الح ْمل
لقاحات فيروس كوفيد 19-و َ
الحفاظ على سالمتك وسالمة طفلك

بينما تعتنين بصحتك وبصحة طفلك ستتَّخذين العديد من الق اررات المهمة .والطريقة المثلى لحمايتكما أنتما االثنين من فيروس كوفيد 19-هي تلقي اللقاح.
يوصيك مركز مكافحة األمراض والوقاية منها " "CDCوالكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد " " ACOGبتلقي اللقاح إذا كنت تنتمين إلحدى الفئات التالية:

•

النساء الحوامل.

•

النساء الالتي قد يصبحن حوامل في المستقبل أو هن بالفعل حوامل اآلن.

•

النساء الالتي يرضعن رضاعة طبيعية اآلن.

علي تلقي لقاح فيروس كوفيد 19-إذا كنت حامالً؟
أينبغي َّ

نعم .فهو لقاح آمن وفعَّال .حيث يحميك لقاحات فيروس كوفيد 19-من اإلصابة إصابة خطيرة بالفيروس ويحافظ على صحتك ،وبالتالي تستطيعين الحفاظ على صحة

صبن بالفيروس أثناء فترة الحمل أكثر عرضة للوالدة المبكرة.
طفلك .والنساء الحوامل الالتي ُي ْ
تقول الجمعية األمريكية للطب التناسلي إن الطريقة المثلى لتقليل خطر إصابتك أو إصابة طفلك بمضاعفات فيروس كوفيد 19-تلقي اللقاح قبل الحمل أو في مراحل مبكرة

من الحمل.

هل اإلصابة بفيروس كوفيد 19-أثناء الحمل ستُ ِّ
سبب مشاكل لي أو لطفلي؟
نعم ،حيث تُظهر دراسة حديثة متعددة الجنسيات أن النساء الحوامل الالتي أصبن بفيروس كوفيد 19-أكثر عرضة لما يلي:

•

الوفاة النفاسية (وفاة المرأة أثناء الحمل).

•

تسمم الحمل.

•

الوالدة المبكرة.

عرضة لإلصابة إصابة حادة بفيروس كوفيد 19-ألنني حامل؟
هل أنا أكثر ُ

نعم .يقول مركز " "CDCإن النساء الحوامل الالتي أكثر عرضة بكثير لإلصابة إصابة حادة بفيروس كوفيد 19-مقارنة بالنساء غير الحوامل.

عندما تصبحين حامالً تط أر على جسمك تغيرات عديدة .ويزداد خطر إصابتك إصابة حادة بفيروس كوفيد 19-بسبب تلك التغييرات التي تشمل ما يلي:

•

زيادة معدل ضربات القلب.

•

زيادة استهالك األوكسجين.

•

تراجع السعة الرئوية.
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هل لقاح فيروس كوفيد 19-آمن إذا كنت أحاول الحمل أو أرغب في الحمل في المستقبل؟
نعم ،اللقاح آمن .فال يوجد دليل على تسبُّب أي لقاح -بما يشمل أي من لقاحات فيروس كوفيد 19-الثالثة -في مشاكل في الخصوبة سواء في الرجال أو النساء .وفي تقرير

حديث صادر عن نظام مراقبة السالمة بتطبيق " "V-safeظهرت اختبارات حمل إيجابية لـ  4,800امرأة بعد تلقيهن الجرعة األولى من لقاح "فايزر" أو لقاح "موديرنا".

ولم تجد دراستان لمتابعة حالة النساء الحوامل الالتي تلقين لقاح "فايزر" أو لقاح "موديرنا" مباشرة قبل الحمل أو أثناء األيام األولى من الحمل ما يثبت زيادة خطر

اإلجهاض عليهن.

ما البيانات األخرى عن الخصوبة بعد تلقي اللقاح المتاحة؟
قارنت دراسة حديثة معدالت نجاح الحمل بين ثالث مجموعات من النساء الالتي ُيجرين عملية اإلخصاب المخبري:

•

نساء تلقين لقاح فيروس كوفيد.19-

•

مؤخر لعدوى بفيروس كوفيد.19-
ًا
نساء تحتوي أجسامهن على أجسام مضادة بعد تعرضهن

•

مؤخر بعدوى فيروس كوفيد 19-أو لعدم تلقيهن لقاح فيروس كوفيد.19-
ًا
نساء ال تحتوي أجسامهن على أجسام مضادة لعدم إصابتهم

ولم تجد الدراسة ما يثبت وجود فرق في معدالت نجاح الحمل بين المجموعات الثالثة.

علي أن أتلقى لقاح فيروس كوفيد19-؟
إذا كنت أُرضع رضاعة طبيعية ،أما زال َّ

نعم ،حيث ُيوصي مركز " " CDCالنساء المرضعات بتلقي لقاح فيروس كوفيد .19-وتُظهر تقارير أن النساء المرضعات الالتي تلقين اللقاح يملكن األجسام المضادة في
حليب األم ،وهذا بدوره من شأنه أن يحمي أطفالهن.

هل من المحتمل أن يتسبب لقاح فيروس كوفيد 19-في إصابتي أو إصابة طفلي بالفيروس؟

ال ،ال يحتوي اللقاح على أي فيروس حي ،وبالتالي ال يستطيع اللقاح إصابتك أو إصابة طفلك بالفيروس .حيث ُيعلِّم اللقاح جسمك كيف يتعرَّف على فيروس كوفيد19-
وكيف ُيكوِّن جسمك استجابة مناعية.
تتكون عبر اللقاح مع االستجابة المناعية
يختفي اللقاح من جسمك بعد فترة وجيزة من تلقي الجرعة ،وال يبقى سوى االستجابة المناعية .وتتشابه االستجابة المناعية التي َّ

تتكون عبر اإلصابة بفيروس كوفيد ، 19-ولكنك تتجنب الضرر الذي يلحقه الفيروس بجسمك.
التي َّ

ما اإلجراءات األخرى التي أستطيع اتخاذها للحفاظ على سالمة طفلي؟
يمكنك إنشاء "شرنقة" آمنة من فيروس كوفيد 19-من خالل تلقي اللقاح وتشجيع أولئك الذين يتواصلون مع طفلك على تلقي اللقاح.

COVID-FS-PRV-AB

PA.GOV/CO
VID

