
توليد لبنانية ألمراض النساء وال  مع تحيات الجمعية ال
 

 سلسلة تعزيز صحة المرأة

 

 

 أثناء الحمللمختلف اللّقاحات مبادئ توجيهية 

 .لفٌروس أوبكتٌرٌة أو توكسٌنغير نشط ال ٌوجد أي دلٌل للمخاطر التً ٌتعرض لها الجنٌن أثناء تلقٌح المرأة الحامل سواء كان اللقاح 

ةأّما اللقاحات   ٌّ  . التً تعطى للمرأة الحامل فتشّكل خطرا على الجنٌن ، وبالتالً ٌمنع أخذها خالل فترة الحملالح
 تلقٌح النساء الحوامل عادة ما تفوق المخاطر المحتملة خاصة اذا كان احتمال التعرض للمرض عاٍل ، فاالصابة من شأنها أن تشّكل خطراً فوائدان "

 ".على األم أو الجنٌن، بٌنما اللقاح من غٌر المرجح أن ٌسبب ضررا

 

 
 

  

 اللقاحات التي يوصى بها بشكل روتيني

لقاح  التوصيات العامة الستخدامه لدى النساء الحوامل ال

 ٌمكن استخدامه بحال كانت الفوائد تفوق المخاطر Hepatitis Aالتهاب الكبد ألف 

 ٌوصى به فً بعض الحاالت Hepatitis Bالتهاب الكبد باء 
روس الورم الحلٌمً البشري   ال ٌوصى به Human Papillomavirusٌف

 ٌوصى به Influenza Inactivatedاألنفلونزا غٌر النشط 
 ٌمنع استخدامه Influenza–LAIVاألنفلونزا النشط 

 لحصبة االلمانٌة ا-  نكافال - الحصبة

Measles, Mumps, Rubella - MMR 
 ٌمنع استخدامه

 
 عدم كفاٌة البٌانات لتوصٌة محددة  -Meningococcal Conjugate  MCV4السحاٌا

 عدم كفاٌة البٌانات لتوصٌة محددة  Pneumococcal Conjugate PCV13المكورات  الرئوٌة
 عدم كفاٌة البٌانات لتوصٌة محددة  Pneumococcal Polysaccharide PPSV23المكورات  الرئوٌة

 ٌمكن استخدامه اذا دعت الحاجة  Polio PVشلل األطفال

 ٌنبغً ان ٌستخدم عند الحاجة   Td- Tetanus and Diphtheriaالكزاز والدفتٌرٌا

 الكزاز والدفتٌرٌا والسعال الدٌكً
Tdap- Tetanus, Diphtheria, and Pertussis 

 موصى به
 

 ٌمنع استخدامه  Varicella   الجدري
 ٌمنع استخدامه  Zoster  الحزام الناري- داء المنطقة

 
 السفر واللقاحات االخرى

لقاح  التوصيات العامة الستخدامه لدى النساء الحوامل ال

 ال ٌوصى به: بحال التعرض لمخاطر منخفضة    Anthrax      الجمرة الخبٌثة
 ٌمكن استخدامه: بحال التعرض لمخاطر مرتفعة 

 ٌمنع استخدامه BCG                     لقاح السل
 عدم كفاٌة البٌانات لتوصٌة محددة  Japanese Encephalitisالتهاب الدماغ الٌابانً

 ٌمكن استخدامه اذا دعت الحاجة  MPSV4      السحاٌا
 ٌمكن استخدامه اذا دعت الحاجة   Rabies     داء الكلب

 عدم كفاٌة البٌانات لتوصٌة محددة Typhoid    حمى التٌفوئٌد
 ٌمنع استخدامه: قبل التعرض Smallpox   الجدري

 ٌوصى به: بعد التعرض

 ٌمكن استخدامه بحال كانت الفوائد تفوق المخاطر  Yellow Feverالحمى الصفراء


