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 لقاح األنفلونزا للنساء الحوامل
ف النساء األخ��ات، ل�ن النساء تُ  ف النساء الحوامل كما بني عد اإلنفلونزا شائعة بني

. يزداد الخطر كلما تقدمت  ي المرأة الحوامل أ��� عرضة لإلصابة بمرض خط�ي
�ف

 . ف ا ع� الجنني ا خطر� الحمل. إذا أصيبت األم بمرض خط�ي ، فإن هذا �شكل أ�ض�
 ع� حد سواء.  لمرأة الحامل �ح�ي األم والطفلإن تلقیح ا 

__________________________________________________________________________________ 

 توص�ة للنساء الحوامل 
ي الثلثت 

ف و� النساء الحوامل �ف ي والثالث من الحمل ني
 .قبل موسم اإلنفلونزا بتلقيح أنفسهن الثايف

ي الثلث األول من تو�  
ا إ� مجموعة   بتلقیح أنفسهن الحملالنساء الحوامل �ف ف أ�ض� إذا كن ينتمني

 .خطرمعرضة لل
 

 التوص�ة تنطبق ع� موسم االنفلونزا 
 ء). الخ��ف و الشتا ( 
  

 �ح�ي األم 
ف األصحاء  .�ش�ي الدراسات إ� أن لقاح اإلنفلونزا يوفر حما�ة ج�دة للحوامل مثل البالغني

  
 �ح�ي الطفل 

. إذا تم تطع�م  مقارنة بألنفلونزا الخط�ي الرضع أ��� عرضة لإلصابة بمرض ا ف ا والبالغني األطفال األ��ب سن�
 .خالل األشهر الستة األو� بعد الوالدة  ا محم�� �کون األم أثناء الحمل، فإن الطفل 

ف  إصابةال ي��د لقاح اإلنفلونزا أثناء الحمل من خطر اإلجهاض أو الوالدة المبكرة أو  ار الجنني  .بأ�ف
 

 حول لقاح االنفلونزا 
وس   لقاح اإلنفلونزا المو� به للمرأة الحامل ُ�ع� بجرعة واحدة و�حتوي فقط ع� أجزاء من ف�ي

 .نزااإلنفلونزا وأمالح وماء. ال �مكن للقاح أن �سبب اإلنفلو 
ا  ي �مكن أن �سبب أ�ض� �ا األخرى، والىت وسات والبكت�ي وس كورونا أو الف�ي ي لقاح اإلنفلونزا من ف�ي

ال ��ت
ا �شبه أعراض األنفلونزا  .أعراض�

 

 جانب�ة الثار اآل 
ي موقع الحقن، باإلضافة إ� الح� والشعور 

اآلثار الجانب�ة الشائعة �ي األلم واالحمرار والتورم �ف
ا بعد  الخف�ف بالتوعك ة وردود الفعل التحسس�ة نادرة جد� وآالم العضالت. اآلثار الجانب�ة الخط�ي

 .التطع�م ضد اإلنفلونزا 
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ي الحصول ع� لقاح اإلنفلونزا؟ 
 أين �مكنىف

نت  البلد�ة تأ�دي من موقع أو  عن ذلك القابلة أو الطب�بإسأ�ي   .ع� االن�ت
 

 معلومات م��د من ال 
  المعلومات حول األنفلونزا واللقاح ع�يتوفر م��د من 

influenza/-www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal 

http://www.fhi.no/en/id/influensa/seasonal-influenza/

