ً
حامال
كنت
إذا
ِ

معلوماتحولالتطعيم
ضد كوفيد19-
توصي هيئة الصحة العامة النساء الحوامل بالتطعيم ضد
كوفيد .19-عندما تقومين بالحصول على اللقاح المضاد
لكوفيد 19-بصفتك امرأة حامل ،فإنك تحمين نفسك من
أيضا
أيضا .يوصى
األمراض الخطيرة وتحمين طفلك
ً
ً
أصبت بكوفيد.19-
كنت قد
ِ
بالحصول على اللقاح حتى لو ِ
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سبب توصية النساء الحوامل بالحصول على اللقا ح
المضاد لكوفيد19-
تشير الدراسات إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة من
الناس اآلخرين في نفس العمر لإلصابة الخطيرة بمرض
كوفيد.19-
يزيد مرض كوفيد  19-الشديد خالل الجزء األخير من فترة
الحمل من خطر الوالدة المبكرة ويمكن أن يؤدي إلى والدة
الطفل قبل األوان بعملية قيصرية.
يزيد مرض كوفيد 19-خالل فترة الحمل من خطر
دمويةوتسمم الحمل والمرض الخطير
التعرض إلى جلطات
ّ
الذي يتطلب الحصول على الرعاية المكثفة.
التطعيم ضد كوفيد  19-يحمي الطفل ً
أيضا
تتكون األجسام المضادة التي تحميك
عندما يتم تطعيمك ضد كوفيدّ ،19-
ضا ،لدى النساء الحوال الالتي لديهن أجسام
من المرض .يمكن أي ً
مضادة ،أن تنتقل األجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمةخالل
أيضا من المرض
الجزء األخير من فترة الحمل .كما إن التطعيم يحميك ً
بعد الوالدة لكي تكوني بصحة جيدة ويمكنك االعتناء بطفلك.
يمكنك تلقي التطعيم طوال فترة الحمل
اللقاحات المضادة لكوفيد 19-التي ُتستعمل في السويد موافق عليها
إلعطائها للنساء الحوامل طوال فترة الحمل .ومع ذلك فإنه من المعتاد

في السويد االنتظار مع جميع أنواع التطعيمات إلى ما بعد األسبوع
 12من الحمل ،حتى لو لم تكن اللقاحات تؤدي إلى أي مخاطر.
ضا خالل
كما ُتعتبر الحاجة إلى الحماية من كوفيد 19-أكبر أي ً
الجزء األخير من فترة الحمل .إذا بدأت بالتطعيم قبل الحمل ،يمكنك
الحصول على الجرعة التالية ً
طبقا للفترات المنتظمة العادية.
اللقاحات المضادة لكوفيد 19-آمنة
ال يوجد أي دليل على أن التطعيم ضد كوفيد 19-لديه أي تأثير
سلبي على المرأة الحامل أو على الجنين.
ال يوجد أي خطر متزايد لدى النساء الحوامل للتعرض
إلى اآلثار الجانبية مقارنة مع اآلخرين.
تشير الدراسات إلى عدم وجود خطر متزايد
للتعرض لإلجهاض بعد الحصول على اللقاح المضاد
لكوفيد.19-
أيضا تلقي التطعيم ضد مرض كوفيد 19-
يمكنك ً
أثناء فترة الرضاعة.
ال يوجد أي دليل على أن التطعيم ضد كوفيد 19-يعطل الدورة
كنت تريدين أن تصبحي
الشهرية أو يؤثر على الخصوبة .وإذا
ِ
حامالً فليس من الضروري االنتظار بعد التطعيم.
من المهم أن تتمتعي بصحة جيدة عندما يحين وقت الوالدة
من الضروري أن تكوني بصحة جيدة قبل الوالدة .لذلك ،من المهم
بصفتك حامل أن يتم تطعيمك ضد مرض كوفيد .19-ومن المهم
أيضا أن يتم تطعيم شريكك وأفراد األسرة اآلخرين وأن يكونوا
ً
اما أو
جميعا في صحة جيدة .يمكنك ً
ً
أيضا ،إذا كان عمرك  18ع ً
أكثر ،أن تحصلي على التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية في نفس
الوقت الذي تحصلين فيه على التطعيم ضد مرض كوفيد.19-
ُيعرض التطعيم ضد كوفيد19-على جميع األطفال في عمر  12سنة أو أكثر.
التطعيم طوعي ومجاني.

يوجد على الموقع اإللكتروني
 folkhalsomyndigheten.seالمزيد من
المعلومات حول كوفيد 19-بعدة لغات.
ويوجد على الموقع اإللكتروني 1177.seمعلومات
حول األماكن التي يمكنك الحصول فيها على التطعيم
في المنطقة التي تعيشين فيها.
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