
 

 

Influensa-information riktad till gravida översättning till arabiska november 2016 
 

Postadress Telefon 026-15 53 09 Besöksadress 

Region Gävleborg Telefon 026-15 53 08 Ingång 31 

Gävle sjukhus Telefon 026-15 53 07 Gävle sjukhus 

801 87 Gävle Telefon 026-15 49 08 

 Telefon 026-15 53 58  

Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd             E–post: smittskydd@regiongavleborg.se 

 

 تطعيم اإلنفلونزا

 معلومات للنساء الحوامل 
 

 16تزيد احتمالية إصابة النساء الحوامل بحالة مرضية خطيرة من اإلنفلونزا. ولذا فينبغي عليهن أخذ تطعيم اإلنفلونزا بعد األسبوع الـ 

 من الحمل. وليس للتطعيم أي تأثيرات على الحمل أو على نمو الجنين. 

 

 اإلنفلونزا مرض غاية في الخطورة على النساء الحوامل 
باإلنفلونزا خالل فترة الحمل ال يصبحن بحالة مرضية شديدة، إال أن خطر تحول اإلنفلونزا  يصبنعظمى من النساء الالتي إن الغالبية ال

 إلى حالة مرضية خطيرة أو خطر الوفاة هو أكبر لدى النساء الحوامل عن غيرهم من األشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة. 

 

 ينبغي على النساء الحوامل أخذ التطعيم 
( النساء الحوامل بأخذ تطعيم اإلنفلونزا خالل الفترة من شهر Folkhälsomyndighetenتنصح مصلحة الصحة العامة )

من الحمل حيث يزداد خطر اإلصابة بإنفلونزا  16كانون الثاني. ويُنصح بالتطعيم بعد األسبوع الـ  \تشرين الثاني إلى شهر يناير\نوفمبر

 ن الحمل. شديدة خالل الفترة األخيرة م

 

إذا كان لديك أي عامل آخر من عوامل تحول اإلنفلونزا إلى حالة مرضية خطيرة، فإنه يُنصح بأخذ التطعيم قبل ذلك. ومن بين عوامل 

الخطر أمراض القلب المزمنة واألمراض الرئوية المزمنة ومرض السكري والسمنة المفرطة. وتجدر اإلشارة إلى أن أخذ التطعيم 

 . أمر آمنمل هو خالل فترة الح

 

 ال يؤثر التطعيم على الجنين 
ي ليس للتطعيم أي تأثيرات على الجنين. تُشير العديد من الدراسات العلمية بأنه ليس هناك فرق بين نمو الجنين لدى النساء الحوامل الالت

 . تطعيمهن وبين النساء الحوامل الالتي لم يتم تطعيمهنتم 

 

 التطعيم يحمي األطفال حديثي الوالدة أيضاً 
إذا تم تطعيمك، فيمكن لطفلك أيضاً أن يحصل على بعض من الحماية من اإلنفلونزا خالل الشهور األولى بعد الوالدة. وذلك النتقال 

نفلونزا وبالتالي يقلل من خطر األجسام المضادة منك إلى الجنين أثناء الحمل. باإلضافة إلى أن أخذ التطعيم يقلل من خطر اإلصابة باإل

 انتقال العدوى إلى طفلك حديث الوالدة. 

 

 اآلثار الجانبية خفيفة 
جى هناك آثار جانبية لتطعيم اإلنفلونزا، ولكن فوائد التطعيم أكبر من مخاطره. إن أكثر اآلثار الجانبية شيوعاً خفيفة، وتزول بسرعة )يُر

 االطالع على العمود التالي(.

 

للشخص أن يُصاب باإلنفلونزا بسبب التطعيم. كما أنه ليس هناك أي ارتباط بين تطعيم اإلنفلونزا الموسمية ومرض النوم  ال يمكن

 القهري. 

شخص تم تطعيمهم(: احمرار وتورم وألم في موضع الحقن،  100اآلثار الجانبية الشائعة: )تظهر في شخص واحد على األقل من كل 

 واالرتعاش، والصداع، والتعرق، وآالم العضالت، وآالم المفاصل.  وارتفاع في درجة الحرارة،

 

 اآلثار الجانبية غير الشائعة أو النادرة: رد فعل تحسسي، والحكة، والطفح الجلدي، وآالم األعصاب. 

 

 من ال يتوجب عليه أخذ التطعيم 
لونزا تستخدم فيروس إنفلونزا تم زراعته في بيض توجد نسبة ضئيلة من بروتين البيض في التطعيم وذلك ألن أغلب تطعيمات اإلنف

الدجاج. يُرجى االتصال بالطبيب إذا كنت مصاباً بحساسية شديدة من البيض. كما يُرجى إخبار الطبيب أيضاً إذا كنت تعلم بأنك مصاباً 

 بالحساسية من أحد محتويات التطعيم، أو كان لديك أي ردود أفعال تجاه تطعيمات سابقة. 

 

 تأثير التطعيم لموسم واحد يستمر 
أشهر، وهذه مدة كافية لموسم اإلنفلونزا. ويوفر التطعيم الحماية من ثالثة أنواع  9إلى  6يستمر تأثير تطعيم اإلنفلونزا لمدة تصل إلى 

 طعيم قبل كل موسم. من اإلنفلونزا. وتتغير هذه األنواع من وقت آلخر، وقد تأتي فيروسات جديدة في بعض األحيان. ولذا يتم تغيير الت
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 ينبغي على النساء الحوال طلب الحصول على الرعاية الصحية عند اإلصابة باإلنفلونزا 
من الهام معرفة أن هناك احتمالية كبيرة إلصابة النساء الحوامل بحالة مرضية خطيرة من اإلنفلونزا، خاصة خالل الفترة األخيرة من 

لونزا، فينبغي عليك االتصال مباشرة بخدمات الرعاية الصحية، حتى وإن لم تكوني شديدة الحمل. إذا كنِت تشكين بإصابتك باإلنف

المرض، وبغض النظر أيضاً عن أسبوع الحمل. فقد تحتاجين إلى الحصول على عالج مضاد للفيروسات يمكنه أن يعمل بشكل أفضل 

 إذا تم إعطاءه بفترة مبكرة من اإلصابة. 

 

 يمكنك أيضاً قراءة المزيد هنا 
 : Vårdguiden 1177حقائق حول تطعيم اإلنفلونزا على دليل الرعاية الصحية 

influensa/-mot-rad/Behandlingar/Vaccination-och-http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta 

 

: Infpregحقائق حول اإلنفلونزا والحمل على الموقع اإللكتروني 

www.medscinet.se/infpreg/publicInfoMore.aspx?topic=31  

 

(: Läkemedelverketحقائق حول اآلثار الجانبية على الموقع اإللكتروني الخاص بمصلحة مراقبة األدوية )

lakemedel/Biverkningar/-anvanda-www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Översättningen är framtaget av Smittskydd i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 
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