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ARABISK

 االنفلونزا الموسم�ة
 

 لقاح للنساء الحوامل �ح�ي األم والطفل
 

ض النساء الحوامل مثل النساء األخ��ات. ومع ذلك، فإن النساء الحوامل أ��� عرضة لإلصابة باألمراض اإل  نفلونزا شائعة بني
.  إذا أصيبت األم بمرض خط�ي ،. الحمل کلما تقدم. يزداد الخطر أ���  �لوالعقاب ض ا ع� الجنني ا خطر�  فإن هذا �شكل أ�ض�

 
 �ح�ي األم

ض األصحاء اآلخ��ن.   تظهر الدراسات أن لقاح اإلنفلونزا يوفر حما�ة ج�دة للنساء الحوامل كما هو الحال بالنسبة للبالغني
 

 �ح�ي الطفل حىت بعد الوالدة
. إذا تم تطع�م األم نفلونزا من األطف�كون الرضع أ��� عرضة لإلصابة بالمرض والوفاة �سبب اإل  ض ا والبالغني ال األ��ب سن�

ا خالل األشهر الستة األو� بعد الوالدة.   أثناء الحمل، فسيتم حما�ة الطفل أ�ض�
 

 توص�ة للنساء الحوامل
ي والثالث قبل موسم اإلنفلونزا •

ض الثاىض ي الثلثني
 يو� بتلقيح النساء الحوامل �ض

ي الثلث األول  •
ض  نمن الحمل إذا كيو� بتلقيح النساء الحوامل �ض ا إ� مجموعة  ینتمني  أخرى معرضة للخطر أ�ض�

 
 لقاح. النفلونزا (الخ��ف والشتاء). اتصل بطبيبك للحصول ع� تنطبق التوص�ة ع� موسم اإل 

 
 نفلونزاعن لقاح اإل 

وسات اإلنفلونزا   ال �مكن أن �سبب و�التا�ي  المقتولة�حتوي لقاح اإلنفلونزا المو� به للنساء الحوامل ع� أجزاء من ف�ي
مرض اإلنفلونزا. ال �حتوي اللقاح ع� مركبات الزئبق المضافة أو المواد الحافظة األخرى. هناك حاجة إ� جرعة اللقاح 

وس کورونا  ضد واحدة و�تم إعطاء اللقاح كمحقنة. ال �ح�ي لقاح اإلنفلونزا  ي �مكن ف�ي �ا األخرى الىت وسات والبكت�ي أو الف�ي
ا أ ا �شبه اإلنفلونزا. أن �سبب أ�ض�  عراض�

 
ن   اللقاح ال يؤذي الجنني

ي ذلك الوال�ات المتحدة، بالل
للنساء الحوامل لسنوات عد�دة. تج��ة هذە  لقاحقد أوصت العد�د من البلدان، بما �ض

. أخذ البلدان �ي أن  ض  لقاح اإلنفلونزا أثناء الحمل ال ي��د من خطر اإلجهاض أو الوالدة المبكرة أو تلف الجنني
 

 جانب�ةالثار اآل 
ة، وتعت�ب فائدة الحصول ع�  ا جانب�ة خط�ي ا ما �سبب لقاح اإلنفلونزا آثار� أ��ب بكث�ي من المخاطر. اآلثار  اللقاحنادر�

ي مكان الحقن. ردود الفعل  وجع خف�فبالضيق والح�، باإلضافة إ�  الخف�ف الجانب�ة الشائعة �ي الشعور 
�ض

ا بعد التطع�م ضد اإلنفلونزا.   التحسس�ة الشد�دة نادرة جد�
 

ي أن يؤخذ اللقاح إذا: 
 ال ينب�ن
 درجة مئ��ة 38عدوى حادة مع ح� فوق  ِك لد�کانت  •
 رد فعل شد�د ع� جرعة سابقة من نفس اللقاح ِك لد� قد حدث كان •
 لب�ضفور�ة ضد او شد�دة  تحسس�ة ردود فعل ِك لد� قد حدث كان •
ي اللقاح. معروفة حساس�ة  ِك لد�كانت  •

 تجاە المكونات األخرى �ض
 

 معلومات ا��� 
 موق�ي  نفلونزا واللقاحات ع�توفر الم��د من المعلومات حول اإل ت
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