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 األسئلة الشائعة  - 19-لقاح كوفيد

 الحمل، والرضاعة، والخصوبة

 

 

 

 

ي  هل  
 ؟19-كوفيد لقاحتوىص الحوامل بتلق 

ي ذلك الكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء، وجمعية والوقاية منها كز السيطرة عىل األمراض ا وصي مر تنعم! 
اء الحمل، بما ف  وخبر

، والكلية األمريكية للممرضات للحصول عىل أفضل . 19-د كوفيدض  كافة اللقاحاتعىل الحوامل حصولالقابالت، ب-طب األم والجني  

ي أي مرحلة من مراحل الحملالجرعات األساسيةحماية، يشمل ذلك الحصول عىل جرعة معززة باإلضافة إىل 
 . و  . يمكن إعطاء اللقاح ف 

 

 ؟19-كوفيد لماذا يوىص بالتطعيم ضد

المرجح حيث يكون من مصدر قلق خطب  أثناء الحمل  19-ُيعد مرض كوفيد 

ا من حملن صاب الحوامل أو تأن 
ً
، وُيدخلن إىل بالمرض الحادحديث

، و   غب  الحوامل. بمقارنة  قد يتوفي   المستشف 

 

أثناء الحمل أكبر عرضة لإلصابة  19-من تصير  بكوفيدباإلضافة إىل ذلك، 

الوالدة المبكرة ، ويتضمن هذا ونمو الجني    نملهتؤثر عىل حقد بمضاعفات 

 .ووالدة جني   ميت

 

ي الوالدة من مرض والحوامل  19-يحمي التطعيم ضد كوفيد 
أطفالهن حديثر

ي أجريت عىل وقد وجدت . الحاد 19-كوفيد 
 لقاحي  ي   تلقمن الدراسات الث 

ي  ا أجسامً  موديرنا و فايزر 
ي دم الحبل الرسي وف 

وس ف  حديثة أن التطعيم أثناء الحمل  دراسةأكدت كما األم.  حليبمضادة واقية ضد الفب 

ي حماية الرضع الذين تقل أعمارهم عن 
 ف 
ا
للمزيد من المعلومات عن هذه  . 19-كوفيد أشهر من دخول المستشف  بسبب 6كان فعاًل

 . خالل الحمل او الرضاعة ١٩-لقاحات كوفيدالدراسات، زر صفحة مراكز مكافحة االمراض 

 

 

 الحمل؟آمن أثناء    19-هل التطعيم ضد مرض كوفيد  

ي ذلك تطور  19-ال يوجد دليل عىل أن التطعيم ضد كوفيد 
ي الحمل، بما ف 

يسبب أي مشاكل ف 

عبر  من تلقي   التطعيم متابعة والوقاية منها كز السيطرة عىل األمراضا واصل مر وتالمشيمة. 

ات عىل الحمل  متعددة أنظمة سالمة ة من الحمل لفهم التأثب  خالل األشهر الثالثة األخب 

اكتشاف تلقي   التطعيم دون أكبر من مائة ألف حامل  متابعة وقد جرتوالرضع بشكل أفضل. 

ي  أو مشاكل ، لحملزيادة خطر فقدان ا
 أو العيوب الخلقية.  ، النمو  ف 

 

ي اإلصابة بعدوى 19-كوفيد ال تتسبب لقاحات 
ي ذلك لدى الحوامل أو 19-كوفيد ف 

، بما ف 

وس حي  لقاحاتهذه الال يحتوي أي من ، و أطفالهن إصابة أي شخص  ا ال يمكنه، و عىل فب 

وس ي ذلك الحوامل أو أطفالهن ن، بم19-كوفيد بفب 
 .ف 

 

ايد  ي لقاحو  ، بلآمن وفعال هوأثناء قبل الحمل 19-األدلة عىل أن التطعيم ضد كوفيد تب  
معروفة أخطار تفوق أي  19-كوفيد أن فوائد تلف 

 .أو محتملة للتطعيم أثناء الحمل

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/reporting-systems.html
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 األسئلة الشائعة  - 19-لقاح كوفيد

 الحمل، والرضاعة، والخصوبة

 

 

 

 

 عىل مزيد من المعلومات؟  أحصلكيف  

أثناء الحمل أو  19-كوفيدلقاحات بعنوان  مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ويب زيارة وصفحة ُيرحر لمزيد من المعلومات، 

 . الرضاعة الطبيعية

 

 ولديك أسئلة حول التطعيم،  إذا كنت  
ا
ي حامال ي  طبيبك. يمكنك  استشب 

اء ف  ا التحدث إىل الخبر
ً
المتاحي   لإلجابة  MotherToBabyأيض

ية أو اإلسبانية. هذه الخدمة المجانية و تي   عىل األسئلة باللغ  5صباًحا حث   8ثني   إىل الجمعة من الساعة من اإلمتاحة رسية الاإلنجلب  

 . ، أو بدء محادثة عىل 8525.999.855، أو إرسال رسالة نصية إىل 866- 626-6847 الرقمتصال بـاال يمكنك   مساءا

expert/-an-mothertobaby.org/ask. 

 

ي هل يمكن للمرضعات  
     اللقاح؟  تلق 

ي ذلك مر 
اء، بما ف  ، والكلية والوقاية منها  السيطرة عىل األمراضكز ا نعم! يوصي الخبر

، والكلية  األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء، وجمعية طب األم والجني  

  . 19-كوفيد يرضعن ضدمن القابالت بتطعيم -األمريكية للممرضات

 

. ومع ذلك، بناءا عىل ما نعرفه عن كيفية عمل المرضعات دراسات اللقاح تتضمنلم 

هذه اللقاحات، ال ُيعتقد أن اللقاحات تشكل خطًرا عىل الطفل. أظهرت الدراسات 

ي المرضعات الحديثة أن 
ي  نلديه موديرنا أو فايزر  لقاح ي   تلقالالت 

أجسام مضادة ف 

ي حماية أطفالهحليبهنل
 األم حليب ال تنتقل هذه اللقاحات إىل ن. ، مما قد يساعد ف 

 . ١٩-وال يمكن إصابة الولد بكوفيد

 

ي إنجاب طفل   19-كوفيد لقاحأتلق   هل من اآلمن أن  
إذا كنت أرغب ف 

 ؟ذات يوم

اء مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها  اء الطبيون  نعم. يوصي خبر والخبر

ي  ، الحواملهذا . يشمل وأكبر سنوات  5بالتطعيم لكل من يبلغ من العمر 
أو الالت 

ي المستقبل وكذلك  ، يحاولن الحمل
ي الحمل ف 

ي قد يرغير  ف 
 أزواجهن. أو الالت 

 

ي ذلك لقاحات
ي 19-كوفيد ال يوجد دليل عىل أن أي لقاح، بما ف 

، يسبب مشاكل ف 

تؤثر  19-كوفيد ال يوجد دليل عىل أن لقاحاتكما كور. الخصوبة لدى اإلناث أو الذ 

 .عىل بلوغ أو نمو المراهقي   

 

ي لقاح
 مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها  من المعلومات، راجع صفحة ويب . للمزيد19-كوفيد حملت العديد من النساء بعد تلف 

ي إنجاب طفل لمن 19-كوفيد لقاحاتبعنوان 
 .يرغبون ف 

 

 

 

 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://mothertobaby.org/ask-an-expert/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
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 األسئلة الشائعة  - 19-لقاح كوفيد

 الحمل، والرضاعة، والخصوبة

 

 

 

 

 

ي الشهرية؟  19-كوفيد هل يؤثر لقاح
 عىل دورت 

ي 
ي بعد  الدورة الشهريةأبلغت بعض النساء عن حدوث تغيب  ف 

 شمل 19-كوفيد لقاح تلف 

ات  تظهر  19-كوفيدحول التطعيم ضد  األبحاث، وتشنجات مؤلمة. وغزارتها ، ها تأخر  تغيب 

ي شائعة، ولكنها طفيفة، بعد 
والوقت بي    ، مل طول الدورة الشهريةشوت . التطعيمتلف 

ات مؤقبالرغم من من المعتاد. أغزر وكذلك نزيف  ، الدورات تة، ال يوجد دليل هذه التغيب 

ي الخصوبة.  ١٩- ان لقاحات الكوفيدعىل
 مشاكل ف 

 

ي  قد العواملتذكر أن العديد من نمن المهم أن 
ا ف  ً مثل  الشهرية،  رةدو التسبب تغيب 

ات النوم ، اإلجهاد ي  ، وتغيب 
وبعض األدوية. من المهم  ، والتمارين الرياضية ، والنظام الغذات 

ا بي   المراهق
ً
ا مالحظة أن الدورات غب  المنتظمة شائعة جد

ً
وقد ال يكون لها سبب محدد. إذا كانت لديك مخاوف بشأن الدورة  اتأيض

ي، البنتكالشهرية أو الدورة الشهرية   .الطبيب استشب 

 

 

 

ي ذلك المزيد من 19-كوفيد للحصول عىل معلومات حول لقاحات VaccinateLACounty.com زيارة موقعُيرحر 
األسئلة ، بما ف 

ي كيفية موعد استحقاق كل جرعة ومعلومات حول تظهر  توضيحية مع رسومات اللقاحات مواعيد جداولو  ، الشائعة
 .اللقاح تلف 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3998180
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE

