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Vaccin corona pentru gravide 

Câteva informații de la Institutul Norvegian de Sănătate Publică despre vaccinul împotriva bolii 

corona covid-19. 

 

Femeile însărcinate au o probabilitate crescută de a se îmbolnăvi grav ca urmare a covid-19. Riscul de 

a se îmbolnăvi grav crește în funcție de cât de târziu în timpul sarcinii are loc infectarea. De aceea, 

Institutul Norvegian de Sănătate Publică le recomandă femeilor însărcinate să se protejeze prin 

administrarea a două doze de vaccin corona. 

Sfat:  

- Vaccinarea de bază pentru toate gravidele care nu au fost încă vaccinate. Acest lucru se aplică 

indiferent de trimestru.  

- Femeilor însărcinate li se recomandă și un vaccin de reîmprospătare. Este deosebit de important 

pentru femeile care sunt însărcinate în al 2-lea și al 3-lea trimestru în care au trecut mai mult de 20 

de săptămâni de la a 2-a doză și în primul trimestru dacă există o boală suplimentară la femeia 

însărcinată. 

Informaţii de fond 

Sfaturile norvegiene privind vaccinarea corona a femeilor însărcinate au venit după ce s-au primit 

informații suplimentare despre efectul vaccinului asupra mamei și copilului. Ceea ce știm despre 

efectul vaccinului provine în mare parte din alte țări. În Marea Britanie, de exemplu, există de mult 

timp o presiune mai mare a infecției, şi acolo mai multe femei însărcinate au fost internate în spital. 

Studiile internaționale arată că femeile însărcinate care au fost infectate cu covid-19 prezintă un risc 
crescut de spitalizare și nevoie de asistență respiratorie faţă de femeile de aceeași vârstă care nu 
sunt însărcinate, proporția cu nevoia de asistență respiratorie a crescut pentru toate variantele 
virusului. Există, de asemenea, un risc mai mare de naștere prematură decât la femeile însărcinate la 
care nu s-a detectat covid-19 în același timp în timpul sarcinii. Riscul de probleme respiratorii și de 
naștere prematură este rar întâlnit la gravidele vaccinate complet.  
 

Aceste studii arată efectul protector al vaccinului împotriva bolilor grave ale mamei și confirmă 

importanța de a se proteja cu vaccinul dacă este posibil. Anticorpii pe care mama îi produce după 

vaccinare sunt transferați și la făt, astfel încât copilul va fi protejat și după naștere. Nu există studii 

care să sugereze că vaccinul ar avea un efect negativ asupra sarcinii sau asupra fătului. 

 

Efecte secundare  

Cele mai frecvente efecte secundare, cum ar fi durerea de cap, oboseala, o stare generală proastă, 

febra, greața și durerea în corp sunt frecvente și la femeile însărcinate. Simptomele apar de obicei în 

prima sau a doua zi după vaccinare și durează aproximativ 2-3 zile. Pentru vaccinurile aprobate în 

Norvegia nu au fost identificate efecte secundare specifice sarcinii.  

 

Unde pot face vaccinul corona?  
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Pentru a afla unde puteți primi vaccinul corona, întrebați-vă moașa, medicul sau consultați site-ul 

web al municipalității locale. 

 

Informații suplimentare 

Citiți mai multe despre sfaturi pentru femeile însărcinate și care alăptează în Koronaveilederen, 

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