هل انت حامل؟

مهما كان السبب
الخاص بك ال
تفوت لقاحك

وصغيك
أحم نفسك ر
المجان الخاص بك
ب كوفيد 19-ي
ولقاحات األنفلونزا
معلومات للحوامل ومن يحاولن الحمل

إذا كان عمرك يتراوح بين  12و  17عا ًما ،
فيمكنك حجز لقاح كوفيد 19-الخاص بك
ويمكن أن تأخذ كلتا الجرعتين
اآلثار الجانبية التي قد تحدث هي:
•
•
•
•
•

الذراع المتقرحة من الحقن
شعور بالتعب
صداع الراس
الشعور باأللم
الشعور بالمرض.

اآلثار الجانبية األكثر خطورة مثل
الحساسية أو الجلطات الدموية نادرة جدًا.
لقاحات كوفيد 19-ال تفعل ذلك
تحتوي على بيض أو منتجات حيوانية .إنه آمن
لألشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة نباتي أو
نباتي.
Oxford
لقاح
يحتوي
 AstraZenecaعلى كمية ضئيلة

/

تلقى أكثر من  51.000.000شخص
جرعتهم األولى من لقاح كوفيد 19-في
المملكة المتحدة  ،بما في ذلك أكثر من
 81.000امرأة حامل .تم تقديم لقاح كوفيد-
 19للسيدات الحوامل منذ أبريل .2021
احم نفسك وطفلك بلقاح كوفيد 19-المجاني
ِ
ولقاح اإلنفلونزا.
اللقاح آمن وفعال للحوامل والمرضعات .إذا
كان عمرك  18عا ًما أو أكثر  ،فيمكنك حجز
لقاح كوفيد 19-أو الحضور
مركز طبي بمجرد حصولك على الجرعتين
األولى والثانية  ،فأنت أيضًا مؤهل للحصول
على جرعة معززة بعد ثالثة أشهر.

وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية
الصحية  (MHRA). MHRAهي وكالة
تنفيذية  ،برعاية وزارة الصحة والرعاية
االجتماعية .يضمن  MHRAأن اللقاح يلبي
المعايير الدولية الصارمة للسالمة والفعالية
والجودة .بمجرد الموافقة على اللقاح  ،يتم
مراقبته عن كثب للتأكد من أنه آمن وفعال.

هل سيؤثر لقاح كوفيد 19-على
خصوبتي و  000امرأة حامل لقاح
كوفيد 19-حتى اآلن.
طفلي؟
ال يوجد دليل على أن لقاحات COVID-
 19لها أي تأثير على فرصك في الحمل.
ال يمكن للقاحات أن تسبب لك أو
لطفلككوفيد19 -

من الكحول  ،ولكن هذا أقل من بعض األطعمة
اليومية مثل الخبز.

لماذا أحتاج إلى اللقاح؟
ال تزال عدوى كوفيد 19 -منتشرة ويمكن أن
تكون خطيرة على النساء الحوامل .من المهم
أن يكون لديك كالهما
جرعات من لقاح كوفيد 19-الخاص
بك لحمايتك أنت وطفلك الذي لم يولد
بعد.

هل اللقاح آمن للحامل؟
لقاحات كوفيد 19-آمنة وفعالة .تم تطعيم
اآلالف من النساء الحوامل بأمان في
المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
يجب أن تتم الموافقة على جميع اللقاحات في
المملكة المتحدة من قبل المستقل

لقاح  COVID-19آمن ً
تماما للنساء الحوامل وأطفالهن
الذين لم يولدوا بعد .ال يزيد اللقاح من مخاطر اإلجهاض
جني ميت.
أو الوالدة المبكرة أو او والدة ر

تواصل  MHRAمراجعة التقارير عن اآلثار
الجانبية المشتبه بها الضطرابات الدورة
الشهرية والنزيف المهبلي غير المتوقع.

ال يحتوي أي من اللقاحات على فيروسحي ،
لذلك ال يوجد خطر من إصابتك أنت أو
طفلك بـ كوفيدx .19-

أين أذهب للحصول على المساعدة و
 /أو األسئلة؟

كم عدد النساء الالئي حصلن على
لقاح كوفيد19 -؟

إذا لم تكن متأك دًا من الحصول على لقاح
كوفيد ، 19-فعليك البحث في أماكن
موثوق بها للحصول على إجابات .يمكن
لكل من  NHSوالكلية الملكية للقابالت
والكلية الملكية ألمراض النساء والتوليد
مساعدتك على اتخاذ القرار.

تلقت أكثر من  81000امرأة حامل لقاح
كوفيد 19-حتى اآلن.

ما اللقاح الذي يجب أن تحصل عليه
المرأة الحامل؟
إذا كنت حام ً
ال ولم تحصل على لقاح كوفيد-
 19بعد ،
يفضل أن يكون لديك

هل سيؤثر لقاح كوفيد 19-على
دورتي الشهرية؟
تقوم  MHRAبمراجعة تقارير اآلثار
الجانبية المشتبه بها الضطرابات الدورة
الشهرية )مشاكل الدورة الشهرية( والنزيف
المهبلي غير المتوقع بعد التطعيم ضد
كوفيد 19-في المملكة المتحدة.
تغيرات الدورة الشهرية التي تم اإلبالغ
عنها ليست دائمة.

ر
إنجليا هم
ما يقرب من  ٪20من مرض الرعاية الحرجة يف
من النساء الحوامل رغي الملقحات.

لقاح  Pfizer / BioNTechأو
Moderna
وذلك ألن هذه اللقاحات قد تم استخدامها على
نطاق واسع أثناء الحمل في بلدان أخرى ولم
يتم تحديد مخاوف تتعلق بالسالمة.
إذا كنت قد تلقيت بالفعل لقاح / Oxford
 AstraZenecaللجرعة األولى  ،فلديك
خيار الحصول على لقاح مختلف للجرعة
الثانية.
ال يمكن للقاحات أن تسبب لك أو لطفلككوفيد-
19

وهذا يتماشى مع التوجيهات الحالية.
إذا لم تكن متأكدًا من الحصول على لقاح
مختلف لجرعتك الثانية  ،فتحدث إلى قابلة
أو طبيب توليد أو طبيب عام .يمكنك أيضًا
االستعانة بالكلية الملكية ألطباء التوليد
وأمراض النساء للمساعدة في اتخاذ القرار
بشأن التطعيم أثناء الحمل لدعم اختيارك.

هل يجب أن أحصل على جرعة ثانية
مختلفة إذا تلقيت لقاح / Oxford
 AstraZenecaلجرعتي األولى؟
يمكن للنساء الحوامل اللواتي تلقين لقاح
 AstraZenecaللجرعة األولى أن
يحصلن على لقاح مختلف للجرعة الثانية.
الجرعة الثانية مهمة للحماية طويلة األمد
ضد كوفيد .19 -من اآلمن والفعال أن
يكون لديك لقاح مختلف للجرعة الثانية

هل يمكنني الحصول على لقاح
كوفيد 19-ولقاح اإلنفلونزا ؟
نعم  ،يمكنك الحصول على كل من لقاح
اإلنفلونزا و كوفيد .19-من اآلمن
الحصول عليها في نفس الوقت

هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد-
 19ولقاح اإلنفلونزا ؟
نعم من المرجح أن يصاب المزيد من
الناس باألنفلونزا هذا الشتاء بعدد أقل
سيكون لدى الناس مناعة طبيعية ضده
خالل جائحة كوفيد .19-إذا أصبت
باإلنفلونزا و كوفيد 19-في نفس الوقت ،
تظهر األبحاث أنك أكثر عرضة لإلصابة
بمرض خطير  .التطعيم ضد اإلنفلونزا و
كوفيد 19-سيوفر الحماية لك و
من حولك لكل من هذه األمراض الخطيرة.
النساء اللواتي تلقين لقاح اإلنفلونزا أثناء الحمل
ينقلن أيضًا بعض الحماية ألطفالهن  ،والتي
تستمر خالل األشهر القليلة األولى من حياتهم.
من اآلمن للنساء المرضعات الحصول
على لقاح اإلنفلونزا.

أين يمكنني الحصول على لقاح األنفلونزا؟
اتصلي بممرضة التوليد أو عيادة الطبيب العام
لمعرفة مكانك

هل اللقاح آمن للحامل؟
نعم أظهرت الدراسات أنه من اآلمن
الحصول على لقاح اإلنفلونزا خالل أي مرحلة
من مراحل الحمل.

ما هي التطعيمات األخرى التي
يمكنني الحصول عليها في نفس
الوقت مع لقاح اإلنفلونزا؟
يمكنك أخذ لقاح السعال الديكي في نفس
الوقت .ال تؤخر لقاح اإلنفلونزا الخاص
بك للحصول عليها في نفس الوقت.

يمكن الحصول على لقاح االنفلونزا .في
بعض المناطق  ،يمكن للقابالت إعطاء
حقنة اإلنفلونزا في عيادة ما قبل الوالدة.
في حاالت أخرى  ،سوف تحتاج إلى موعد
في عيادة طبيب عام.

ما هو أفضل وقت للحصول على لقاح
األنفلونزا؟
أفضل وقت للحصول على لقاح اإلنفلونزا
هو األشهر بين سبتمبر ومارس .هذا هو
الوقت الذي تنتشر فيه األنفلونزا .يمكنك
الحصول على لقاح اإلنفلونزا في أي وقت
خالل فترة الحمل.
سيقدم لك طبيبك العام أو ممرضة التوليد
هذا.

لحجز لقاحك أو الذهاب إلى العيادة
المحلية في جنوب شرق لندن  ،قم
بزيارة nhsselvax.com

مهما كان

