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  لقاح السعال الديكي للنساء الحوامل

  ما ھو السعال الديكي (الشاھوق)؟

السعال الديكي (المعروف بالشاھوق) ھو مرض شديد العدوى ويمكن أن يھدد الحياة. يعتبر ھذا المرض خطيرا عند إصابته لألطفال 
يدخل العديد من األطفال إلى المستشفيات للعالج من مضاعفات ھذا المرض مثل االلتھاب الرئوي واألضرار  –أشھر  6األقل من 

 تة أشھر ال يمكن تطعيمھم بشكل كامل نتيجة لسنھم الصغير. الدماغية. األطفال األقل من س

 ما ھي أعراض السعال الديكي؟

نتيجة للشھيق طلبا للھواء ’ صياح الديك‘يتسبب السعال الديكي في نوبات طويلة من السعال والشرقة وصعوبة التنفس. ينشأ صوت  
اللون األزرق نتيجة لنقص الھواء أو القيء بعد نوبة السعال. بعض  بين نوبات السعال. قد يتحول الطفل المصاب بالسعال الديكي إلى

كما أنه في حالة األطفال األكبر عمرا والبالغين يقتصر األمر على السعال في الغالب. ’ صياح الديك‘األطفال ال يصدر منھم صوت 
ة األمد، حيث يمكن أن تحدث العدوى عدة أشھر. العدوى بالسعال الديكي ال تمنح وقاية طويل 3قد يستمر المرض لمدة تصل إلى 

 مرات. 

  كيف ينتقل السعال الديكي؟

ينتقل السعال الديكي من شخص إلى شخص عن طريق السعال أو العطس أو االتصال المباشر. يمكن للمصاب بالسعال الديكي نقل 
ين أصيبوا بالسعال الديكي كان لديھم اتصال أسابيع منذ بدء إصابته بالسعال. الكثير من األطفال الذ 3المرض لمدة قد تصل إلى 

 بأعضاء في األسرة مصابين بالسعال لمدة تزيد عن أسبوعين. 

 كيف يمكن الوقاية من السعال الديكي؟ 

و  16أفضل وسيلة للوقاية من السعال الديكي ھي التطعيم. لقاح السعال الديكي متوفر اآلن مجانا لكافة النساء الحوامل بين األسبوع 

 للحمل، ومتوفر أيضا لألطفال.  36

  ھل يمكن للقاح أن يتسبب في اإلصابة بالسعال الديكي؟

 ال، ال يمكن أن يسبب اللقاح اإلصابة بالسعال الديكي ألنه ال يحتوي على أية بكتريا حية. 

  كيف يحميني التطعيم بلقاح السعال الديكي أثناء الحمل وكيف يحمي طفلي؟

يعمل اللقاح على تحفيز نظام مناعتك إلنتاج مستويات مرتفعة من األجسام المضادة لبكتريا السعال الديكي. تمر ھذه األجسام المضادة 
أيضا إلى الجنين في الرحم وتقوم بحمايته كمولود في شھوره األولى. من المعروف اآلن أن المواليد الذين تم تطعيم أمھاتھم بلقاح 

 أثناء الحمل أقل عرضة لإلصابة بمرض السعال الديكي في شھور عمرھم األولى.السعال الديكي 

 حصلت على التطعيم ضد السعال الديكي كطفلة، ھل أنا في حاجة للتطعيم مرة أخرى؟

 نعم. من المھم جدا الحصول على التطعيم أثناء الحمل. فالتطعيم الذي تحصلين عليه أثناء الحمل يھدف لحماية المولود.  

  تى ينبغي أن آخذ اللقاح؟م

إال أنه يصبح أقل  36للحمل. يمكن إعطاء اللقاح بعد األسبوع  36و  16يمكنك الحصول على لقاح السعال الديكي بين األسبوع 
 فعالية. 

  متى يجب تأجيل التطعيم باللقاح؟
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ة اإلصابة بمرض حاد مصحوب بارتفاع في ھناك أسباب قليلة للغاية تستدعي تأجيل التطعيم. ينبغي تعديل موعد التطعيم في حال
 م. °38درجة الحرارة عن 

  أي اللقاحات ينبغي أن أحصل عليھا أثناء الحمل؟

) d) والدفتيريا (Tينبغي عليك أن تأخذي اللقاح الثالثي. ھذه جرعة تنشيطية للقاح تحتوي على كمية منخفضة من التيتانوس (
 لتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي (الشاھوق). ) يحمي ضد اapوالسعال الديكي الالخلوي (

  ھل علي أن أحصل على لقاح السعال الديكي مع كل حمل؟

نعم. تقل األجسام المضادة التي يقوم الجسم بإنتاجھا بعد التطعيم مع مرور الوقت. ھذا يعني أنه عليك الحصول على التطعيم مع كل 
 دة مرة أخرى، حيث تنتقل بدورھا للجنين من خالل الرحم.حمل، حتى يمكن للجسم إنتاج األجسام المضا

  ما ھو المتوقع حدوثه عقب التطعيم؟

ساعة بعد  48قد تصابين بألم أو احمرار حول موضع الحقن. قد تشعرين عموما بارتفاع بسيط في درجة حرارتك أو باإلعياء لمدة 
 أخذ اللقاح. 

 ما العمل إذا لم أشعر أني على ما يرام بعد التطعيم؟

إذا ارتفعت درجة حرارتك بعد التطعيم فتناولي عقار باراسيتامول، ألنه آمن أثناء الحمل، وذلك لتجنب تعرضك وتعرض الجنين  
لم تشعري أنك على ما يرام بعد للحمى. ال تتناولي األيبوبروفين أو األسبرين (إال إذا نصح أخصائي الوالدة بذلك). تذكري أنه إذا 

 ال تفترضي أن ذلك راجع للقاح، واستعيني بالمشورة الطبية. –التطعيم فقد يرجع ذلك لسبب آخر 

 ھل تطعيم المرأة الحامل آمن؟  

دا نعم. يعتبر اللقاح آمنا للنساء الحوامل. لقاح السعال الديكي موصى به للمرأة الحامل في المملكة المتحدة والواليات المتحدة ونيوزيلن
وأستراليا. تمت تجربة لقاح السعال الديكي ودراسته على النساء الحوامل ولم يتم اكتشاف أي مخاطر راجعة له. وعموماً، فإن 

 ونادرا ما تظھر آثار جانبية خطيرة.  األعراض بسيطة،

 

 

 

 

 ھل ھناك أشخاص يجب أال يحصلوا على لقاح السعال الديكي؟

 ال يجوز إعطاء اللقاح لكل من

  األشخاص الذين سبق لھم أن أصيبوا بصدمة حساسية (الُعوار) نتيجًة لتطعيمھم بجرعة سابقة من لقاح السعال الديكي أو
 أي مكون من مكونات اللقاح.

  ُينصح باللقاح ال

  لمن سبق له اإلصابة بحساسية موضعية شديدة لجرعة سابقة. ال ينبغي أخذ لقاح يحتوي على التيتانوس أو الدفتيريا
 سنوات إذا تعرضت لحساسية موضعية شديدة. 10بمعدل أكثر من كل 
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  طفلي مبتسر فماذا يمكنني أن أفعل؟

 م لن يحصلوا على ما يكفي من األجسام المضادة عن طريقك أثناء وجودھم في الرحم. لن يكونوا محميين ألنھ 32المواليد قبل الشھر 

 أفضل طريقة لحمايتھم ھي 

  .التأكد من أن األطفال اآلخرين في المنزل تم تطعيمھم بشكل كامل 

 نوات العشر الماضية. التأكد من أخذ كافة البالغين في المنزل للقاح السعال الديكي إذا لم يكونوا قد حصلوا عليه خالل الس
 األفضل أن يأخذوا اللقاح قبل االتصال بالمولود بأسبوعين.

  إبعاد الطفل عن أي شخص يعاني من السعال إلى أن يحصل الطفل على تطعيمين من التطعيمات الدورية (عند عمر
 أربعة أشھر). 

 تم تطعيمي أثناء الحمل، ھل ما زال طفلي يحتاج للتطعيم ضد السعال الديكي؟

نعم. تقل األجسام المضادة التي انتقلت إلى المولود من خالل الرحم بسرعة كبيرة في الشھور الستة األولى من عمر المولود. لذلك 
 من الضروري أن يحصل طفلك على التطعيمات الدورية لألطفال (والتي تشمل لقاح السعال الديكي) في مواعيدھا.

 فاليتم إعطاء لقاح السعال الديكي لكل األط

  شھور  6و  4و  2في سن  1في  6كجزء من لقاح 

  1في  4سنوات (لقاح  5-4في سن ( 

   في العام األول للمرحلة الثانية من المدرسة (اللقاح الثالثي) إذا حصل طفلك على ھذه اللقاحات في موعدھا، فقد تمت
 حمايته، وكذلك المواليد اآلخرين األصغر من أن يتم تطعيمھم.

 

 

 

  كيف أحصل على اللقاح؟

 اتصلي بالممارس العام لترتيب موعد للتطعيم. لقاح السعال الديكي متاح مجانا للنساء الحوامل.

 

  2018) تاريخ اإلصدار: نوفمبر HSE(المكتب القومي للصحة والسالمة  HSE National Immunisation Officeالناشر: 


