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Szczepionka przeciwko koronawirusowi dla kobiet w ciąży
Krótkie informacje od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na temat szczepionki przeciwko
chorobie COVID-19.
O COVID-19
Kobiety w ciąży są obarczone większym ryzykiem poważnego przebiegu choroby w związku z COVID19. W im bardziej zaawansowanej ciąży kobieta zostanie zarażona, tym większe jest ryzyko
poważnego przebiegu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaleca zatem ciężarnym zabezpieczyć
się poprzez przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi.
Zalecenia:
-

Podstawowe szczepienie dla wszystkich kobiet w ciąży, które nie przyjęły jeszcze pierwszej
dawki. Zalecenie obowiązuje niezależnie od trymestru.
Kobietom w ciąży zaleca się również przyjęcie dawki przypominającej. Jest to szczególnie
ważne dla kobiet w 2. i 3. trymestrze ciąży, gdy minęło ponad 20 tygodni od 2. dawki, a także
w pierwszym trymestrze, jeżeli u ciężarnej występuje dodatkowa choroba.

Podstawa
Norweskie zalecenia dla kobiet w ciąży dotyczące szczepienia przeciwko koronawirusowi zostały
stworzone po pojawieniu się większej ilość informacji na temat wpływu szczepionki na matkę i
dziecko. To, co wiemy o działaniu szczepionki, to dane głównie z innych krajów. Na przykład w
Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu występuje wyższy poziom zachorowań i hospitalizowano tam
więcej ciężarnych kobiet.
Międzynarodowe badania pokazują, że kobiety w ciąży zakażone COVID-19 są narażone na
zwiększone ryzyko hospitalizacji i częściej potrzebują wspomagania oddechu niż kobiety w tym
samym wieku niebędące w ciąży, odsetek potrzebujących wspomagania oddechu zwiększył się w
przypadku wszystkich wariantów wirusa. U kobiet zarażonych wykazano również większe ryzyko
przedwczesnego porodu niż u kobiet w tym samym stopniu zaawansowania ciąży, u których nie
wykryto COVID-19. Ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem i przedwczesnego porodu jest
niewielkie u ciężarnych w pełni zaszczepionych.
Badania te wykazują ochronne działanie szczepionki, zapobiegające rozwojowi poważnej choroby u
matki i potwierdzają, że ważne jest zabezpieczenie się szczepionką, jeżeli istnieje taka możliwość.
Przeciwciała wytwarzane przez matkę po zaszczepieniu są też przekazywane płodowi, dzięki czemu
dziecko jest chronione również po porodzie. Nie istnieją badania sugerujące, że szczepionka ma
negatywny wpływ na ciążę lub płód.
Skutki uboczne
Najczęstsze działania niepożądane, takie jak ból głowy, wyczerpanie, złe samopoczucie, gorączka,
nudności i bóle w ciele są również powszechne u kobiet w ciąży. Objawy pojawiają się zwykle w
pierwszym lub drugim dniu po szczepieniu i trwają około 2-3 dni. Nie wykryto specyficznych dla ciąży
skutków ubocznych zatwierdzonych w Norwegii szczepionek.
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Gdzie mogę przyjąć szczepionkę na koronawirusa?
Zapytaj położną, lekarza lub odwiedź stronę internetową swojej gminy by uzyskać informacje o tym,
gdzie możesz otrzymać szczepionkę na koronawirusa.
Więcej informacji
Przeczytaj więcej o zaleceniach dla kobiet w ciąży i karmiących piersią w Przewodniku po sprawach
związanych z koronawirusem: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-forgravide-og-ammende/

