
DETTE INFORMASJONSSKRIVET KAN LASTES NED ELLER FRA WWW.FHI.NO  

FOLKEHELSEINSTITUTTET / PKSV / 09.2019

INFLUENSAVAKSINE GRAVIDE • ARABISK 2019/2020 

FOLKEHELSEINSTITUTT/PKSV	08.2016NASJONALT	/معھد الصحة العامة  WWW.FHI.NOباإلمکان تنزیل ھذە النشرة من الموقع  	

 
 

ةاإلنفلونزا الموسمیّ   
سواء والطفل علی حدٍّ  لحوامل یساعد علی وقایة األمّ ا حتلقی  

 
الحاّدةنفلونزا ة لإلصابة باإلرة عالیوخط  
. نفلونزا منتشرة بنفس الدرجة بین الحوامل والنساء األخریاتاإل

حدث لدیھا مضاعفات أکثر ألن ی ضةالمرأة الحامل معرّ ولکن 
م الحمل، وإذا ما تقدَّ . الخطورة تزداد کلّ واقب المرضوعخطیرة 

علی الجنین  ھذا یشکل خطراً  خطیر فإنّ  أصیبت األم بمرٍض 
 ً . أیضا  

 
اللقاح یقي األم  

ي یوفرە للنساء ر اللقاح وقایة جیدة للحوامل بنفس القدر الذیوفّ 
ً . األخریات األصحاء من الفیروسات والبکتیریا  قد تسبب بعضا

 ً  ھذە من نفلونزا، واللقاح ال یقيأعراض اإلتشبھ  أعراضا
. الفیروسات والبکتیریا  

 
ً اللقاح یقي الطفل بعد  الوالدة أیضا  

خطیر  ضون أکثر لخطر اإلصابة بمرضٍ ع معرَّ األطفال الرضّ 
ً ض للموت بسبب اإلوالتعرّ   نفلونزا مقارنة باألطفال األکبر سنا

ً  تلقیح األم خالل فترة الحمل فإنَّ  وإذا تمَّ . البالغینو  الطفل أیضا
 ً . ل بعد الوالدةخالل نصف السنة األوّ  یصبح محمیا  

 
نصائح للحوامل  

أنفسھن  األثلوثین الثاني والثالث أن یلقحنّ نصح الحوامل في تُ  •
نفلونزا. موسم اإلقبل   

یمکن تقییم تلقیح النساء الحوامل الالتي ینتمین إلی فئة  •
ً ضة أخری معرّ  . من الحمل خالل األثلوث األول أیضا  

 
الخریف (تنطبق ھذە النصائح علی موسم انتشار اإلنفلونزا 

). والشتاء  
 

. الثابت للحصول علی اللقاح طبیبكِ راجعي   
 

نفلونزاحول لقاح اإل  
نصح الحوامل بھ فقط علی أجزاء من نفلونزا الذي تُ یحتوي لقاح اإل

فیروسات اإلنفلونزا المقتولة، وھي لھذا السبب قد تٶدي إلی 
أو  مرکبات الزئبق لم یتم إضافة سواءً . اإلصابة بمرض اإلنفلونزا

. إلی اللقاح المواد الحافظة  
 

. عطی علی شکل حقنةوھو یُ  ،یکفي إعطاء جرعة واحدة من اللقاح  
 
 
 
 
 

 
 

اآلثار الجانبیة  
ة، لقاح اإلنفلونزا الموسمیّ  بسببجانبیة  اً أن تنتج آثار من النادر جداً 
عتبر أکبر بکثیر من المخاطر التي قد جنی من اللقاح تُ والفائدة التي تُ 

اآلثار الجانبیة الشائعة ھي إحساس خفیف . اللقاحأخذ تنتج عن 
م في مکان وضع الحقنة. من النادر جداً ألی وك والحمّ بالتوعّ 

.  التطعیم بلقاح اإلنفلونزا سیة خطیرة بعدفعل تحسّ  حصول ردود  
 

للجنین ب ضرراً اللقاح ال یسبّ   
بلدان کثیرة، من بینھا الوالیات المتحدة األمریکیة، قد أوصت 

ھذە البلدان  تظھر تجارب. کثیرة ل علی مدی أعوامٍ بتلقیح الحوام
لقاح اإلنفلونزا ال یزید من خطر اإلجھاض أو الوالدة المبکرة  أنَّ 

للجنین.   حدوث أضرارٍ خطر أو من   
 

:ي اللقاح إذا تأخذأّال  یجب علیكِ   
 38ق جسمك فوحادة ودرجة حرارة مصابة بعدوی  کنتِ  •

درجة مئویة  
جرعة سابقة من نفس  ة ضدّ فعل حادّ ردة  ظھر عندكِ کان قد  •

اللقاح  
البیض سیة فوریة ضدّ فعل تحسّ  ردود ظھر عندكِ کان قد  •  
مواد أخری یحتوي علیھا اللقاحة لحساسیّ  کان قد ظھر عندكِ  •  

 
المزید من المعلومات  

ر المزید من المعلومات حول اإلنفلونزا واللقاح علی الموقعین توفّ ی
www.fhi.no/influensa   وwww.fhi.no/vaksine. 	
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