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 تطعیم اإلنفلونزا
معلومات للنساء الحوامل 

 16تزید احتمالیة إصابة النساء الحوامل بحالة مرضیة خطیرة من اإلنفلونزا. ولذا فینبغي علیھن أخذ تطعیم اإلنفلونزا بعد األسبوع الـ 
 للتطعیم أي تأثیرات على الحمل أو على نمو الجنین.  من الحمل. ولیس

 اإلنفلونزا مرض غایة في الخطورة على النساء الحوامل 
باإلنفلونزا خالل فترة الحمل ال یصبحن بحالة مرضیة شدیدة، إال أن خطر تحول اإلنفلونزا  یصبنإن الغالبیة العظمى من النساء الالتي 
 وفاة ھو أكبر لدى النساء الحوامل عن غیرھم من األشخاص الذین یتمتعون بصحة جیدة. إلى حالة مرضیة خطیرة أو خطر ال

 ینبغي على النساء الحوامل أخذ التطعیم 
) النساء الحوامل بأخذ تطعیم اإلنفلونزا خالل الفترة من شھر Folkhälsomyndighetenتنصح مصلحة الصحة العامة (

من الحمل حیث یزداد خطر اإلصابة بإنفلونزا  16انون الثاني. ویُنصح بالتطعیم بعد األسبوع الـ ك \تشرین الثاني إلى شھر ینایر\نوفمبر
 شدیدة خالل الفترة األخیرة من الحمل. 

إذا كان لدیك أي عامل آخر من عوامل تحول اإلنفلونزا إلى حالة مرضیة خطیرة، فإنھ یُنصح بأخذ التطعیم قبل ذلك. ومن بین عوامل 
ض القلب المزمنة واألمراض الرئویة المزمنة ومرض السكري والسمنة المفرطة. وتجدر اإلشارة إلى أن أخذ التطعیم الخطر أمرا

 . أمر آمنخالل فترة الحمل ھو 

 ال یؤثر التطعیم على الجنین 
لجنین لدى النساء الحوامل الالتي لیس للتطعیم أي تأثیرات على الجنین. تُشیر العدید من الدراسات العلمیة بأنھ لیس ھناك فرق بین نمو ا

 . تطعیمھن وبین النساء الحوامل الالتي لم یتم تطعیمھنتم 

 التطعیم یحمي األطفال حدیثي الوالدة أیضاً 
إذا تم تطعیمك، فیمكن لطفلك أیضاً أن یحصل على بعض من الحمایة من اإلنفلونزا خالل الشھور األولى بعد الوالدة. وذلك النتقال 

األجسام المضادة منك إلى الجنین أثناء الحمل. باإلضافة إلى أن أخذ التطعیم یقلل من خطر اإلصابة باإلنفلونزا وبالتالي یقلل من خطر 
 ى إلى طفلك حدیث الوالدة. انتقال العدو

 اآلثار الجانبیة خفیفة 
جى ھناك آثار جانبیة لتطعیم اإلنفلونزا، ولكن فوائد التطعیم أكبر من مخاطره. إن أكثر اآلثار الجانبیة شیوعاً خفیفة، وتزول بسرعة (یُر

 االطالع على العمود التالي).

كما أنھ لیس ھناك أي ارتباط بین تطعیم اإلنفلونزا الموسمیة ومرض النوم ال یمكن للشخص أن یُصاب باإلنفلونزا بسبب التطعیم. 
 القھري. 

شخص تم تطعیمھم): احمرار وتورم وألم في موضع الحقن،  100اآلثار الجانبیة الشائعة: (تظھر في شخص واحد على األقل من كل 
 ت، وآالم المفاصل. وارتفاع في درجة الحرارة، واالرتعاش، والصداع، والتعرق، وآالم العضال

اآلثار الجانبیة غیر الشائعة أو النادرة: رد فعل تحسسي، والحكة، والطفح الجلدي، وآالم األعصاب. 

 من ال یتوجب علیھ أخذ التطعیم 
یض توجد نسبة ضئیلة من بروتین البیض في التطعیم وذلك ألن أغلب تطعیمات اإلنفلونزا تستخدم فیروس إنفلونزا تم زراعتھ في ب

الدجاج. یُرجى االتصال بالطبیب إذا كنت مصاباً بحساسیة شدیدة من البیض. كما یُرجى إخبار الطبیب أیضاً إذا كنت تعلم بأنك مصاباً 
 بالحساسیة من أحد محتویات التطعیم، أو كان لدیك أي ردود أفعال تجاه تطعیمات سابقة. 

 یستمر تأثیر التطعیم لموسم واحد 
أشھر، وھذه مدة كافیة لموسم اإلنفلونزا. ویوفر التطعیم الحمایة من ثالثة أنواع  9إلى  6م اإلنفلونزا لمدة تصل إلى یستمر تأثیر تطعی

من اإلنفلونزا. وتتغیر ھذه األنواع من وقت آلخر، وقد تأتي فیروسات جدیدة في بعض األحیان. ولذا یتم تغییر التطعیم قبل كل موسم. 

 ل طلب الحصول على الرعایة الصحیة عند اإلصابة باإلنفلونزا ینبغي على النساء الحوا
من الھام معرفة أن ھناك احتمالیة كبیرة إلصابة النساء الحوامل بحالة مرضیة خطیرة من اإلنفلونزا، خاصة خالل الفترة األخیرة من 

لرعایة الصحیة، حتى وإن لم تكوني شدیدة الحمل. إذا كنِت تشكین بإصابتك باإلنفلونزا، فینبغي علیك االتصال مباشرة بخدمات ا
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المرض، وبغض النظر أیضاً عن أسبوع الحمل. فقد تحتاجین إلى الحصول على عالج مضاد للفیروسات یمكنھ أن یعمل بشكل أفضل 
 إذا تم إعطاءه بفترة مبكرة من اإلصابة. 

 یمكنك أیضاً قراءة المزید ھنا 
Vårdguiden :-och-www.1177.se/Fakta 1177حقائق حول تطعیم اإلنفلونزا على دلیل الرعایة الصحیة 

influensa/-mot-rad/Behandlingar/Vaccination  

: Infpregحقائق حول اإلنفلونزا والحمل على الموقع اإللكتروني 
www.medscinet.se/infpreg/publicInfoMore.aspx?topic=31 

): Läkemedelverketحقائق حول اآلثار الجانبیة على الموقع اإللكتروني الخاص بمصلحة مراقبة األدویة (
lakemedel/Biverkningar/-anvanda-www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att 
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