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 زنان حامله و واکسیناسیون بر علیه بیماری 

 ۱۹کووید 

واکسینه   ۱۹شود که تمام زنان حامله بر علیه بیماری کووید توصیه می

شوند. هیچ شواهدی منبنی بر اینکه واکسیناسیون در طی حاملگی بر  

روی زن حامله یا جنین اثرات منفی دارد وجود ندارد. در اینجا شما می  

برای زنان حامله  ۱۹مورد واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید توانید در 

 بیشتر بخوانید. 

می شوند عالئم بیماری خفیفی دارند و نیاز به مراجعه  ۱۹بیشتر کسانی که دچار بیماری کووید 

توانند می ۱۹های مجاری تنفسی مانند کووید به مراکز بهداشتی و درمانی نداشته اند. ولی عفونت

ری جدی شوند و خطراتی برای زنان حامله مخصوصاً در اواخر حاملگی ایجاد کنند. باعث بیما

در زنان حامله کمی  ۱۹تحقیقات نشان داده است که خطر بروز عالئم جدی در اثر بیماری کووید 

در اواخر حاملگی خطر  ۱۹بیشتر است. اداره تامین اجتماعی معتقد است که بیماری جدی کووید 

دهد. به همین دلیل زنانه حامله بعد از هفته بیستم جزو گروه خطر ا افزایش میزایمان زودرس ر

 شوند. محسوب می

 بزنند  ۱۹توصیه می شود تمام زنان حامله واکسن کووید  

بزنید. ولی سازمان   ۱۹کسانی که حامله هستید می توانید در تمام طول حاملگی واکسن کووید 

اکسیناسیون زنان باردار بعد از هفته دوازدهم انجام  کند که وبهداشت عمومی سوئد توصیه می

 شود.

با وجود اینکه در واقع خطری برای واکسیناسیون زنان حامله وجود ندارد ولی در سوئد عرف بر 

این است که زنان باردار را در ابتدای حاملگی واکسینه نمیکنند. تخمین زده میشود که نیاز به 

در اواخر حاملگی بیشتر است. در صورتی که دالیل پزشکی  ۱۹حفاظت بر علیه بیماری کووید  

تواند مناسب باشد مثالً  دیگری برای واکسیناسیون وجود داشته باشد واکسیناسیون زودتر نیز می

 هنگامی که زن حامله نوعی عامل خطر دیگر مانند دیابت و یا فشارخون باال داشته باشد.

حاملگی شروع کرده باشید و یا این که نمیدانستید  در صورتی که واکسیناسیون خود را قبل از 

کنیم که صرف نظر از از اینکه به چه زمانی می افتد، دوز دوم را بر حامله اید ما توصیه می

اساس وقت تعیین شده قبلی انجام دهید. دوز دوم برای ایمنی طوالنی و بهتر بر علیه بیماری کووید 

گرفته اند با انجام واکسیناسیون ایمنی بیشتر  ۱۹ری کووید مهم است. حتی کسانی که قبالً بیما ۱۹

شما همچنین میتوانید در زمان شیردهی هم این واکسن را بزنید.  کنند.و طوالنی تری پیدا می

واکسیناسیون ایمنی خوبی در مقابل بیماری جدی ایجاد می کند و هیچ اثر منفی بر روی کودک  

 شیرخوار شما ندارد.

 برای زنان باردار دوزهای تکمیلی 
 19سال توصیه می شود که دو دوز ابتدایی و سپس یک دوز تکمیلی واکسن کووید   18به تمام افراد باالی 

را تزریق کنند. اگر در دورۀ بارداری نوبت واکسن تکمیلی شما رسیده باشد توصیه می شود که آن را بعد 

شما به زمان بارداری شما بیفتد  19کسن کووید  حاملگی انجام دهید. حتی اگر تمام دوزهای وا 12از هفته 

 هم هیچ مانعی برای دریافت این واکسنها وجود ندارد. 
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 واکسن های مجاز برای زنان باردار 

استفاده می شوند همگی برای زدن به زنان   ۱۹واکسن هایی که در سوئد بر علیه بیماری کووید 

 ۱۹شواهدی مبنی بر اینکه واکسیناسیون بر علیه کووید حامله در تمام طول حاملگی مجاز هستند. 

اثرات منفی بر روی زنان حامله و یا جنین داشته باشد وجود ندارد. همچنین خطر بروز عوارض 

  بیشتری بعد از واکسیناسیون زنان حامله نیز دیده نشده است.

ن حامله ارائه شود.  برای تمام زنا ۱۹بیشتر کشورها امروزه توصیه می کنند که واکسن کووید 

کند بزنند همان میزان ایمنی را بر علیه بیماری پیدا می ۱۹فردی که حامله باشد و واکسن کوئید 

 کنند.که بقیه افراد واکسینه پیدا می

 

 

 زنان حامله با عوامل خطر بیشتر 

 ۱۹د بعضی از زنان حامله بیماری یا شرایطی دارند که خطر بروز بیماری شدیدتری بر اثر کووی

در طی حاملگی را باعث می شود. اداره تامین اجتماعی لیستی از عوامل خطر را تهیه کرده است 

سال. برای این افراد احتماالً  ۳۵که عبارتند از مثالً چاقی، فشار خون باال ، دیابت و سن باالی 

تار مامایی یا  بهتر است که قبل از هفته دوازدهم حاملگی واکسن بزنند. در این مورد باید با پرس

 پزشک خود صحبت کنید. 

در  19در صورتی که عوامل خطر مرتبط با بارداری دارید برای دریافت واکسن تکمیلی کووید 

 اولویت قرار می گیرید.  

 واکسن نزده ایددر صورتی که  

نزده اید باید هر چه زودتر این کار را انجام دهید. در این   19در صورتی که واکسن کووید 

صورت شما ایمنی هر چه بیشتری در اواخر دوران بارداری خود پیدا می کنید. کسانی که واکسن 

نزده اند باید از حضور در مکانهای شلوغ و گردهمایی های بزرگ اجتناب کنند. افرادی که  

به احتمال بیشتری دچار  واکسن نزده اند و جزو یکی از گروه های خطر محسوب می شوند

 .  می شوند 19در اثر کووید بیماری شدیدتر 

 تر بخوانید در این باره بیش

 های دیگربه زبان ۱۹اطالعات در مورد کووید 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8b8b20bd961c4a3aaf67a061eb048103/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19-farsi.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/



