معلومات للحوامل

التطعيم ض ّد اإلنفلونزا
التطعيم أثناء الحمل يحمي األم والطفل.

)Grippeimpfung (Arabisch
Schwangere

حمل صحي
إ ّن سالمة األم والطفل وصحتهام يأتيان يف املقام األول خالل فرتة
الحمل.
وقد تهدد اإلصابة بالنزلة الوافدة (اإلنفلونزا) صحة األم والطفل
عىل نحو خطري .حيث يزيد خالل فرتة الحمل خطر اإلصابة بنوبات
إنفلونزا شديدة مصحوبة مبضاعفات ،كالتهاب الرئتني الذي يتعني
عالجه يف املستشفى .كام تزيد العدوى باإلنفلونزا خالل فرتة الحمل
من خطر تأخر النمو واإلجهاض والوالدة املبكرة.
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اإلنفلونزا املوسمية خطر ميكن الوقاية منه بالنسبة لألم
والطفل

للتقليل من خطر حدوث نوبات إنفلونزا خطرية تنصح اللجنة الدامئة
للتطعيم ( ،)STIKOوهي عبارة عن مجموعة من الخرباء املستقلني،
كل النساء الحوامل بالتطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية .فهذا التطعيم
ّ
يوفر بالتأكيد حامية فعالة لألم والطفل عىل ح ّد سواء.

ما هي اإلنفلونزا املوسمية؟
تعترب اإلنفلونزا الحقيقية (اإلنفلونزا املوسمية) من األمراض شديدة
العدوى .ففي دوائر العرض خاصتنا يحدث بانتظام يف كل فصل شتاء
عىل وجه الخصوص -غال ًبا من يناير إىل مارس -ما يدعى مبوجات
اإلنفلونزا .ويف هذه الفرتة يكون احتامل اإلصابة بالعدوى واملرض
مرتف ًعا للغاية.
وتنتقل فريوسات اإلنفلونزا عرب قطرات اللعاب ،عىل سبيل املثال عند
التحدث أو السعال ،وكذلك عرب اليدين أو عند مالمسة أسطح ملوثة،
حيث تهاجم الفريوسات وتصيب الغشاء املخاطي للجهاز التنفيس
العلوي .وهذا ال يؤدي إىل ظهور عالمات املرض النمطية فحسب
(كالسعال الجاف وآالم يف الحنجرة) ،بل يجعل الجسم أيضا أكرث
عرضة ملسببات معينة لألمراض البكتريية التي قد تتسبب بدورها يف
اإلصابة -يف الوقت نفسه -مبسببات مرض أخرى.
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عالمات مرض اإلنفلونزا الحقيقية هي:
gبداية مر ض مفاجئ مع حمى ( ≤ 38.5درجة مئوية)
gسعال جاف
gآالم يف الرأس والحنجرة والعضالت واألعضاء
gتعب ،وأحيانا غثيان/تقيؤ
gتعرق
تظهر هذه األعراض النمطية عىل ثلث الحاالت املرضية تقري ًبا.
احتامل حدوث مضاعفات خاصة مبرض اإلنفلونزا ،كالتهاب الرئتني
وعضالت القلب.
أما أمراض الزكام التي تدعى أيضا „الرشح» فتتسبب بها أنواع أخرى
من الفريوسات ،ومتر غالبا بشكل أقل ح ّدة وتختفي يف غضون أيام
قليلة.

مة

معلومة مه
التطعيم ضد اإلنفلونزا يحمي فقط من
فريوسات اإلنفلونزا ،لكن ال يحمي عمو ًما من
نزالت الربد األخرى وال من اإلصابة بفريوس كوفيد .19-كذلك ال يزيد
التطعيم ضد اإلنفلونزا من خطورة اإلصابة بفريوس كوفيد.19-

ما خطورة اإلنفلونزا خالل الحمل؟
خالل فرتة الحمل يكون الجهاز املناعي أقل نشاطا ،وهو ما يعترب
آلية حامية طبيعية للجنني ،فعىل هذا النحو تتم حامية الجنني من
التعرض لهجامت الجهاز املناعي للحوامل باعتباره من األجسام
الغريبة.
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إضافة إىل ذلك ،يتغري التنفس والدورة الدموية أثناء الحمل ،ما سيزيد
من خطر استفحال املرض.

إمكانيات عالج محدودة أثناء الحمل

ال يوصف أي دواء أثناء الحمل إال بعد تخمني دقيق .حيث تعطى
األولوية للتطور السليم للطفل وسالمة األم .وهذا يرسي أيضا عىل
األدوية املضادة للفريوسات ،التي ال تقدم أثناء الحمل إالّ بعد فحص
دقيق لكل حالة عىل حدة.
املضادات الحيوية غري فعالة يف عالج األمراض الفريوسية ،كام يف حالة
اإلنفلونزا .فهي ال تستخدم سوى لعالج حاالت اإلصابة بالبكترييا،
لهذا تستخدم املضادات الحيوية غالبا يف حالة تزامن اإلنفلونزا مع
مضاعفات ناجمة عن بكترييا.
لهذا فإن :الوقاية بالتطعيم ضد اإلنفلونزا خري من العالج.
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طرق الوقاية؟
إن أفضل حامية من اإلصابة باإلنفلونزا هي التطعيم يف الوقت
املناسب قبل بدء موسم اإلنفلونزا .فهي تساعد الجسم عىل بناء مواد
مضادة لفريوسات اإلنفلونزا.

ح بالتلقيح
لذلك تنصح  STIKOكل النساء السليامت
ينص
بالتطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية ابتداء من
الشهر الرابع من الحمل .أما النساء الحوامل اللوايت يعانني من
األمراض املزمنة األساسية ،كالربو أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط
الدم ،فيتعني عليهن التطعيم قبل الشهر الرابع من الحمل .كذلك
يُنصح بالتطعيم ملرة واحدة ضد السعال الدييك (الشاهوق) يف الثلث
علم بأنه ال يتم
األخري من كل حمل (بداي ًة من أسبوع الحمل الـ ً ،)28
الحصول عىل لقاح السعال الدييك فرديًا ،بل يتم التطعيم باستخدام
لقاح مركب ضد كلٍ من الكزاز والدفرتيا والشاهوق (السعال الدييك)
وأحيانًا أيضً ا ضد التهاب سنجابية النخاع (شلل األطفال).

املوامئة السنوية للقاح
نظ ًرا ألن فريوس اإلنفلونزا قد يتحور بعض اليشء ،فإنه يتعني إجراء
تعديالت مواءمة عىل اللقاحات كل عام وذلك للتمكن من الوصول
إىل أفضل حامية ممكنة .بدورها توفر اللقاحات املعروفة باللقاحات
رباعية التكافؤ الحامية من األنواع األربعة من فريوسات اإلنفلونزا
التي يُتوقع أن تكون األكرث انتشا ًرا يف موسم اإلنفلونزا التايل .هذا
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ويجري العمل باللقاحات رباعية التكافؤ ضد اإلنفلونزا منذ عام 2018
بنا ًء عىل توصية صادرة من لجنة التطعيم الدامئة .STIKO
وكام هو الحال بالنسبة ألي عالج طبي ،ال يتفاعل كل األشخاص عىل
نفس النحو مع أي مكون فعال .ويف الحاالت التي تصاب فيها النساء
الحوامل باإلنفلونزا رغم استفادتهم من التطعيم ،فإن املرض يكون
أقل حدة.

مالئم جدا لألم والطفل
ميكن الحصول عىل التطعيم ضد اإلنفلونزا للحوامل يف إطار الوقاية
املعتادة للحمل يف إحدى عيادات طب النساء .كام ميكن إجراء هذا
التطعيم يف العادة يف العيادات العامة أو عيادات األمراض الباطنية.
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ت تهمكم
معلوما

ميكن الحصول عىل التطعيم ضد اإلنفلونزا
للحوامل يف إطار الوقاية املعتادة للحمل يف إحدى
عيادات طب النساء .كام ميكن إجراء هذا التطعيم يف العادة يف
العيادات العامة أو عيادات األمراض الباطنية.

التأكيد عىل أمان اللقاح
ت ّم التأكيد عىل أمان اللقاح سواء بالنسبة للنساء الحوامل أو بالنسبة
لألجنة يف العديد من الدراسات .حيث مل يتم الوقوف عىل أي زيادة
يف ردود الفعل الخطرية بسبب لقاح معني .فلم تسجل أي زيادة يف
نسبة الوالدات املبكرة أو الوالدات القيرصية ،ومل تحدث أي تغريات
يف حالة الرضع الصحية بعد الوالدة.
إذا ما أسفرت الفحوصات الطبية التشخيصية عن إصابة شخص ما
بحساسية شديدة ضد بروتني الدجاج ،وهي نادرة الحدوث ،ينبغي
تطعيم هذا الشخص باللقاح يف مكان ما تتوفر به املراقبة واملعالجة
الرسيرية بعد التطعيم .يرجى التحدث حول ذلك مع الطبيب/
الطبيبة الخاص/ة بكم.
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متى ال ينبغي التطعيم بهذا اللقاح؟
ُنصح بعدم تناول اللقاح إذا كانت لديك حساسية ضد أي من
مكونات اللقاح

تقييم الخطر :آثار جانبية محتملة
تتمثل اآلثار الجانبية للتطعيم ض ّد اإلنفلونزا يف احمرار وآالم يف موضع
الحقن .ويف حاالت نادرة ظهور حمى وغثيان وآالم يف العضالت .وهي
عالمات حميدة يف العادة ،وتدل عىل تنشيط الدفاع املناعي .أما اآلثار
الجانبية الحادة كالطفح الجلدي أو تفاعل فرط الحساسية الفوري فال
تحدث سوى يف حاالت جد نادرة.

األمر األكيد هو أن مخاطر التطعيم أقل بكثري من مخاطر
اإلصابة بإنفلونزا حادة!
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منفعة مزدوجة
إن تطعيم األم املستقبلية يحمي الطفل أيضا بعد الوالدة .ذلك أن
املواد املضادة تنتقل للطفل عرب املشيمة – وهذا ما يدعى ب „املناعة
األمومية“ .وهي حامية مهمة ،إذ غالبا ما تحدث إصابات باإلنفلونزا
والسعال الدييك مع مضاعفات لدى األطفال يف عامهم األول.
تبدأ التطعيامت األساسية ضد السعال الدييك من سن شهرين ،غري
أنه ال ميكن تحقيق الحامية التطعيمية الفعالة إال يف الشهر الخامس
عىل األقل.
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ومة مهمة
كل من له اتصال وثيق بطفل حديث
معل
الوالدة ،يتعني عليه التفكري يف التطعيم ضد
اإلنفلونزا .فعىل هذا النحو ال يحمي نفسه فقط ،ولكن حتى
الرضيع أيضا .تشدد اللجنة الدامئة للتطعيم  STIKOعىل أهمية
إجراء التطعيم الحايل ضد السعال الدييك ألفراد األرسة واملسؤولني
عن رعاية حديثي الوالدة.

حامية إضافية :مراعاة النظافة
باإلضافة إىل التلقيح ض ّد اإلنفلونزا ،باإلمكان تقليل خطر العدوى
بواسطة سلوكات تنظيف بسيطة:
gتنظيف اليدين بالصابون بانتظام
gيف حالة املرض ،ينبغي االبتعاد عن األشخاص اآلخرين
gعدم استخدام املناديل ملرات متعددة ،ولكن ينبغي التخلص منها
برسعة
gالكح أو العطس يف ثنية الذراع وليس يف اليد ،عىل هذا النحو يتم
الح ّد من انتقال الفريوسات/البكترييا
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املزيد من املعلومات

تجدون معلومات عن التلقيح يف املواقع التالية:
www.impfen-info.de/grippeg
www.infektionsschutz.deg
www.rki.de/impfeng

تجدون معلومات عن النمو السليم يف املوقع التايل:
www.kindergesundheit-info.deg
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