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 19-النساء الحوامل و التطعيم ضد كوفيد

. ال يوجد ما يُشير الى ان التلقيح خالل فترة  19-نوصي جميع النساء الحوامل بالتلقيح ضد كوفيد 

بأعتبارِك حامل يمكنِك قراءة المزيد من   الحمل لهُ تأثير سلبي على المرأة الحامل او الجنين.

. 19-المعلومات عن التطعيم ضد كوفيد 

على أعراض مرض خفيفة و ال يحتاجوا ان يراجعوا لطلب   19-يحصل معظم األشخاص الذين يمرضون بكوفيد

ني الكثير من الخطر  قد يكون خطيراً و قد يع 19-الرعاية الصحيّة. و لكّن ألتهاب المجاري التنفسيّة الذي يسبّبُه كوفيد

 للحوامل، و بخاصةً في نهاية فترة الحمل. 

. و كما تقّدر الهيئة 19-ابة الشديدة بمرض كوفيدصخطر أكبر نوعاً ما لأل يتعرضون الىتُبيّن الدراسات ان الحوامل 

خالل الفترة األخيرة من الحمل قد يزيد   19-ان اإلصابة الشديدة بكوفيد  Socialstyrelsenالعاّمة للشؤون االجتماعية 

 مجموعة معّرضة للخطر. 20من خطر الوالدة المبّكرة. و لهذا تعتبر النساء الحوامل بعد األسبوع 

توصية لجميع النساء الحوامل بالتلقيح

وعلى الرغم من ذلك توصي دائرة صّحة العاّمة   ل فترة الحمل.اطو 19-يُمكن للمرأة الحامل ان تُلقّح نفسها ضد كوفيد

Folkhälsomyndigheten   12ان تتلقّح المرأة الحامل بعد أسبوع الحمل .   

حتّى لو كانت التلقيحات ال   من الحمل األولىفترة ال  خالللقد جرت العادة في السويد على عدم تلقيح النساء الحوامل 

تكون أكبر في الفترة الالحقة من الحمل.  إذا   19-كوفيداجة الى الحماية ضد تؤدّي الى مخاطر حقيقية للحوامل. ان الح

مناسباً، على سبيل المثال،  19-كانت هناك أسباباً طبيّة تدعو الى أجراء تقييم آخر، فقد يكون التلقيح المبّكر ضد كوفيد

 عوامل خطر أخرى مثل مرض السّكري أو أرتفاع ضغط الدم. لديها الحامل  تإذا كان

التلقيح قبل ان تعرفي أنِّك حامل، أو إذا عرفتي أنِّك حامل، ننصحِك بأخذ الجرعة الثانيّة حسب الفاصل   بدأتيإذا 
الذي يوصى بِه بغض النظر عن متى سيكون ذلك. ان الجرعة الثانية ضرورية من أجل الحصول عل حماية  الزمني 

سيحصلون على حماية أفضل   19-اء اللواتي أصبن بكوفيد. و حتّى بالنسبة للنس19-جيدة و طويلة األمد ضد كوفيد

خالل فترة الرضاعة أيضاً. التطعيم يمنحِك الحماية الجيدة ضد   19 -كوفيدو كما يمكنِك أخذ تطعيم   عند تلقيحهم.

 االمراض الخطيرة و ليس لهُ تأثيراً سلبياً على الطفل الرضيع. 

الجرعة التكميلية للنساء الحوامل 

و جرعة تكميليّة. إذا  تين بجرعتين أولي 19 -كوفيدفي السويد بالتطعيم ضد   سنة 18فوق عمر  يُنصح كافّة األشخاص

. ال يوجد مانع من التطعيم ضد  12به بعد أسبوع الحمل  نصحُ نن الوقت للجرعة التكميلية خالل فترة الحمل، حا

 فترة الحمل.  في او خالل المختلفة الجرعات أخذ وقتحتى و إن صادف  19 -كوفيد
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 التطعيمات الُمصادق عليها للنساء الحوامل  

  السويد ُمصادق عليها العطائها للنساء الحوامل خالل كل فترة الحمل.التي تُستخدم في  19-ان التلقيحات ضد كوفيد

. و لم  خالل فترة الحمل لهُ تأثير سلبي على المرأة الحامل او الجنين 19-ضد كوفيدال يوجد ما يُشير الى ان التلقيح  

 يتبيّن أي خطر متزايد لظهور األعراض الجانبية عند الحوامل بعد التلقيح. 

  -ضد كوفيد. ان المرأة الحامل التي تّم تلقيحها للنساء الحوامل 19-تنصُح معظم الدول حالياً بتقديم االتلقيح ضد كوفيد

 جميع األشخاص الذين تّم تلقيحهم.  متّع بهاتالتي ي و هي الحماية ذاتهالديها الحماية الجيدة ضد المرض  19

 

 عوامل خطر أخرى ل اتمعّرضالنساء الحوامل ال

خالل فترة  19-خطراً متزايداً لإلصابة الشديدة بكوفيد يشكلتُعاني بعض النساء من مرض أو وضع صّحي معيّن قد 

بتحديد عوامل الخطر مثل السمنة، ضغط الدم   Socialstyrelsenالهيئة العاّمة للشؤون االجتماعية الحمل. قامت 

النساء قد يكون التلقيح وارداً حتّى قبل أسبوع  سنة. و بالنسبة لهؤالء  35العالي، مرض السّكري و العمر ما فوق 

 و لذلك عليهن ان يتشاورن مع القابلة او الطبيب.. 12الحمل 

تحصلين على اسبقية للحصول على الجرعة التكميلية إذا كنتي تعانين من أحدى عوامل الخطر المرتبطة بالحمل، س
 .19-من تطعيم كوفيد

 لواتي لم يحصلن على التلقيح النساء ال

بعد، يتوجب عليِك ان تتلقّحي اسرع ما يُمكن. ستحصلي عندها على أفضل حماية   19-إذا لم تتلقّي التطعيم ضد كوفيد

حوامل اللواتي لم يتلقين التلقيح عليهم ان يتجنّبوا الزحام و  ممكنة خالل فترة نهاية الحمل. اما بالنسبة للنساء ال
عات الكبيرة. يخاطر األشخاص الغير متلقّحين من الذين ينتمون الى مجموعة خطر طبيّة باالصابة الشديدة   التجمٌّ

 .19-بمرض كوفيد

 

  :ي المزيدئأقر

 19-حول التلقيح ضد كوفيد –معلومات للنساء الحوامل 

Till dig som är gravid- om vaccinationen mot covid-19 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/401d7d59e4e745fca287f0fdefda3ee2/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19-arabiska.pdf



