تدعو  NVOGو  NVKو  KNOVالنساء الحوامل للحصول عىل التطعيم
الحظ أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء األطفال أن عدد النساء الحوامل المصابات بـ
 COVID-19يف وحدات العناية المركزة قد تضاعف .كما انتبهوا إىل زيادة يف عدد األطفال
لحديث الوالدة .هذا هو سبب استدعاء  NVOGو  NVKو
الخدج يف وحدة العناية المركزة
ي
لتلق التطعيم خالل أي وقت من الحمل بلقاح. mRNA-
KNOVللحوامل ي
الحاىل  ،هو أنه من الوقت الذي تظهر فيه المرأة الحامل بأي من
"أكث ما يذهلنا يف الوقت
ي
بكثث من ذي قبل" ،كما تقول طبيبة أمراض
أعراض  ، COVIDيكون تطور المرض أرسع ر
النساء استاذة كريستيان دي جروت  ،المتحدثة باسم"  NVOG.تتطور المرأة الحامل ً
حاليا
يعث دخولها إىل . ICهذا فرق واضح مقارنة بالموجة األوىل
أكث إىل حالة
ر
برسعة ر
خطثة  ،مما ي
إيل" :نتيجة لذلك ،يجب أن يولد الطفل يف
" .يضيف طبيب األطفال الدكتور
ي
كاروىل ي
ً
ر
وينته به األمر يف
،
ين
والعرس
السادس
األسبوع
ف
حث
ا
وأحيان
مرحلة مبكرة من الحمل،
ي
ي
ويثث
وحدة العناية المركزة
كثث من األحيان ر
لحديث الوالدة .نرى هذا يحدث بشكل مثايد يف ر
ي
مخاوف هائلة".
تؤكد األبحاث الدولية أن النساء الحوامل المصابات بـ  COVID-19أكث عرضة لإلصابة
خطث للمرض ،مما يؤثر عل المرأة وطفلها .باإلضافة إىل ذلك ،أثبتت األبحاث
بتطور
ر
الدولية أن التطعيم ال يؤذي المرأة الحامل وال بطفلها الذي لم يولد بعد ،وأنه يقلل بشدة
اللوات ينوين الحمل .ال
خطث .األمر نفسه ينطبق عل النساء
من احتمالية اإلصابة بمرض
ر
ي
يؤثر التطعيم عل الخصوبة .هذا ما أكدته األستاذة الدكتورة كورين رفثهوفن ،طبيبة التوليد،
ً
الث تدعو النساء الحوامل للحصول عل التطعيم ،ليس فقط من أجل صحتهن ولكن أيضا
ي
ً
ً
لصحة أطفالهن" .إذا كنت قد اتخذت قرارا سابقا بعدم الحصول عل التطعيم ،رفث رج إعادة
النظر يف هذا القرار ومناقشة مخاوفك مع طبيب التوليد أو طبيب النساء".
التفكث يف قرار الحصول عل
قد توفر الموارد التالية بعض المساعدة للمرأة الحامل يف
ر
التطعيم:
بطاقة معلومات حول التطعيم أو عدم التطعيم ضد كورونا أثناء الحمل ،أكتوبر 2021
وجهة نظر  NVOGوKNOV

