Інформація для вагітних

Про вакцинацію
від covid-19
Управління охорони здоров'я Швеції рекомендує
вакцинацію від covid-19 всім вагітним. Вакцинуючись від covid-19, ви захищаєте себе від тяжкого
перебігу хвороби, а також захищаєте свою дитину. Навіть тим, хто перехворів на covid-19,
рекомендується вакцинація.
Чому вакцинація від covid-19 рекомендується вагітним жінкам
• Дослідження показують, що вагітні жінки мають
більш високий ризик тяжкого перебігу covid-19,
ніж інші особи того ж віку.
• Тяжкий перебіг covid-19 на великому терміні вагітності підвищує ризик передчасних пологів і може
призвести до необхідності кесаревого розтину.
• Covid-19 під час вагітності підвищує ризик утворення тромбів, прееклампсії та серйозних захворювань, що потребують інтенсивної терапії.

Вакцинуватися можна протягом всієї вагітності.
Вакцини проти covid-19, які використовуються в
Швеції, схвалені для отримання вагітними жінками
протягом всієї вагітності. Однак, у Швеції зазвичай
рекомендовано утримуватись від усіх видів щеплень-

Вакцини проти covid-19 є безпечними
Немає жодних підтверджень того, що вакцинація
від covid-19 має негативний вплив на вагітну жінку
або на плід.
•

Ризик побічних ефектів у вагітних жінок не
вищий у порівнянні з іншими.
• Дослідження не показують підвищеного ризику викидня після вакцинації проти covid-19.
• Вакцинуватися від covid-19 можна навіть в період
грудного годування.
Немає жодних доказів того, що вакцинація від
covid-19 порушує менструальний цикл або впливає
на фертильність. Немає причин чекати після вакцинації, якщо ви бажаєте завагітніти.
Здоров'я вагітних дуже важливо
Для жінки дуже важливо бути здоровою до та під
час пологів. Тому вакцинація проти covid-19 важлива для вагітних. Також важливо, щоб ваш партнер
і решта родини були вакциновані і здорові. Особи
віком від 18 років також можуть отримати щеплення
від сезонного грипу під час вакцинації від covid-19.
Будь-яка особа віком від 12 років може зробити щеплення від
covid-19. Вакцинація є добровільною та безкоштовною.
На сайті folkhalsomyndigheten.se можна
знайти більш детальну інформацію про вакцинацію від covid-19 різними мовами.
На сайті 1177.se є інформація про те, коли і де
можна вакцинуватися у вашому регіоні.
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Вакцинація від covid-19 також захищає дитину
При вакцинації від covid-19 утворюються антитіла, які
захищають вас від хвороби. Від вагітних жінок антитіла також можуть передаватися плоду через плаценту
на великому терміні вагітності. Вакцинація надає батькам захист від хвороби, щоб ви могли зберегти здоров'я
і піклуватися про свою дитину.

до 12 тижня вагітності, навіть якщо вакцина не несе
жодних ризиків. Крім того вважається, що потреба
в захисті від covid-19 є найбільшою в останній частині вагітності. Якщо ви почали вакцинацію ще до
вагітності, ви можете отримати наступну дозу через
запланований проміжок часу.

