک یا دو روز تجربه کنی 

 درده سانتییراد یاا   38دمای ب ن شما )دچار ت  ش ی  اگر

 کردهمی توانی  استراح  ( بیشتر اس 

 و استامینوفن مصر  کنی  ، که در  

 .بارداری بی خطر اس دوران 
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واکسیناسیون باعث افزایش سقط ومرده آیا (9
 ؟؟می گردد زایی 

 حال  و در بر طبق مطالعات انجام ش ه ببلی
 ادرا باعث افزایش نش ه اس 

داروهای ض  انعقاد تزریق صورت مصر  در (10
 .می گرددعمقی واکسن در دلتویی  سیشنااد 
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 وشیردهیواکسیناسیون: 
روز سا اززایمان طبق دستورالعمل دوران بارداری  42تا

 میباش   
 سپا بر اساس سروتکل دوران شیردهی که تجویز واکسن

 .سینوفارم بالمانع اس 
 



Getting Vaccinated 



After Vaccination 

Getting Vaccinated 

 Continue COVID-19 prevention measures: 

Cover your 

nose and mouth 

with a mask. 

Stay at least 6 

feet from people 

who don’t live 

with you. 

Avoid crowds 

and poorly 

ventilated 

spaces.  

Wash your  

hands. 

Clean and  

disinfect 

frequently 

touched surfaces. 

 Enroll in v-safe  

 If you have questions about your health and vaccination, call your doctor, nurse,  

or clinic. 




