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91-أسئلة وأجوبة حول لقاح كوفيد
أثناء الحمل والرضاعة

أعدّ ت اللجنة التقنييية ليليكيورونيا واليحيميل فيص و ارع الصيحية الي يامية
مجموعة من األسئلة واألجوبة من مراجع مختلفة إلرشادك بشأن تقديم
 ال تيتيردد. 91-المشورع والنصح للسيدات الحوامل بشأن لقاح كوفيد
بنشرها بين مالئك ومرضاك والمجتمع

القسم األول  -أسئلة عامة
كيف أحصل على اللقاح؟
عبر التسجيل على منصة وزارة الصحة العامة أو المتابعة بنا ًء على توصية

ماذا يحدث إذا كنت مصا ًبا بفيروس كوفيد 91-أثناء أخذ الجرعة األولى؟

مقدمي الرعاية الصحية

في معظم الحاالت ،ال يمكننا معرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس عندما
تتم عملية التلقيح لذا يمكنك االستمرار في أخذ اللقاح

كيف أختار اللقاح ؟
يعتمد ذلك على ما يتم توفيره من خالل وزارة الصحة العامة .حتى اآلن سيتم
توفير لقاحي  Pfizerو ( AstraZenecaوغيرهم)

ماذا يحدث إذا أصبح فحصص إيجابيا ً قبل الجرعة الثانية؟
إذا أصبت بكوفيد 91-بعد الجرعة األولى ،فال يزال بإمكانك للحصول على
الجرعة الثانية في موعدها المحدد وذلك بعد استشارة طبيبك.
تذكر أنه حتى بعد أخذ جرعتين ،ال يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة  .٪911لذا فإن

هل اللقاح مجانص؟ ما هو س ره؟
اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة العامة مجانية

أصبت بالفيروس بعد أخذ اللقاح ،يمكن أن تعاني في بعض األحيان من عوارض
خفيفة ألن جسمك أصبح يحتوي على أجسام مضادة جاهزة لمحاربة الفيروس

أين يتم حقن اللقاح؟

إلى متى تستمر الحماية بفضل اللقاح؟

يتم حقن اللقاح في منطقة الذراع

علينا أن ننتظر ونرى مدة الحماية .من المحتمل أن يصبح التلقيح ضد كوفيد91-
ً
حدثا سنويًا ،تمامًا مثل لقاح اإلنفلونزا .أو قد تدوم فوائد اللقاح أكثر من عام

كيف تكون حقنة اللقاح؟
إن إبرة اللقاح ال تختلف عن أي حقنة أخرى .من مضاعفات اللقاحات بالمجمل
حدوث ورم بسيط في الذراع بعد التلقيح .تلقى ماليين األشخاص اللقاحات ،ولم
يبلّغ أي منهم عن مشاكل صحية خطيرة
ما هو الوقت الذي يستغرقه الجسم ليتفاعل مع جرعة اللقاح األولى؟
يستغرق جسمك بضعة أسابيع ليبدأ بإنتاج األجسام المضادة كما يفعل عادة بعد أي
لقاح .لن تحصل على الحماية القصوى إال بعد حصولك على اللقاح المعزز
بالجرعة الثانية التي تكون بعد  3إلى  4أو  6أسابيع من الجرعة األولى

القسم الثانص  -أسئلة حول اآلثار الجانبية المحتملة واالستخدام اآلمن
ما هص اآلثار الجانبية المتوق ة؟
لن تشعر أن وخز اإلبرة في ذراعك مختلف عن أي حقنة أخرى  .فورم الذراعين

إذا كنت أعانص من حساسية أو كنت أعانص من تاريخ وجود حساسية سابقة
للقاحات أخرى  ،فهل يجب أن أقلق عند أخذ لقاح كوفيد91-؟

شائع .تلقى ماليين األشخاص اللقاحات ولم تبلغ الغالبية العظمى منهم عن أي

ال يحتوي لقاحا  Pfizerو  Modernaعلى البيض أو أي مواد حافظة موجودة

مشاكل صحية خطيرة (حدثت تفاعالت حساسية شديدة في عدد قليل من الحاالت).

في اللقاحات الشائعة .ال توجد منتجات حيوانية تنتهك المعتقدات الدينية .يجب أال

يشعر بعض الناس باإلرهاق والتعب ويحتاجون إلى راحة ليوم واحد بعد الجرعة

تحصل على جرعة ثانية من لقاح  Pfizerأو  Modernaإذا كان لديك رد فعل

الثانية .في دراسة شركة فايزر ،أصيب حوالي نصف الذين تلقوا اللقاح بالتعب.
حدثت آثار جانبية أخرى بما في ذلك الصداع وآالم العضالت والقشعريرة في 52

تحسسي شديد (الحساسية المفرطة) بعد أخذ الجرعة األولى.استشر طبيبك إذا كان
بإمكانك أخذ نوع آخر من لقاح كوفيد91-

الى  ٪33من الحاالت على األقل
هل يمكن أن يسبب اللقاح االصابة بفيروس كوفيد91-؟ ال
متى تظهر اآلثار الجانبية؟

تظهر اآلثار الجانبية في غضون يوم الى  3أيام (تماما كأعراض كوفيد،) 91-
وتستمر لمدة يوم تقريبًا  ،واحتمال حدوثها يكون أكثر بعد الجرعة الثانية
هل تسوء األعراض الجانبية ب د الجرعة الثانية؟
نعم  ،تظهر اآلثار الجانبية أكثر بعد الجرعة الثانية .أبلغ الناس عن صداع شديد،
واضطراب في المعدة ،وقشعريرة ،وحكة ،وإرهاق شديد يدفعهم للنوم ليوم واحد
ومجموعة من األعراض التي تبدو وكأنها أعراض إنفلونزا .تذكر أن األعراض
تعتمد على نظام المناعة لديك (حماية  /استجابة ضد كوفيد)91-
احصل على الكثير من السوائل والراحة والمسكنات إذا لزم األمر

(مقومات الشفتين والتجاعيد) يمكن أن تسبب
هل صحيح أن الحقن التجميلية
ّ
حساسية تجاه اللقاح؟

تبعا للجمعية األمريكية لجراحة الجلد ،إن األشخاص الذين خضعوا لعالجات
تجميلية للجلد يجب أال يؤخروا أو يتجنبوا لقاح كوفيد .اآلثار الجانبية (االنتفاخ ،
التورم) نادرة ومؤقتة وتستجيب للعالجات .يمكن أن يزول التورم أيضً ا بدون
عالج .لم يُالحظ التأثير الجانبي مع الحقن مثل البوتوكس أو ديسبورت المستخدمة
إلزالة التجاعيد
هل يؤثر لقاح الحمض النووي المرسال mRNAعلى جيناتص؟ ال
هل يقص اللقاح من السالالت الجديدع؟
مع تطورالبحوث والبيانات حول كل من  Modernaو Pfizer-BioNTech
أظهرت النتائج أن لقاحاتهما كانت فعالة ضد المتغيرات الجديدة من فيروس
كورونا المكتشف في بريطانيا وجنوب إفريقيا

القسم الثالث  -أسئلة حول الحمل والرضاعة والخصوبة
هل لقاح كوفيد 91-آمن فص كافة مراحل الحمل؟
نعم .يتفق معظم الخبراء على أن المخاطر التي تتعرض لها السيدات الحوامل من
فيروس كوفيد تفوق بكثير أي ضرر من تلقي اللقاح" .ال توجد مخاطر موثقة على
الجنين ،وال توجد مخاطر نظرية ،ولم يالحظ أي خطر بعد القيام بالدراسات
والتجارب على الحيوانات"

هل يمكننص أخذ اللقاح إذا كنت أخطط للحمل؟
نعم .بما أن فيروس كوفيد 91-يشكل خطرً ا كبيرً ا خاصة على النساء الحوامل ،لذا
ً
اعتمادا على أولوية المجموعة
من األفضل أن تحصلي على اللقاح قبل الحمل،

التي تنتمي لها

توصي الكلية األمريكية ألمراض النساء والتوليد ( )ACOGبعدم حجب لقاحات
كوفيد 91-عن الحوامل اللواتي يستوفين معايير التلقيح تبعا ً ألولوية كل بلد

هل يجب أن آخذ اللقاح إذا كنت قد أصبت مسبقا ً بـفيروس كوفيد91-؟
نعم .إنه آمن ومفيد .يُنصح األشخاص الذين قد سبق وأصيبوا بـفيروس كوفيد91-

هل هو آمن لألمهات المرض ات؟
نعم ،توصي الكلية األمريكية ألمراض النساء والتوليد ( )ACOGبضرورة إعطاء
لقاحات كوفيد 91-للسيدات المرضعات تماما كالسيدات غير المرضعات عندما
يستوفون معايير تلقي اللقاح بنا ًء على مجموعات تحديد األولويات

كما رأت منظمة الصحة العالمية من حيث مبدأ منع الضرر  ،ان ليس هناك من
سبب محدد يمنع إعطاء اللقاح للحوامل والمرضعات

تكثر األخبار عن تأثير اللقاح على اإلجهاض والخصوبة؟ هل هص صحيحة؟
ال  ،ال يوجد دليل على أن اللقاح يسبب اإلجهاض أو العقم (ولم يحدث أيا منها في
الحاالت اإليجابية لـكوفيد)!! 91-

باالنتظار حوالي  11يومًا بعد اإلصابة قبل الحصول على جرعة اللقاح

