
 

 ؟أنِت حاملهل 
 الجمعية الهولندية ألمراض النساء والتوليد 

 

 الجمعية الهولندية ألمراض النساء والتوليد()

 على لقاح كوفيد؟  الحصولهل يجب 
أو   أيًضا التحدث مع طبيبكِ  أم ال. يسهل عليكِ  اللقاحالحصول على   ين تريد ؟ يساعدك كتيب المعلومات هذا على تحديد ما إذا كنتِ ين تفعل أ دعوة للحصول على لقاح كوفيد. ماذا عليكِ  ينتتلقو في حال وجود حمل 

 الكورونا. لقاحممرضة التوليد أو طبيب التوليد بشأن 
 الحمل وفيروس كورونا  

ما هي احتماالت اإلصابة بمرض  
 كوفيد أثناء الحمل؟ 

إل كورونا  بـفيروس  مصابة  حامل  امرأة  مائة  كل  من  أربع  وتحتاج  للغاية،  ضئيلة  الحمل  أثناء  كورونا  فيروس  من  شديد  بمرض  اإلصابة  فرصة  العناية  إن  ى 
التهويةو المركزة.   إلى  األربع بحاجة  النساء  هؤالء  الذهاب    ،ثالث من  في  بفيروس كورونا  المصابة  الحامل  المرأة  فرصة  فإن  ذلك،  تزيد  ومع  المركزة  العناية  إلى 

 بثالثة أضعاف عن امرأة غير حامل في نفس العمر.
بعملية   مبكًرا  يلدن  النساء  أن بعض  هذا بسبب  يكون  ربما  المبكرة.  للوالدة  بقليل  أكبر  فرصة  بفيروس كورونا  المصابة  الحامل  المرأة  دفعهن  لدى  يتم  أو  قيصرية 

ل ُيتاح  الرحم،  الطفل من  خروج  وبمجرد  إصابتها لذلك،  المستقبل بسبب  في  الحامل  المرأة  على  الذي يطرأ  ما  بعد  ُيعرف  لم  المرأة.  عالج  على  أكبر  قدرة  لطبيب 
 بفيروس كورونا.

ما هو التأثير الواقع على رعايتي 
 في حال اإلصابة بفيروس كورونا؟ 

وبعد الوالدة   .ك  ومالبس واقية في حال التواجد مع   مباشرة، يقوم مقدمو الرعاية بارتداء قناع وحماية للعين   هافي حال اإلصابة بفيروس كورونا أثناء الوالدة أو بعد
 : يحصل ما يلي

 ساعات أقل من رعاية األمومة  •
 القابلة أو طبيب التوليد محدودة من قبل زيارات •
 ممنوع زيارات األصدقاء أو األقارب  •

متى تكونين أكثر عرضة لإلصابة  
بمرض شديد من فيروس كورونا  

 أثناء الحمل؟ 

 فيروس كورونا أثناء الحمل في الحاالت اآلتية:  اإلصابة بالدخول إلى المستشفى بسبب يؤدي إلى  يزداد خطر اإلصابة بمرض شديد

 مرض مزمن  إذا كان لديك   •
 سنة  35أكثر من إذا كان عمرك   •
 إذا كنت  بدينة •
 أو والداك لم تولدوا في هولندا  أنت  إذا كنت   •
 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في عملك مخالطة  •

ما مدى سوء مرض فيروس  
 كورونا للطفل؟ 

األجسام المضادة التي تقاوم فيروس كورونا من خالل المشيمة. ال نعرف    هل أصبت  بفيروس كورونا أثناء حملك ؟ أو كنت  مصابة به قبل الحمل؟ يتلقى طفلك  
أقل عرضة لإلصابة بفيروس كورونا. وال نعرف إذا كان هذا يجعل طفلك  أقل مرًضا  حتى اآلن ما  إذا كان طفلك يصبح  فيروس كورونا بعد ب  بعد إصابته    ما 

 . الشديد ادة بالمرضالوالدة. ما نعرفه هو أن فيروس كورونا ال يصيب األطفال ع

ما   المصاباتغالبا  الحوامل  النساء  أطفال  إدخال  الحمل  يتم  أثناء  كورونا  لإلصابة  أو  بفيروس  مسبقا  األطفال   تعرضن  من  أكثر  المركزة  العناية  إلى  بالكورونا 
أكثر ليسوا  يكون هذا بسبب احتمال أن يولد هؤالء األطفال قبل األوان. هؤالء األطفال  ربما  الالحقة   اآلخرين.  للوفاة. ال نعرف حتى اآلن ما هي اآلثار  عرضة 
 التي يتعرض لها األطفال، إن وجدت، في وقت الحق من حياتهم بسبب عدوى أمهاتهم بفيروس كورونا.

ما هي نصيحة األطباء  

 والقابالت؟ 

 

 ينصح األطباء والقابالت جميع النساء الحوامل بالحصول على لقاح ضد كوفيد. 

 

 عدم تلقي لقاح كورونا  تلقي لقاح كورونا  

لمكافحة  ساًما مضادة يتسبب اللقاح في جعل جسمك يصنع أج  ما تأثير ذلك على الطفل؟ 
 من على هذه األجسام المضادة  الطفل أيًضا حصلكوفيد. سي

جيًدا   نعرف  ال  المشيمة.  هذه  خالل  ستحمي  مدى  أي  إلى 
 فيروس كورونا.اإلصابة بمن  الطريقة الطفل

. في وبعدها    الوالدةنذ  ا من فيروس كورونا على اإلطالق مبدون اللقاح، لن يكون الطفل محميً 
كورونا    إصابتك  حال   فسيخالبفيروس  الحمل،  فترة  علىل  طفلك  لمكافحة   حصل  مضادة  أجسام 

 فيروس كورونا.

 ال يمكنك أيًضا الحصول على التطعيم أو اختيار التطعيم بعد الحمل. يحق لجميع النساء الحوامل الحصول على اللقاح. متى يمكنني الحصول على اللقاح؟ 
ناقش الحالة،  هذه  طبيبك    يفي  أيًضا    مع  يمكنك  ذلك.  يمكنك  ومتى  التطعيم  يمكنك  كان  إذا  ما 

أي مواد من اللقاح عبر لبن    بعدم انتقالضاعة. يعتقد األطباء  الحصول على التطعيم في فترة الر 
 األم.



 
لتقليل فرص   كوفيد مهم جًدا بالنسبة لك اتباع لوائحإذا اخترت عدم الحصول على اللقاح ، فمن ال

 فيروس كورونا.اإلصابة ب
 

 عدم تلقي لقاح كورونا  تلقي لقاح كورونا  

ما هو اللقاح الذي يمكنني الحصول  
 عليه؟ 

)موديرنا أو فايزر(.   إم أر إن إيهح  يمكنك الحصول على لقا
فيما   الوقت  هذا  في  األخرى  اللقاحات  عن  الكثير  ُيعرف  ال 

سيت الحمل.  أثناء  بسالمتها  عن  علق  إخبارك  الذي  يتم  اللقاح 
 عند تأكيد موعدك.  ستحصل عليه

 

ما مدى أمان اللقاح بالنسبة لي  
 ولطفلي؟ 

المتحدة الواليات  في  آمن.  اللقاح  أن  تيبدو  من    لقت،  أكثر 
امرأة حامل لقاح إم آر إن إيه. نتيجة لذلك، نعلم    100.000

ضون ستة أسابيع من  أن أي آثار جانبية تحدث عادة في غ
عليهن  التطعيم ظهرت  اآلث  وقد  مثل  نفس  الجانبية  بقية  ار 
 األفراد.

حيث  امرأة حامل تم تطعيمهن    4000  بين   من أنه  نعلم اآلن   
امل اللواتي لم يتم تطعيمهن.  مثل النساء الحو  كن بصحة جيدة

 ليس لدينا سبب لالعتقاد بأن اللقاح يؤثر على صحة الطفل. 

و دراسأجريت   الحوامل  الحيوانات  على  حبث  ات  تم  صغارها 
 لقاح إم آر إن إيه وثبت أنه آمن.ب تطعيمها 

الطويل المدى  اللقاح على  تتوقعه من  يمكن أن  ما  لم ال نعرف  جديدة،  تزال  اللقاحات ال  . ألن 
نكتشف أشياء لم نفكر فيها من قد  في المستقبل    و   شيء عن اآلثار الجانبية حتى اآلن ُيعرف كل  

 قبل.

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة  
 للقاح بالنسبة لي؟ 

أيام    ي قد تشعر  لبضعة  اللقاحبتوعك  تلقي  سبيل  بعد  على   ،
وحمى.   قشعريرة  بألمقد  و المثال،  اإلبرة.   بموضع  تشعري 

اآلثار   جدا.  نادرة  وهي  خطيرة،  جانبية  آثار  أيًضا  وهناك 
نا هيالجانبية  الحوامل كما  النساء  النساء غير    عند   درة عند 

 الحوامل.

 

ما مدى احتمالية اإلصابة بفيروس  
 كورونا؟

اإلصاب فرص  فإن  التطعيم،  تلقي  حال  كورونا في  بفيروس  ة 
، هناك mRNAلقاح    تلقواشخص    100بكثير. من بين    أقل

 شخص محميين من فيروس كورونا.  90حوالي 

ب إصابتك   فرصة  أنه  فيروس كورونإن  اآلن  نعتقد  تتغير.  حامل،    كونك  ا ال  يجعلك  امرأة  أكثر    ال 
 حاماًل.   نيتكو م وس كورونا مما كنت عليه عندما لعرضة لإلصابة بفير 

من   أتعرض لهما حجم التغيير الذي  
 مرض فيروس كورونا ؟ 

بمرض   ينفي حال تلقي تطعيم، فمن غير المرجح أن تصاب
كورونا فيروس  بسبب  أصيبوا شديد  الذين  األشخاص   .

كور  أقل  بفيروس  أصبحوا  التطعيم  بعد  لإلصابة ونا  عرضة 
 أظهرت األبحاث هذا.وقد  بالمرض

أ   إذا كنت   قلياًل لإلصابة بمرض شديدحاماًل، فهناك فرصة  ال   وهذا  س كورونا.بسبب فيرو   على 
 ر في حال عدم تلقي المطعوم.يتغي

 تلقي التطعيم في فترة الحمل؟ تساعدكم األسئلة التالية:  أنِت مترددة منهل 
 

 التطعيم بالنسبة لك؟ مزاياما هي  
 
 التطعيم بالنسبة لك؟ عيوبما هي    _  
 

 الممكنة بالنسبة لك؟ البدائلما هي  
  

 ؟ لم تقم باالختيارماذا يعني لك إذا        
 
 
 
 
 
 



 
 يرجى مالحظة ما يلي: سواء اخترت التطعيم أم ال، فإن تدابير فيروس كورونا تنطبق أيًضا على النساء الحوامل أيًضا، بالطبع. 

 أبحاثًا حول سالمة اللقاحات واألدوية أثناء الحمل.  بالجانبية الر يجري مركز اآلثار 

 19-أثناء فترة الحمل. تم تطوير كتيب المعلومات هذا من قبل مجموعة العمل كوفيد   www.moedersvanmorgen.nlيمكن لجميع النساء الحوامل المشاركة في )أمهات الغد(   
 و الجمعية الهولندية ألمراض النساء والتوليد والحمل ، مع ممثلين من المنظمة الملكية الهولندية للقابالت

الهولندية األطفال  طب  جمعية  والج   و  والبيئة  العامة  للصحة  الهولندي  الوطني  المعهد  الرعاية الطبية  معية  و  في  العدوى  من  للوقاية  الهولندية  والجمعية  الدقيقة  األحياء  لعلم  الهولندية 
إلى   الهولنديين ويستند  المرضى  لـكوفيدالصحية واتحاد  التطعيم  الالأثناء    19-"منظور  الوالدة. يمكن  "المصدر: كتيب معلومات حصول  حمل وبعد  المعلومات في وثيقة  على مزيد من 

 ما إذا كان يجب التطعيم أثناء فترة الحمل أم ال".بشأن 

 
 

 

http://www.moedersvanmorgen.nl/

