اللقاحات املوىص بها
خالل فرتة الحمل
Vaccines recommended
in pregnancy

تقدم هذه النرشة معلومات حول التطعيامت الرئيسية املوىص بها يف
حالة الحمل .وللتع ّرف عىل املزيد من املعلومات حول اللقاحات والحمل،
يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/
 ،vaccinationsأو التحدّث إىل أخصايئ الرعاية الصح ّية الذي

يعتني بك خالل فرتة الحمل.

التطعيم ضد فريوس كورونا املستجد

اإلنفلونزا

خالل فرتة الحمل ،يضعف جهاز املناعة (النظام الدفاعي الطبيعي للجسم) لحامية الحمل ،مام قد يعني أن قدرتك عىل
مقاومة العدوى أصبحت أضعف .وخالل مراحل منو الطفل الرضيع ،قد تعانني من صعوبة يف التنفس بعمق ،مام يزيد خطر
اإلصابة بعدوى مثل ذات الرئة (االلتهاب الرئوي).

ميكن للنساء الحوامل تلقي لقاح فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19يف أي وقت خالل فرتة الحمل .ويع ّد تلقّي جرعتي
اللقاح الخاص بك أفضل طريقة لحامية نفسك ومن حولك من الفريوس .ورغم انخفاض معدالت الخطر العام لفريوس
كورونا املستجد (كوفيد  )19عىل النساء الحوامل وأطفالهن الذين مل يولدوا بعد ،إال أ ّن بعض النساء قد يصنب بتوعك خطري،
وبالتايل قد يحتجن إىل تلقي العالج يف املستشفى الحقًا خالل فرتة الحمل .ويع ّد النساء الاليت أصنب بفريوس كورونا املستجد
(كوفيد  )19أكرث عرضة بضعفني أو بثالثة أضعاف للوالدة املبكّرة ،مقارنة بغريهن ممن مل يتعرضن لإلصابة .كذلك ،تع ّد
النساء الحوامل الاليت يعانني من حاالت رسيرية أساسية أكرث عرضة لخطر التع ّرض ملضاعفات خطرية من فريوس كورونا
املستجد (كوفيد .)19

هل لقاح اإلنفلونزا آمن خالل فرتة الحمل؟

هل لقاح  COVID-19آمن أثناء الحمل؟

نعم؛ فقد أظهرت الدراسات أنه من اآلمن الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا خالل أي مرحلة من مراحل الحمل ،بداي ًة من
األسابيع القليلة األوىل حتى املوعد املتوقع للوالدة.

تع ّد لقاحات فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19املستخدمة يف اململكة املتحدة آمنة وفعالة للنساء الحوامل.

ميكن أن يزداد خطر اإلصابة باإلنفلونزا من ج ّراء هذه التغيريات؛ فالنساء الحوامل أكرث عرضة لإلصابة مبضاعفات اإلنفلونزا
من النساء غري الحوامل ،بل وأكرث عرضة منهن أيضً ا للدخول إىل املستشفى .ويعني تلقي لقاح اإلنفلونزا أنك قد أصبحت
أقل عرضة لإلصابة باإلنفلونزا.

إ ّن النساء الاليت تلقني لقاح اإلنفلونزا خالل فرتة الحمل ينقلن أيضً ا بعض الحامية ألطفالهن ،والتي تستمر طوال األشهر
القليلة األوىل من حياتهم.

ميكنك التع ّرف عىل املزيد عن لقاح اإلنفلونزا خالل فرتة
الحمل عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

ال يوجد أي دليل يف الوقت الحايل عىل أي آثار جانبية خطرية عىل النساء الحوامل .كام ال يُظهر الدليل الحايل زيادة يف
تعرضهن ملخاطر اإلجهاض أو اإلمالص بعد تلقي التطعيم ضد فريوس كورونا املستجد (كوفيد  .)19وال يوجد أيضً ا ما يشري
إىل أ ّن أيًا من لقاحات فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19املستخدمة يف اململكة املتحدة تزيد مخاطر التع ّرض للتشوهات
الخلقية أو ملضاعفات الوالدة
ال تحتوي اللقاحات عىل أي كائنات حية ميكن أن تتكاثر داخل الجسم .لذا ،ال ميكنها إصابة الجنني بالتل ّوث أو العدوى
داخل الرحم.

https://www.nhs.uk/pregnancy/

 ،keeping-well/flu-jab/ andومعلومات حول
التطعيامت خالل فرتة الحمل  -هيئة الخدمات الصحية
الوطنية ()www.nhs.uk

ميكنك أيضً ا االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

https://www.rcog.org.uk

 ٩١. covid19.glos.nhs.ukملعرفة اكامن صحلاول عالى لقح ﻓﻴﺪوك
إللاك رتوين

السعال الديكي
السعال الدييك عبارة عن عدوى خطرية للغاية ،واألطفال الرضّ ع هم األكرث عرضة لخطر اإلصابة به ،لدرجة أ ّن غالبية األطفال
املصابني بالسعال الدييك يتم إيداعهم داخل املستشفيات.
عندما تتلقني لقاح السعال الدييك خالل فرتة الحمل ،يبدأ جسمك يف إنتاج أجسام مضادة للحامية منه .وتنتقل هذه
األجسام املضادة إىل طفلك الرضيع ملنحه بعض الحامية إىل أن يتمكنوا من تلقي لقاح السعال الدييك يف عمر  8أسابيع.
ال ميكن تلقي لقاح السعال الدييك إال بعد مرور  16أسبو ًعا من الحمل.
ميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات عن لقاح السعال الدييك خالل فرتة الحمل عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

/https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/whooping-cough-vaccination

ليس هناك رضر يف ان تأخذ اللقاحات الثالثه
لقاح كوفيد ١٩واالنفلونزا والسعال الدييك يف
نفس الوقت إذا اتيحت لك الفرصة ،ولكن إن مل
تحصل عليهم جميعا يف نفس الوقت ،يستحسن
أن تأخذهم يف أقرب فرصة ميكن أن تحصل عىل
أي واحد منهم.

وللتع ّرف عىل املزيد من املعلومات حول اللقاحات
والحملُ ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

https://www.nhs.uk/pregnancy/
،/keeping-well/vaccinations

أو التحدّث إىل أخصايئ الرعاية الصح ّية الذي يعتني
بك خالل فرتة الحمل.

