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 لقاح کورونا للحوامل 

ي للصحة العامة حول 
 . 19- ضد مرض کورونا کوفید التلقیحمعلومات موجزة من المعهد الوطن 

 

ة نتيجة اإلصابة ب   . يزداد خطر حدوث مسار خطير 19-كوفيد ـ  تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بأمراض خطير

ي للصحة العامة للمرض   ويج  ة متأخرة من الحمل. لذلك يوصي المعهد الي  ي فير
كلما أصيبت المرأة بالعدوى ف 

(Folkehelseinstituttet )  بأن تحمي النساء الحوامل أنفسهن بأخذ جرعتير  من لقاح کورونا. 

 :النصائح

ي لم يالتطعيم األساسي لجميع  -
بعد. هذا ينطبق بغض النظر عن  حصلن عیل التطعیم األساسي الحوامل اللواتر

 الثلث. 

ي  ينصح النساء الحوامل ب -
. تلقر ي الثلث  هذا لقاح تنشيطي

ي والثالث من الحمل   ی  نمهم بشكل خاص للحوامل ف 
الثات 

ي أسبوًعا منذ  20أكير من   ر  حيث م
ي الثانية، و  اللقاح جرعةتلقر

إذا كان هناك   من الحمل ألول اثلث الالحوامل ف 

ي المرأة الحامل. 
ي ف 
 مرض إضاف 

 

 الخلفية

ويجية بشأن  ايدة حول تأثير اللقاح عیل األم والطفل.   لقاح کورونا جاءت التوصیات الي   
ي معلومات مير

للحوامل بعد تلقر

ي المملكة المتحدة، عیل سبيل المثال، كان لديهم   مصدرە ما نعرفه عن تأثير اللقاح 
بشكل أساسي من بلدان أخرى. ف 

ة طويلة، وتم إدخال العديد من النساء الحوامل إىل المستشق  لضغط عدوى أعیل   .فير

ايد للدخول إىل المستشق   معرضات 19- كوفيد   ـ الدراسات الدولية أن النساء الحوامل المصابات ب تظهر  لخطر مير 

ي نفس العمر، و  أکير  یحتجنو 
إىل   المحتاجاتنسبة ت زدادقد اإىل مساعدة التنفس مقارنة بالنساء غير الحوامل ف 

وس يمتغير انتشار مساعدة التنفس مع    الفير
ً
ا خطر أعیل للوالدة المبكرة مقارنة بالنساء الحوامل  ألفا ودلتا. هناك أيض

ي لم ي
ي نفس الوقت أثناء الحمل.   19-بـ كوفيد  صي   اللواتر

ي التنفس والوالدة المبكرة أمر نادر ف 
خطر حدوث مشاكل ف 

ي حصلن عیل تطعيمات كامل. 
 الحدوث عند النساء الحوامل الالت 

ي للقاح ضد ا
إذا کان بإمکان  نفس باللقاح اللمرض الخطير لدى األم وتؤكد أهمية حماية تظهر هذە الدراسات األثر الوقات 

، بحيث يتم حماية  المرء الحصول عیل اللقاح ي تنتجها األم بعد التطعيم إىل الجنير 
ا نقل األجسام المضادة النر

ً
. يتم أيض

ي عیل  ا بعد الوالدة. ال توجد دراسات تشير إىل أن اللقاح له تأثير سلن 
ً
 .الحمل أو عیل الجنير  الطفل أيض

 

 جانبية الثار ال 

ي الجسم  لتوعكاآلثار الجانبية األكير شيوًعا مثل الصداع والتعب وا 
شائعة عند النساء   هي   والحم والغثيان واأللم ف 

ا  الحوامل
ً
ي بعد التطعيم وتستمر حواىلي أيض

ي اليوم األول أو الثات 
أي آثار   اکتشافأيام. لم يتم  3- 2. تظهر األعراض عادة ف 

ويــــج منجانبية خاصة بالحمل  ي الي 
 .اللقاحات المعتمدة ف 

 

ي الحصول عىل لقاح  
 ؟ کورونا أين يمكنن 

ي  )القابلة( اسأىلي ممرضة التوليد 
وت  ي أین یمکن  ك  لبلديتأو الطبيب أو زوري الموقع اإللكير

ي لقاح   ك  لتعرف 
 .کوروناتلقر
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 معلومات  مزید من ال

ي الموجهة ل نصائحالالمزيد عن  يأقر ا
،  دليل التطعيم لحوامل والمرضعات ف 

ammende/-og-gravide-for-https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad   

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/

