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 مقدمة

" التي يجب أن تتجنب املرأة اخذ اللقاحات " التطعيمات ، كما بشكل عام، يفّضل أخذ اي لقاح قبل الحمل

 live bacteria or viruses) ةواللقاحات التي تحتوي على بكتيريا مضعف ةتحتوي على فيروسات او بكتيريا حي

vaccines and attenuated bacteria vaccines الحمل كما يجب على املرأة تجنب حدوث الحمل  ة( خالل فتر

 تشمل:  والتيلشهر على األقل بعد اخذ هذه اللقاحات، 

  لقاح( األنفلونزا بفيروس فعال مضعفLive Attenuated Influenza vaccine). 

 اللقاح الثالثي ضد الحصبة، النكاف، والحصبة األملانية. 

 (Measles, Mumps and Rubella vaccine or MMR vaccine.)      

 ( لقاح السلBCG vaccine.) 

 ( لقاح الجدريSmallpox vaccine.) 

 ( لقاح جدري املاءVaricella vaccine.) 

 ( لقاح الهربس العصبي او الحزام الناريZoster vaccine). 

 التطعيمات قبل فترة الحمل.

لذلك يفضل التأكد  هذه التطعيمات هامة ألنها قد تحمي الطفل من االصابة بالتشوهات أو اإلجهاض املبكر،

 التالي:  من اخذها قبل التخطيط للحمل وتشمل

  الحصبة، ضدالتطعيم الثالثي ( النكاف، والحصبة األملانيةMMR vaccine.) 

o  .يجب على املرأة تجنب حدوث الحمل لشهر على األقل بعد اخذ هذا اللقاح   

 ( التطعيم ضد جدري املاءVaricella vaccine.) 

o  أشهر على األقل بعد أخذ اللقاح. 3يجب تأجيل الحمل ملدة 

 الحمل: ةالتطعيمات املوص ي بها خالل فتر 

يوص ى بإعطاء اللقاحات التالية بشكل دوري للنساء الحوامل واملعرضات لخطر اإلصابة بالعدوى إذا لم يسبق 

   :ان حصلت على هذه التطعيمات وتشمل

 لقاح التهاب الكبد ب (Hepatitis B vaccine):  موص ى به للنساء الحوامل املعرضات لخطر االصابة

 .بالعدوى 
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  فعال لقاح األنفلونزا بفيروس غير (Inactivated Influenza vaccine):  ى به أثناء انتشار وباء موص ّ

 .األنفلونزا

 التطعيم الثالثي ضد داء الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي ((Tetanus, Diphtheria and Pertussis 

vaccine or Tdap vaccine ُيعطى  والذيبه للنساء الحوامل املعرضات لخطر اإلصابة بالعدوى  موص ى

 .من الحمل 3٦و ٢٧للمرأة الحامل بين األسابيع 

 التطعيمات بعد الحمل والوالدة

يوص ى بإعطاء اللقاحات التالية للمرأة إذا لم تتلقاها قبل او اثناء الحمل، ألنها قد تكون أكثر عرضه ملثل هذه 

 األمراض بعد مرحلة الوالدة:

  التطعيم ضد داء الكزاز والدفتيريا والسعال( الديكيTdap vaccine)  

  التطعيم ضد اإلنفلونزا(Influenza vaccine)  

 ( التطعيم ضد الحصبة، النكاف، والحصبة األملانيةMMR vaccine )  

 ( التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشريHuman Papilloma Virus vaccine)  

 

وفي حال ظهور أي أعراض جانبية، يتم إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق مركز االتصال املوحد 

 /https://ade.sfda.gov.sa، أو النظام االلكتروني لرصد األعراض الجانبية )تيقظ( 19999

 

 

 من خالل الرابط ادناه اللقاحات املتعلقة بسالمةملزيد من املعلومات وللحصول على ا

 

 

 

 

 

 

 

 

   املصادر 

 :املركز األمريكي للسيطرة على األمراض والوقاية منها .1

   age/pregnancy.html-https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by 

  pregnancy.html-during-https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/vaccines 

 وزارة الصحة السعودية: .٢

  https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/vaccination/Pages/003.aspx 

https://ade.sfda.gov.sa/
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/vaccines-during-pregnancy.html
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/vaccination/Pages/003.aspx

