
معلومات للنساء الحوام ل 

حول مسألة التطعیمات للحوامل 
إذا كنت حامًال، فإنه يوصى بالتطعیم ضد  

السعال الديكي   واإلنفلونزا وكوفید - 19  من  
أجلك وأجل جنینك. يمكنك ھنا قراءة المزيد  
عن السبب وما تنطوي علیه تلك  األمراض.  

یمكن أن تنتشر األمراض الثالثة عن طریق الھواء وتصبح 
معدیة عندما یقوم الشخص المریض بالسعال أو العطس على  

سبیل المثال. عند حصول المرأة الحامل على التطعیمات فإنھا  
تحمي نفسھا وتحمي جنینھا من تلك األمراض. 

معلومات حول السعال الديكي 
إن السعال الدیكي ھو مرض یبدأ غالبًا بنزلة برد مصحوبة 
بسعال وأحیانًا بحمى طفیفة. عند إصابة البالغین بالمرض،  

فإنھ غالبًا ما ینطوي على سعال طویل األمد. بالنسبة لألطفال،
یمكن أن یكون السعال، بعد أسبوع أو أسبوعین من اإلصابة، 
شدیدا لدرجة أنھ یتحول إلى سعال ذو شھیق عالي النبرة یشبھ  
صوت صیاح الدیك، مما یعني أنھ یصبح من الصعب التنفس 

بین نوبات السعال. ھذا المرض شدید العدوى ویمكن أن یكون 
خطیًرا وممیتًا لألطفال الصغار.  

عندما تحصلین على التطعیم ضد السعال الدیكي أثناء الحمل،  
فإنك تحمین جنینك أیضا. یحصل الجنین على أجس ام مضاد ة 

للسعال الدیكي منك مباشرة. وھذا یقي الطفل من المرض منذ 
والدتھ حتى یتمكن من تلقي التطعیم بنفسھ في سن ثالثة  

أشھر. یتم تعزیز حمایتك ضد السعال الدیكي وتصبحین أقل 
عرضة للعدوى ویقل خطر إصابة طفلك. لذلك توصى النسا ء 

الحوامل بالحصول على التطعیم ضد السعال الدیكي. یتم 
إعطاء التطعیم بعد األسبوع السادس عشر من الحمل . 

معلومات حول كوفید -19 
یمكن أن یسبب كوفید-19 عدوى خطیرة في الجھاز التنفسي 

للنساء الحوامل. ینطوي المرض أیضا على زیادة خط ر 
الوالدة المبكرة، وفي حاالت نادرة تلف المشیمة. لذلك، من 
المھم أن یتم تطعیم النساء الحوامل ضد مرض كوفید-19.  
إذا لم تكوني قد تلقیت التطعیم بعد، فإننا نوصى بالحصول 

علیھ. یتم إعطاء التطعیم بعد األسبوع الثاني عشر من الحمل. 

معلومات حول اإلنفلونزا  
یمكن أن تنطوي اإلصابة باإلنفلونزا الموسمیة بالنسبة للنساء  

الحوامل على اإلصابة بحالة مرضیة شدیدة. یمكن أن یؤثر  
المرض أیضا على الحمل والجنین. لذلك توصى النساء 

الحوامل بالحصول على التطعیم ضد اإلنفلونزا. یتم إعطاء 
التطعیم خالل فصلي الخریف والشتاء بعد األسبوع الثاني  

عشر من الحم ل. 

ً

اللقاحات آمنة لك ولطفلك  
جمیع اللقاحات المستخدمة في السوید تمت تجربتھا والتحقق  
منھا بشكل جید جدا وھي فعالة وآمنة لك ولجنینك. إن اآلثار  

الجانبیة الخطیرة بعد التطعیم نادرة جدا.  
ال یوجد لقاح یقي من المرض بنسبة 100٪، ولكن إذا أصبت 

بالعدوى رغم حصولك على التطعیم فمن المرجح أن یكون 
المرض أخف مما كان یمكن أن یكون بدون اللقاح. 

باإلضافة إلى التطعیمات ومعرفة كیفیة انتشار األمراض، 
فإن نظافة الیدین أمر مھم. اغسلي یدیك بالماء والصابون   
أو استخدمي معقم الیدین. وبالتالي فإنك تقللین من مخاطر  

اإلصابة بالمرض.  
إذا كانت لدیك أسئلة حول التطعیمات أثناء الحمل، فیمكنك  

التحدث إلى القابلة أو مركز الرعایة الصحیة.   
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