
هل ُيمكن أن ُتشكِّل اإلصابة بكوفيد-19 خطًرا عليَّ أو 
على جنيني خالل فترة الحمل؟

نعم، يف بعض الحاالت. تمرض النساء الحوامل غالًبا مرًضا أشد قسوة 
من النساء األخريات الاليت ُيصبن بكوفيد19-: يف حالة اإلصابة بكوفيد19-، 

كثر من النساء األخريات  كبر من االلتهاب الرئوي أ فإنهن يعانين بشكل أ
أو يتم إدخالهن العناية المركزة ويتم وضعهن على أجهزة التنفس 

الصناعي. 

ويحدث ذلك خاصة إذا كُنَّ يعانين من أمراض سابقة مثل السمنة 
كبر من 35 عاًما.  المفرطة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو كُنَّ أ

إذا أُصيبت المرأة خالل فترة الحمل بكوفيد19-، فإن خطر إصابتها 
بأمراض حمل معينة يزداد، كتسمم الحمل على سبيل المثال )مقدمات 

االْرتِعاج(. وُيمكن أن يؤدي ذلك يف ظروف معينة إىل أن حتمية الوالدة 
المبكرة أو إىل ضرورة إجراء والدة قيصرية.

هل أنِت يف سن ُيمكنك اإلنجاب فيه؟ هل ترغبين يف اإلنجاب أو حامل بالفعل؟ هل ترضعين أو ترغبين 
يف إرضاع طفلك عندما تضعينه؟ نود من خالل هذه النشرة اإلجابة على أسئلتك ومساعدتك بذلك 

يف اتخاذ قرارك بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

  التطعيم ضد فيروس كورونا
خالل فترة الحمل والرضاعة 

كتوبر/تشرين األول 2021 إصدار: 8 أ  معلومات للنساء 

هل التطعيم ُموصى به يل؟

ُيوصى بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكل من تخطى عمره 12 عاًما. 
توصي لجنة التطعيم الدائمة )STIKO( بتلقي التطعيم خاصة أيًضا 

خالل فترة الحمل وهي بالتحديد بداية من الثلث الثاين من فترة 	 
 ،)SSW( الحمل، أي بداية من األسبوع الثالث عشر من الحمل

خالل فترة الرضاعة الطبيعية،	 

وكذلك للنساء يف سن اإلنجاب، بحيث تتوفر لديهن الحماية من خالل 	 
التطعيم قبل حدوث الحمل المحتمل.

ما مميزات التطعيم ضد فيروس كورونا بالنسبة يل 
كون حامالً أو مرضعة؟  عندما أ

يحمي التطعيم حماية كبيرة من: 

العدوى من فيروس كورونا )سارس-كوفيد2-( 	 

المسار المرضي الشديد لفيروس كورونا )كوفيد19-(	 

أمراض الحمل الناتجة عن اإلصابة بفيروس كورونا 	 

الوالدة المبكرة أو تحفيزات المخاض أو الوالدة القصيرية الناتجة عن 	 
اإلصابة بعدوى فيروس كوورنا 

عندما تحصل على جرعتي التطعيم، فأنت تحمي أيًضا األشخاص 
اآلخرين المحيطين بك من عدوى فيروس كورونا 	 على سبيل المثال 

أفراد األسرة، الذين ال ُيمكنهم الحصول على التطعيم بأنفسهم.

يعمل التطعيم الوقايئ ضد فيروس كورونا على تكوين أجسام مضادة 
واقية ضد فيروس كورونا. تصل هذه األجسام المضادة أيًضا إىل الجنين يف 
بطن أمه عندما تحصل األم الحامل على التطعيم. وُيمكن أيًضا أن تصل 

األجسام المضادة إىل الطفل من خالل لبن األم. ومن غير الواضح حالًيا ما 
إذا كانت األجسام المضادة الموجودة لدى األم ُيمكنها أن تحمي الطفل 

أيًضا من اإلصابة بفيروس كوفيد19-.

كثر تتعلق  يمكنك االطالع على معلومات أ
بالتوصية بالتطعيم من هنا

/https://www.rki.de/DE/Content/Infekt 
/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben 
pdf?__blob=publicationFile.21_38

التطعيم يف بداية الحمل
كتشفت الحًقا بعد تلقيك للجرعة األوىل أنِك حامل بالفعل؟ بناًء  هل ا

على المعرفة الحالية، تفترض لجنة التطعيم الدائمة )STIKO( أنه ال 
خطر على طفلك يف هذه الحالة أيًضا. ويف جميع األحوال، ستحصلين 

على الجرعة الثانية بداية مناألسبوع الثالث عشر من الحمل.

Arabisch
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/www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung  
schwangerschaft-und-stillzeit.html

: )Zusammen gegen Corona( مًعا ضد كورونا  
/www.zusammengegencorona.de/impfen/familien

  وزارة الصحة األلمانية:
/www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus

ما مدى أمان التطعيم ضد فيروس كورونا خالل فترة 
الحمل والرضاعة؟

ل اللقاحات عادة خالل فترة الحمل والرضاعة بصورة جيدة.  يتم تحمُّ
وُيمكن أن تظهر ردود فعل التطعيم المعتادة مثل اآلالم يف موضع الحقن 

أو اإلعياء أو الصداع أو حتى الحمى. وتهدأ عادًة هذه اآلالم المحتملة بعد 
بضعة أيام. ال ُيوجد حالًيا ما ُيشير إىل حدوث الظهور المتكرر لردود فعل 

التطعيم أو آثار جانبية غير مرغوب فيها خالل فترة الحمل أو الرضاعة.

فضالً عن ذلك، جدير بالمعرفة أنه: مثل جميع اللقاحات، ُيمكن أن تظهر 
ردود فعل تحسسية يف حاالت نادرة. لذلك ُيرجى قبل تلقي التطعيم، 

اإلشارة إىل ما إذا كان ظهر لديِك رد فعل تحسسي من قبل أم ال.

بفاصل زمني يبلغ من 
 3 إىل 6 أسابيع

بفاصل زمني يبلغ من 
 4 إىل 6 أسابيع

ما هي اللقاحات الموصى بها؟ 

 :)mRNA( ُيوصى حالًيا يف ألمانيا للحوامل والمرضعات والنساء يف سن اإلنجاب بجرعتين من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال

ُيمكن للنساء غير الحوامل والاليت ال ُيرضعن بالحصول على لقاح آخر بعد استشارة الطبيب.

ثة دائًما حول ردود فعل التطعيم واآلثار الجانبية المحتملة:  م معهد روبرت كوخ )Robert-Koch-Institut( هنا معلومات ُمحدَّ ُيقدِّ
نشرة معلومات حول اللقاحات المكونة من الحمض النووي الريبوزي المرسال 

من الجيد معرفة أن: ُتوفر جميع اللقاحات حماية جيدة جًدا ضد متغير دلتا األكثر عدوى لفيروس كورونا. تتحقق الحماية الكاملة من 
التطعيم بعد أسبوعين من جرعة التطعيم الثانية.

ن نفسك من خالل مراعاة صيغة اما+ت+ا )AHA+L+A-Formel(، لذلك يسري ما يلي: االلتزام بالتباعد  سواًء تلقيت اللقاح أم ال: أمِّ
االجتماعي، مراعاة تعليمات وقواعد النظافة، ارتداء الكمامة الطبية يف الحياة اليومية، والحرص على تهوية الغرف جيًدا، واستخدام تطبيق 

التحذير من فيروس كورونا.

يسرنا أن نكون يف خدمتك يف حالة وجود مزيد من االستفسارات:

facebook.com/bzga.de

  0800 232 27 83
BZgA االستشارة الهاتفية المجانية المقدمة من مركز

ال ُيوجد حالًيا ما ُيشير إىل أن اللقاحات المعتمدة تؤثر على الخصوبة أو 
تسبب تغيرات يف األعضاء التناسلية لدى الرجال أو النساء. وكما هو الحال 
مع اللقاحات األخرى، ُيمكن لدى بعض النساء أن يؤدي تطعيم إىل تغيير 

مؤقت يف الدورة الشهرية. ولكن ذلك ال يؤثر على الخصوبة. 

ال ُيوجد دليل علمي على أن تلقي األم للتطعيم خالل فترة الحمل أو 
الرضاعة الطبيعية له تأثير ضار على الطفل. لم نتمكن من إثبات وجود 
اللقاح يف لبن األم على اإلطالق أو على أقصى تقدير ُوِجد بكميات قليلة 

جًدا. وهذا يعني: ُيمكنك االستمرار يف الرضاعة كالمعتاد بعد الحصول 
على التطعيم.

 Comirnaty ® 
BioNTech / Pfizer

Spikevax ® 
Moderna

جرعتان جرعتان
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