
معلومات للحوامل

ما هي التوصيات المتوفرة للحوامل؟
بالنسبة إلى النساء الحوامل في الثلث الثاني من الحمل، يوصى بالتطعيم بجرعَتين 

من لقاح mRNA بفاصل 6-3 أسابيع )بيونتك( أو 6-4 أسابيع )موديرنا(.

لماذا ال يوصى بالتطعيم في األشهر الثالثة األولى؟
وفًقا لمعهد روبرت كوخ )RKI(، فإن القاعدة العامة للقاحات بمادة ميتة هي أنه 

ال ينبغي إجراء تطعيمات في األشهر الثالثة األولى من الحمل إال التطعيمات 
الموصى بها بشكل طارئ؛ وذلك لمنع عمليات اإلجهاض التلقائي الشائعة في 

الحمل المبكر من االرتباط بشكل غير صحيح بالتطعيم، وتصبح بالتالي عبًئا نفسّيًا 
ا في بعض الحاالت الفردية. خاّصً

كيف توصلت لجنة التطعيم الدائمة )STIKO( فجأة إلى توصية بتطعيم 
الحوامل؟

هناك انطباع لدى العامة من الناس بأن هذه التوصية قد ظهرت فجأة، إال أن 
ذلك في نهاية المطاف كان مجرد خطوة أخرى في عملية التقييم التي َجَرْت منذ 

أشهر. تم تقديم التوصية األولى للنساء الحوامل المصابات بأمراض سابقة في 
َدة اعتباًرا من الثالثة أشهر الثانية  مايو/أيار 2021. توجد اآلن توصية غير ُمَقيَّ

من الحمل تعتمد على تقييم دراسَتين كبيرَتين حول فعالية اللقاحات. وتشمل هاتان 
الدراستان بيانات 23000 امرأة حامل. هناك أيًضا سبع دراسات حول السالمة 
مع بيانات من 46000 امرأة حامل. هناك الكثير من البيانات والتحليالت وراء 

هذه التوصية.

هل يجب أن يحصل باقي أفراد عائلتي على التطعيمات أيًضا، لحمايتي؟
يجب أيًضا تطعيم األشخاص )من سن 12 عاًما( المخالطين للمرأة الحامل 

ليس من أجل حماية نفسها فقط، ولكن أيًضا لحمايتها وحماية الطفل من اإلصابة 
بفيروس كورونا.

ما هي مخاطر التطعيم على المرأة الحامل؟ هل يمكن أن تحدث والدة 
جنين ميت أو والدة مبكرة؟

سبب التوصية بتطعيم الحوامل هو تحسن وضع البيانات بشكل ملحوظ، والذي 
ُيظِهر حتى اآلن عدم وجود زيادة في حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها أو 

مضاعفات خطيرة بعد التطعيم ضد كورونا مقارنًة بالنساء غير الحوامل. ال 
ُتظهر البيانات الحالية زيادة في حدوث حاالت والدة جنين ميت أو والدة مبكرة 

أو تشوهات لألوعية الدموية مقارنًة بالنساء غير الحوامل.

أنا حامل ولدّي أمراض سابقة. هل هناك خطر أكبر لإلصابة بدورة 
شديدة من COVID-19؟

أواًل بالنسبة إلى النساء الحوامل التي لديها أمراض سابقة أو عوامل خطر 
موجودة سلًفا مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مرض السكري، هناك 
خطر أكبر لإلصابة بدورة شديدة من COVID-19 تزداد مع تقدم العمر. لذلك، 
يجب على النساء الحوامل حماية أنفسهن من اإلصابة بالكورونا قدر اإلمكان عن 

طريق التطعيم اعتباًرا من الثالثة أشهر الثانية من الحمل.

ضة لخطر متزايد لإلصابة بتجلط الدم نتيجة للتطعيم؟ هل أنا معرَّ
لم ُيالَحظ حتى اآلن أي تراكم للجلطات بالنسبة إلى النساء الحوامل بعد التطعيم 

.mRNA بلقاحات www.dranbleiben-bw.de

تقديم الجرعات اللقاحية للوقاية من 
فيروس كورونا إلى النساء الحوامل، 
والمرضعات، وَمن يرغبن في اإلنجاب

توصي لجنة التطعيم الدائمة )STIKO( الحوامل بدًءا من 
الثلث الثاني في الحمل، وكذلك المرضعات، بأخذ التطعيم 

بجرعَتين من أحد لقاحات mRNA. إضافًة إلى ذلك، توصي 
لجنة التطعيم الدائمة بكل وضوح جميع من لم يتطعمن أو 
لم ُيكملن تطعيمهن ممن في عمر الحمل بأخذ التطعيم ضد 

كوفيد-19؛ حتى يتمتعن بحماية ممتازة من هذا المرض قبل 
حدوث أي حمل.
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روابط ذات صلة

المزيد من المعلومات، واألسئلة، واألجوبة حول الجرعات اللقاحية 
للوقاية من فيروس كورونا أثناء الحمل:

1. أسئلة شائعة من وزارة الصحة االتحادية:

2. ورقة استرشاد من معهد روبرت كوخ حول موضوع التطعيم والحمل:

3.  مقابلة مع د. روبل ماتيو، أخصائية نسائية )طبيبة نسائية( وعضو لجنة 
:STIKO التطعيم الدائمة

أسئلة وأجوبة عن تقديم الجرعات 
اللقاحية للوقاية من فيروس كورونا 

إلى النساء الحوامل، والمرضعات، وَمن 
يرغبن في اإلنجاب
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معلومات للُمرِضعات

ما هي التوصيات المتوفرة للُمرِضعات؟
 mRNA بالنسبة إلى النساء الُمرِضعات، يوصى بالتطعيم بجرعَتين من لقاح

بفاصل 6-3 أسابيع )بيونتك/فايزر( أو 6-4 أسابيع )موديرنا(.

هل يجب علّي أخذ استراحة من الرضاعة بعد تلقِّي التطعيم؟
أخذ استراحة من الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم ليس ضرورّيًا مع لقاحات 

mRNA، حيث ال يوجد دليل حالّيًا على خطر حدوث تفاعالت دوائية شديدة غير 
مرغوب فيها أثناء الرضاعة الطبيعية لألم والطفل. بل إنما يمكن أن يكون لتطعيم 

األم تأثير إيجابي في الرضيع: يمكن لألجسام المضادة الموجودة في لبن األم أن 
تخلق مناعة سلبية مكتسبة للطفل. 

هل تحصل الُمرِضعات على اختبارات سريعة مجانية )على غرار 
الحوامل(؟ كيف يمكنني إثبات أنني أقوم بالرضاعة؟

 STIKO بالنسبة إلى الحوامل أو المرضعات سابًقا، لم تقدم لجنة التطعيم الدائمة
توصية تطعيم عامة إال في 17 سبتمبر/أيلول 2021. كانت هناك موانع طبية 

بالمعنى المقصود في المادة الجديدة 4أ رقم 2 من الئحة اختبار كورونا، إلى أن 
جاءت هذه التوصية. ال تبدأ الفترة االنتقالية البالغة 3 أشهر المنصوص عليها في 
هذه الالئحة إال في 18 سبتمبر/أيلول 2021. وعلى هذه األساس، يحق للحوامل 

أو المرضعات في السابق إجراء اختبار مجاني وفًقا للمادة 4 أ رقم 2 الئحة 
االختبار حتى يوم 17 ديسمبر/كانون األول 2021. وفي هذه الحالة، يمكن إثبات 

االستحقاق ببطاقة األمومة التي يتبين منها الحمل السابق.

معلومات لألشخاص الذين يرغبون في إنجاب أطفال

هل يؤثر التطعيم سلًبا في الخصوبة على المدى الطويل أو له تأثيرات في 
القدرة على اإلنجاب؟

ال يوجد دليل على اإلطالق على أن النساء أو الرجال سيصابون بالعقم أو 
سيكونون غير قادرين على اإلنجاب نتيجة للتطعيم. يمكن العثور على مزيد من 

المعلومات تحت السؤال "هل تطعيم COVID-19 يجعل النساء أو الرجال غير 
قادرين على اإلنجاب؟" على الصفحة الرئيسية لمعهد روبرت كوخ.

ا؟ هل يجب أن أتلقَّى التطعيم حتى لو كنت أحاول الحمل حالّيً
ا وصحيًحا للنساء الراغبات في إنجاب أطفال؛ ألنه يضمن  ُيعّد التطعيم أيًضا مهًمّ

حماية شاملة - للمرأة نفسها وفي حالة حمل في وقت الحق.

معلومات عامة

هل يمكنني أخذ التطعيم في عيادة طبيب/ـة أمراض 
النساء الخاص/ـة بي؟

نعم وهناك أيًضا حمالت تطعيم في الموقع في جميع أنحاء البالد. كما يقوم 
أطباء وطبيبات األسرة واألطباء المتخصصون والطبيبات المتخصصات أيًضا 

بتطعيم النساء الحوامل والمرضعات. يمكن تحديد موعد ألي منها مباشرًة في 
العيادة. ُينَصح بالذهاب إلى العيادات بشكل استباقي. إذا لم تكن لديك عيادة طبيب 
أسرة، فيمكنك العثور على موقع أقرب عيادة متخصصة في كورونا على الموقع 

اإللكتروني لرابطة أطباء التأمين الصحي في بادن ڤورتمبيرغ عبر بطاقة كورونا 
بادن ڤورتمبيرغ من أجل تحديد موعد للتطعيم الثاني.

لقد أُصبُت بعدوى كورونا، ما الذي ينطبق علّي؟
 )STIKO( إذا كان الشخص ُمصاًبا بأعراض َمَرضية، فإن لجنة التطعيم الدائمة

توصي عادة بالتطعيم بجرعة واحدة بعد ستة أشهر من اإلصابة. يمكن تقصير 
الفترة إلى أربعة أسابيع.

إذا كان الشخص قد قام باختبار PCR إيجابي ولكنه لم تكن لديه أعراض، 
فيوصى بالتطعيم بعد أربعة أسابيع من نتيجة االختبار المعملي.

إذا تم تطعيمك بالفعل مرة واحدة ثم مرضت، فيوَصى بتلقي تطعيم ثاٍن بمسافة 
زمنية قدرها ستة أشهر.

وفي هذه األثناء، هناك دليل على الحماية الكاملة للتطعيم بالمعنى القانوني 
للشخص الذي ثبتت إصابته باألجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 والذي تلقى 

.SARS-CoV-2 جرعة لقاح واحدة بعد نتيجة إيجابية لألجسام المضادة لـ


