
 COVID-19 ي الحمل والرضاعة والتطعيم ضد
يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات �ف

م إليك لحمايتك أنت وطفلك. تطعمت أك�ث من  هذا اللقاح يقدَّ
ي المملكة المتحدة قبل وضع حملها بلقاحي 

250,000  امرأة �ف
Pfizer وModerna عىل وجه الخصوص.

وهذان اللقاحان يوفران مستوى جيد من االأمان للحوامل 
وس كورونا  وأطفالهن.  لقاح COVID-19 ال يحتوي عىل ف�ي

الحي، وال يمكن إصابة الحامل أو جنينها بالمرض داخل الرحم.

ي المملكة 
تقوم منظمة الصحة العالمية والهيئات التنظيمية �ف

المتحدة والواليات المتحدة االأمريكية وكندا وأوروبا بالمراجعة 
.COVID-19 المستمرة لالأدلة العلمية المعنية بلقاحات

لقاح COVID-19 يُعت�ب أك�ث الطرق أمانًا وفعالية للنساء 
صابة بمرض COVID-19 الشديد.  لحمايتهن وأطفالهن من االإ

ي أصبحن حوامل ولم يتطعمن عىل التقدم 
ونحث النساء الال�ت

للتطعيم. 

ي سبق تطعيمهن يجب أن يحصلن عىل 
النساء الحوامل الال�ت

الجرعة التنشيطية هذا الخريف. 

يويصي بشدة المعهد المليكي الأطباء النساء والوالدة 
)RCOG( والمعهد المليكي للقابالت )RCM( الحوامل 

والمرضعات بتناول لقاح COVID-19. إذ إن لقاحات 
ي المملكة المتحدة 

وس كورونا )COVID-19( المتاحة �ف ف�ي
أك�ث الطرق أمانًا وفعالية لحمايتك وحماية طفلك. 

لقاح COVID-19 ونصيحة للحوامل

 )JCVI( ف كة المعنية بالتطعيم والتحص�ي أصدرت اللجنة المش�ت
صابة  نصيحة بأن الحوامل معرضات لمخاطر صحية أك�ب من االإ
م الجرعة التنشيطية لموسم الخريف  بمرض COVID-19. وتقدَّ

صابة بمرض  ف لمخاطر المضاعفات من االإ لكل المعرض�ي
COVID-19 الذين قد ال يكونوا قد تناولوا الجرعة التنشيطية 

لبضعة أشهر. ومن بينهم النساء الحوامل. مع زيادة أعداد 
ي فصل الشتاء، فهذه الجرعة 

صابات بمرض COVID-19 �ف االإ
التنشيطية سوف تساعد عىل تقليل مخاطر دخولك المستشفى 

صابة بمرض COVID-19. وقد توفر الجرعة التنشيطية  بسبب االإ
صابة بالمتحور Omicron إال أنها ال  أيضا بعض الحماية من االإ

تدوم طويال.

 COVID-19 دليل إرشادي حول لقاح
  مقدم للحوامل أو المرضعات

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-and-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-and-coronavirus/
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عوامل المخاطر للحوامل

ف من حاالت صحية أساسية، مثل: إذا كنت تعان�ي

مشكالت المناعة	 

الربو  	 

ارتفاع ضغط الدم	 

أمراض القلب	 

مرض السكري	 

أو إذا انطبقت عليك الحاالت التالية:

ي الوزن	 
زيادة �ف

عمرك فوق 35  سنة	 

ة من حملك	  ي الثالثة أشهر االأخ�ي
 �ف

)أك�ث من 28  أسبوًعا(

 تنحدرين من أصول عرقية لالأقليات السوداء أو 	 
االآسيوية

لم تحصىلي عىل جرعات	 

دليل إرشادي حول لقاح COVID-19: للحوامل والمرضعات

إذا كنِت حاماًل 

 COVID-19 ت مخاطر إصابة الحوامل وجنينهن بمرض تغ�ي
صابة بالمرض   مع وجود سالالت مختلفة  ومدى سهولة االإ

من COVID-19. وال يمكننا التكهن بنوع الساللة الجديدة الذي 
ستظهر، لذا من المهم أن نضمن حمايتك إذا كنت حامال. هناك 
ي أثناء الحمل قد يساعد عىل وقاية 

أدلة تش�ي إىل أن التطعيم �ف
ي االأشهر 6 االأوىل من حياته من دخول المستشفى بسبب 

الوليد �ف
صابة بمرض COVID-19. هذا الأن مناعة االأم قد تنتقل إىل  االإ

ة االأجل بعد والدته. ي الرحم وتعطيه حماية قص�ي
ف �ف الجن�ي

ي برنامج التطعيم ضد COVID-19 تحت الفئة 
وتندرج الحوامل �ف

ي أصبحن 
المعرضة لمخاطر صحية.  لذا فإننا نحث النساء الال�ت

ف  حوامل ولم يتطعمن عىل التقدم للحصول عىل الجرعت�ي
ي سبق تطعيمهن يجب 

ف من اللقاح. النساء الحوامل الال�ت االأولي�ي
أن يحصلن عىل الجرعة التنشيطية هذا الخريف.

ف اللقاح إذا كنت حاماًل لماذا تحتاج�ي

ة حملك، فإنك وجنينك  ي آخر ف�ت
إذا أصبت بمرض COVID-19 �ف

ف  ة قد تحتاج�ي صابة بأمراض خط�ي معرضان لمخاطر أعىل من االإ
ي المستشفى ودعم الرعاية المركزة. 

العالج منها �ف

صابة بمرض COVID-19 لك  مستوى المخاطر الكلية من االإ
ي 

ي الموجات المختلفة ال�ت
ولوليدك منخفض، إال أنه ازداد �ف

صابة من  شهدناها لمرض COVID-19. قد تتغ�ي احتماالت االإ
ي موسم الشتاء.

ا رسيعا، ومن المتوقع أن تزداد �ف المرض تغ�ي

توفر لقاحات COVID-19 مستويات عالية من الحماية ضد 
االأمراض، إال أنها تنخفض مع مرور الوقت. ح�ت إذا حصلت 

بالفعل عىل لقاح COVID-19 أو أصبت بالمرض، فإن الجرعة 
ي 

التنشيطية للخريف مهمة للمساعدة عىل حمايتك أنت وطفلك �ف
خالل أشهر الشتاء المقبلة حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات 

صابة.  االإ

وهناك معلومات باعثة عىل االطمئنان بشأن سالمة لقاحات 
ي المملكة المتحدة حيث 

COVID-19 المقدمة إىل الحوامل �ف
ي 

ي عدد كب�ي �ف
تطعمت أك�ث من 250,000  امرأة قبل والدتها، و�ف

اليا. بلدان متعددة تشمل الواليات المتحدة االأمريكية وأس�ت

توقيت الجرعة التنشيطية لموسم الخريف

ف سبتم�ب  ة ما ب�ي ي الف�ت
يجب أن يُعرض عليك موعد �ف

، مع إعطاء االأولوية للفئات االأك�ث عرضة  وديسم�ب
للخطر.   

يجب أن تحصىلي عىل الجرعة التنشيطية بعد 3  أشهر 
عىل االأقل من أخر جرعة حصلت عليها من اللقاح. 

ي الوقت 
نفلوانزا �ف ف عىل لقاح االإ وقد يمكنك أن تحصل�ي

ف عىل الحماية لضمان  نفسه. فمن المهم أن تحصل�ي
ي أثناء حملك وسالمة طفلك. ال تنتظري بعد 

سالمتك �ف
أن تضعي حملك.

رض  م ة ب اب ص الإ ة ل رض ع ت م أن االت، ف ح ذه ال ي ه
�ف

س  ف ن ن ل م وام ح �ي ال اء غ س ن ن ال �ث م COVID-19 أك
ف من حاالت صحية  ي يعان�ي

رك. الحوامل الال�ت م ع
أساسية معرضات لمخاطر أعىل من المضاعفات 

.COVID-19 صابة بمرض ة من االإ الصحية الخط�ي
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أن أصبح حاماًل

ورة لتجنب الحمل بعد التطعيم بلقاح  ال توجد أي �ف
لت دراسات علمية مختلفة إىل أن لقاحات  COVID-19. توصَّ

، أو عىل فرص  COVID-19 ال تؤثر عىل خصوبة الذكر أو االن�ث
. فقد حصلت  ي

جهاض التلقا�أ حملك، أو عىل تعرضك لمخاطر االإ
ا عىل لقاح COVID-19 قبل  ي انجل�ت

100,000  امرأة تقريبا �ف
حملهن وسارت االأمور بال مشاكل ح�ت وضعن حملهن.

الطبيعية الرضاعة 

فوائد الرضاعة الطبيعية معروفة حق المعرفة.

كة المعنية بالتطعيم  لهذا السبب، فقد أوصت اللجنة المش�ت
ي أثناء الرضاعة. وهذا 

ف JCVI بالتطعيم باللقاح �ف والتحص�ي
يتما�ث مع التوصيات الصادرة من الواليات المتحدة االأمريكية 

ومنظمة الصحة العالمية. فالنساء المطعمات ينتجن أجساما 
مضادة تساعد عىل حمايتهن من مرض COVID-19. وهذه 

ي حليب االأم وقد تساعد عىل 
االأجسام المضادة موجودة أيضا �ف

حماية وليدهن الذي يرضع رضاعة طبيعية. واللقاح نفسه ال 
ينتقل إىل حليب االأم. 

م إليك؟ أي اللقاحات سيقدَّ

ف عىل جرعة منشطة من لقاح فايزر Pfizer أو مودرنا  ستحصل�ي
ف  ثة من هذين اللقاح�ي ف عىل توليفة محدَّ Moderna. وقد تحصل�ي

- تتضمن التوليفة نصف جرعة من اللقاح السابق مع نصف 
جرعة من اللقاح المضاد لمتحور Omicron. وقد ينصح الطبيب 

عددا قليال من الناس عىل تناول منتج لقاح آخر.

ف والتوليفة الجديدة جرعة تنشيطية  ف السابق�ي يوفر كال اللقاح�ي
ممتازة، عىل الرغم من أن التوليفة توفر مستويات أعىل 

ي تقاوم بعض سالالت 
ء من االأجسام المضادة ال�ت ي

بعض ال�ث
.Omicron

ننا غ�ي قادرين عىل التكهن باحتمال انتشار متحورات جديدة  والأ
كة  ي هذا الشتاء، فقد انتهت اللجنة المش�ت

من COVID-19 �ف
ف يمكن أن يكونا  ف إىل أن كالالنوع�ي المعنية بالتطعيم والتحص�ي
، وأن من المهم أال يتأخر أحد عن التطعيم   ف ف للبالغ�ي نافع�ي

ح�ت يتلقى توليفة اللقاحات. لذا سوف يُعرض عليك اللقاح 
ي الوقت المناسب.

المناسب �ف

ف  ي أقرب وقت تستطيع�ي
يُرَجى قبول اللقاح المعروض عليك �ف

وري أن تحصىلي عىل الجرعة  فيه التطعيم – الأن من ال�ف
ة  التنشيطية وبناء جهازك المناعي لحمايتك من االأمراض الخط�ي

قبل حلول الشتاء. 

اللقاحات االأخرى المعروضة عىل الحوامل

ي أثناء الحمل بالحصول عىل اللقاحات لحمايتك 
يوىََص أيضا �ف

 . نفلوانزا وحماية جنينك من السعال الدييكي أنت وجنينك من االإ
م هذه اللقاحات المختلفة بطريقة آمنة سواء  ويمكن أن تُقدَّ

ي كل االأحوال.
مجتمعة أو منفصلة، وستوفر الحماية �ف

مان  نفلوانزا ولقاح COVID-19 معا الأنهما يُقدَّ م لقاحا االإ قد يُقدَّ
ي أي مرحلة من مراحل الحمل. 

ي نفس الوقت من السنة و�ف
�ف

ومن المهم أن تحصىلي عىل لقاح السعال الدييكي بعد بلوغك 
ف لديه مستويات عالية  16  أسبوعا من الحمل للتأكد من أن الجن�ي

م هذا اللقاح  ي وقت والدته. عادًة ما يُقدَّ
من الحماية الكافية �ف

ف االأسبوع 18 و 20 من حملك،  ة ما ب�ي ي الف�ت
بعد فحص الحمل �ف

ي موعد مختلف حسب وقت 
ف عىل هذا اللقاح �ف فربما تحصل�ي

حدوث الحمل.

صابة بمرض COVID-19 ح�ت بعد  هل يمكن االإ
الحصول عىل اللقاح؟

صابة  ستخفِّض الجرعة التنشيطية للقاح COVID-19 احتماالت االإ
ي هذا الشتاء. وقد يستغرق االأمر 

بمرض خط�ي من COVID-19 �ف
ي جسمك بعض أشكال الحماية من الجرعة 

بضعة أيام يكي يب�ف
التنشيطية.

، يحقق الفعالية الكاملة -  فال يوجد لقاح، مثله مثل كل العقاق�ي
فقد يصاب بعض االأشخاص بمرض COVID-19 ولكن االأعراض 

تكون أقل حدة. 

ي 
ضافة إىل التطعيم ستساعدك بعض االأشياء البسيطة  ال�ت باالإ

 COVID-19 ي حياتك اليومية عىل تقليل انتشار
يمكنك عملها �ف

ه من االأمراض الصدرية المعدية االأخرى، وعىل حماية  وغ�ي
الفئات االأك�ث عرضة للمخاطر. لمزيد من المعلومات يمكن 

االطالع عىل  )NHS advice( المشورة الصحية المقدمة من 
الوطنية . الخدمات الصحية 

دليل إرشادي حول لقاح COVID-19: للحوامل والمرضعات

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19


ثار الجانبية الشائعة ةاالآ ثار الجانبية الخط�ي االآ

 © Crown copyright 2022. Product code: C22W7AR Arabic .  1p 100K SEP 2022 )APS(.  UK Health Security Agency gateway number: 2022422.  

product code: C22W7AR أو اتصل بالرقم 1002 123 0300  باستعمال رمز المنتج www.healthpublications.gov.uk :ة، ادخل عىل الموقع لطلب نسخ إضافية من هذه الن�ث

ي  29.09.2022 
تحديث �ف

ثار الجانبية لكل لقاحات COVID-19 المستخدمة، مثل  تتشابه االآ
: ي هذا الخريف، وتتضمن ما يىلي

ي استخدمت �ف
ال�ت

ي منطقة الحقن وبثقل فيها 	 
ي الذراع �ف

الشعور بألم �ف
ي 

 وبألم عند لمسها - وعادًة ما يكون الوضع أسوأ �ف
اليوم 1 أو يوم 2 من تناول اللقاح

بالتعب	  الشعور 

الصداع	 

نفلونزا 	  آالم عامة، أو أعراض خفيفة مثل أعراض االإ

يمكنك الراحة، وتناول باراسيتامول )يُرجى اتَّباع النصائح 
ي العبوة( للشعور بالتحسن.

الواردة �ف

ف  ف االأول�ي ي اليوم�ي
عىل الرغم من إمكانية ارتفاع درجة الحرارة �ف

من الحصول عىل اللقاح، إذا ظهر عليك أي أعراض أخرى بسبب 
لقاح COVID-19 أو طالت مدة ارتفاع حرارتك، يجب البقاء 
تيب لعمل اختبار. تستمر عادًة االأعراض بعد  ي البيت وال�ت

�ف
التطعيم لمدة أقل من أسبوع.

إذا بدا أن االأعراض تتفاقم أو إذا ساورك القلق، يُرَجى االتصال 
برقم الخدمات الصحية الوطنية  NHS 111 أو استعمال 

الرسائل النصية الهاتفية عىل الرقم 111 18001 . كما يمكنك 
بالغ عن أي أعراض جانبية مشتبه فيها من اللقاحات واالأدوية  االإ

.Yellow Card Scheme من خالل برنامج البطاقة الصفراء
 )RCOG( لدى المعهد المليكي الأطباء النساء والوالدة

والمعهد المليكي للقابالت )RCM( معلومات أخرى ربما 
تكون مفيدة  حول لقاحات COVID-19 والحمل.

ترد معلومات عن الحمل والرضاعة 
 COVID-19 الطبيعية والخصوبة ولقاح

عىل  NHS UKموقع الخدمات الصحية 
المتحدة. بالمملكة  الوطنية 

إذا أردت مناقشة مسألة التطعيم ضد 
COVID-19، يُرَجى االتصال بقابلتك أو 

طبيبك أو ممرضك.

معلومات إضافية

الجانبية االأعراض 

ي قد تتعرض 
، بعض االأعراض الجانبية. تتشابه االأعراض الجانبية من لقاح COVID-19 ال�ت قد يسبب اللقاح، مثله مثل كل العقاق�ي

د مخاطر معينة للحوامل عىل حملهن وجنينهن. ولعله يفيدك أن تتأكدي من معرفتك لما يمكن  لها الحوامل وغ�ي الحوامل. ولم تُحدَّ
ف أطفااًل آخرين.  توقعه بعد حصولك عىل اللقاح، خاصًة إذا وضعِت حملك أو إذا كنت ترع�ي

يُرَجى قراءة  لقاح COVID-19: ما المتوقع حدوثه بعد التطعيم

بالغ عن االأعراض الجانبية االإ

ي أعراض جانبية 
بالغ عن االشتباه �ف يمكن االإ

 Yellow Card إىل برنامج البطاقة الصفراء
:scheme

 	Yellow Card Scheme عىل الموقع

نامج البطاقة الصفراء عىل الرقم 	   االتصال ب�ب
6789 731 0800  )من الساعة 9  صباحا إىل 5  مساء(

 	 Yellow Card يل تطبيق البطاقة الصفراء ف  ت�ف
واستعماله الأنظمة آبل أو أندرويد.

ى  ي القلب )تسمَّ
طرأت حاالت نادرة عىل مستوى العالم من التهاب �ف

التهاب عضلة القلب أو  التهاب غالف القلب(، بعد الحصول عىل 
ي 

لقاحي COVID-19 من Pfizer وModerna. وكانت هذه الحاالت �ف
ف الرجال االأصغر سًنا، بعد عدة أيام من الحصول عىل  معظمها ب�ي

ي معظم هؤالء االأشخاص، ورسعان ما تحسنت حالتهم 
اللقاح. تعا�ف

بعد الراحة والعالج البسيط.

رساع بطلب المشورة الطبية يعد التطعيم إذا شعرت بما  يجب االإ
: يىلي

ي الصدر	 
ألم �ف

ضيق التنفس	 

بات قلب 	  بات قلب رسيعة، أو رفرفة، أو �ف الشعور ب�ف
قوية

إذا ظهرت عليك آثار جانبية أخطر بعد أي جرعة سابقة حصلت 
عليها، فقد يُنصح بتجنب الحصول عىل جرعة أخرى أو تأخ�ي 

. يُرَجى  ي
خصا�أ موعدها. يجب مناقشة هذا االأمر مع طبيبك أو االإ

بالغ عن االأعراض  االطالع عىل المعلومات التالية حول كيفية االإ
الجانبية.

دليل إرشادي حول لقاح COVID-19: للحوامل والمرضعات

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
https://yellowcard.mhra.gov.uk

