ARABIC

لقاحات طفلك أ
الوىل

Many Vaccine Information Statements are
available in Arabic and other languages.
See www.immunize.org/vis

ما تحتاج إىل معرفته

هناك العديد من بيانات معلومات اللقاح باللغة اإلسبانية وبلغات أخرى.
انظر www.immunize.org/vis

ال� من أ
ت
أيضا بلقاحات
الرجح أن يتم إعطاؤها خالل نفس الزيارات خالل سن الرضاعة والطفولة المبكرة .يوىص
اللقاحات الخاضعة للتغطية ف ي� هذا البيان هي
روتينيا ً
ً
تلك ي
أ
أ
ف
وال�لة الوافدة؛ والتهاب الكبد ئ
والف�وسة العجلية؛ نز
الوبا� أ) خالل السنوات الخمس الوىل من العمر.
أخرى (بما ي� ذلك الحصبة ،والنكاف ،والحصبة اللمانية؛ والحماق؛ ي
ي
سيحصل طفلك عىل هذه اللقاحات اليوم:
 اللقاح ث
Hib 
الثال� DTaP
ي

 التهاب الكبد ئ
الوبا� ب
ي

 الشلل

PCV13 

(الموفر :حدد المربعات المناسبة).
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لماذا تتلقى اللقاح؟

األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاح أقل شيو ًعا مام كانت عليه ،بفضل اللقاحات.
لكنها مل تختفي .ال يزال بعض من هذه األمراض ينترش عرب الواليات املتحدة .عندما يتم
تقديم اللقاح لعدد أقل من األطفال ،يصاب عدد أكرب من األطفال باملرض.
 7أمراض طفولة ميكن الوقاية منها باللقاحات:
 .1الخُ َناق (الـ ’ ‘Dف ي� لقاح )DTaP
•العالمات واألعراض تتضمن طبقة سميكة يف الجزء الخلفي من الحلق قد يجعل
التنفس صع ًبا.
•ميكن أن يؤدي ال ُخ َناق إىل مشكالت يف التنفس ،وشلل ،وفشل القلب.
 ت ُويف حوايل  15,000شخص سنويًا يف الواليات املتحدة بسبب الخناق قبلاكتشاف اللقاح.
ف
أيضا ضز
بال�ز)
عرف ً
 .2الكُ َزاز (الـ ’ ‘Tي� لقاح DTaP؛ يُ َ
•العالمات واألعراض تتضمن تشن ًجا مؤمل ًا يف العضالت ،عادة ما يصيب الجسم
بالكامل.
•ميكن أن يؤدي الكزاز إىل تيبس الفك وهو ما ميكن أن يجعل من الصعب فتح الفم
أو البلع.
 يقتل الكزاز شخص واحد من بني كل  10يُصابون به.ف
الديك)
أيضا بالسعال
عرف ً
 .3الشَّ اهوق (الـ ’ ‘Pي� لقاح  ،DTaPيُ َ
ي
•العالمات واألعراض تتضمن نوبات سعال شديدة ميكن أن تجعل من الصعب عىل
الطفل أن يأكل أو يرشب أو يتنفس .ميكن أن تستمر هذه النوبات لعدة أسابيع.
•ميكن أن يؤدي الشاهوق إىل التهاب رئوي ،أو نوبات مرضية ،أو تلف املخ ،أو الوفاة.
وقد يكون الشَّ اهوق خطري جدًا بالنسبة لل ُرضَّ ع.
 -تحدث أغلب وفيات الشَّ اهوق لألطفال األصغر من  3شهور.

( Hib .4المستدمية نز
ال�لية من النوع ب)
•العالمات واألعراض ميكن أن تتضمن الحمى ،والصداع ،وتصلب الرقبة ،والسعال،
وضيق التنفس .قد ال تظهر أية عالمات أو أعراض يف الحاالت الطفيفة.
•ميكن أن تؤدي  Hibإىل التهاب السحايا (إصابة أغشية املخ والحبل الشويك)؛
وااللتهاب الرئوي؛ وإصابات األذن ،والجيوب األنفية ،والدم ،واملفاصل ،والعظام،
وغشاء القلب؛ وتلف املخ؛ والتورم الشديد للحلق ،مام يجعل التنفس صعبًا؛ والصمم.
 األطفال األصغر من  5سنوات هم األكرث عرضة لإلصابة مبرض .Hibئ
الوبا� ب
 .5التهاب الكبد
ي
•العالمات واألعراض تتضمن اإلعياء ،واإلسهال ،والقيء ،والريقان (اصفرار الجلد أو
العينني) ،وأمل يف العضالت واملفاصل واملعدة .ولكن عاد ًة ال تظهر عالمات أو أعراض
عىل اإلطالق.
•ميكن أن يؤدي التهاب الكبد الوبايئ ب إىل تلف الكبد ورسطان الكبد .ويتطور املرض
لدى بعض األشخاص إىل التهاب كبد وبايئ ب مزمن (طويل املدى) .قد ال يظهر املرض
عىل هؤالء األشخاص وال يشعرون به ،لكنهم ميكن أن ينقلوا العدوى آلخرين.
 ميكن أن يتسبب التهاب الكبد الوبايئ ب يف تلف الكبد والرسطان يف طفل واحدمن بني كل  4أطفال مصابني بصفة مزمنة.
 .6شلل أ
الطفال

•العالمات واألعراض ميكن أن تتضمن مرضً ا مشاب ًها للربد ،أو قد ال تظهر أية عالمات
أو أعراض عىل اإلطالق.
•ميكن أن يؤدي شلل األطفال إىل شلل دائم (عدم القدرة عىل تحريك ذراع أو رجل،
أو يف بعض األحيان عدم القدرة عىل التنفس) ووفاة.
 يف الخمسينيات من القرن العرشين ،تسبب شلل األطفال يف حدوث شلل ملا يزيدعن  15,000شخص كل عام يف الواليات املتحدة.
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المكورات الرئوية
 .7مرض
َّ
•العالمات واألعراض تتضمن الحمى ،والقشعريرة ،والسعال ،وأمل الصدر .بالنسبة
للرضع ،ميكن أن تتضمن األعراض أيضً ا التهاب السحايا ،والنوبات املرضية ،وأحيانًا
طفح.
•ميكن أن يؤدي مرض املكورات الرئوية إىل التهاب السحايا (إصابة أغشية املخ
والحبل الشويك)؛ وإصابات األذن ،والجيوب األنفية ،والدم؛ وااللتهاب الرئوي؛
والصمم؛ وتلف املخ.
 سوف ميوت حوايل واحد من كل  15طفل يصاب بالتهاب سحايا املكورات الرئويةبسبب اإلصابة.
ال� تحمي طفلك من هذه أ
ت
المراض السبعة:
اللقاحات ي
عدد الجرعات
اللقاح

(الخ َناق ،الكُ َزاز،
ُ DTaP
الشاهوق)
َّ

5

التهاب الكبد ئ
الوبا� ب
ي

3

عادة ما يُصاب األطفال بهذه األمراض من خالل العدوى من أطفال آخرين أو بالغني،
والذين قد ال يعرفون حتى أنهم مصابون .قد تتسبب األم املصابة بالتهاب الكبد الوبايئ
ب يف إصابة مولودها أثناء الوالدة .يدخل الكزاز إىل الجسم عرب قطع أو جرح؛ وال ينتقل
من شخص آلخر.

أ
العمار الموىص بها

معلومات أخرى

أ
(الخ َناق والكُ َزاز)
يحصل بعض الطفال عىل لقاح يُسمى ُ DT
بدال ً من .DTaP

شهران 4 ،شهور 6 ،شهور،
شهرا 4-6 ،سنوات
ً 15-18
عند الوالدة ،شهر إىل شهرين،
شهرا
ً 6-18
شهران 4 ،شهور،
شهرا 4-6 ،سنوات
ً 6-18
شهران 4 ،شهور،
شهرا
12-15
( 6شهور)،
ً
شهران 4 ،شهور،
شهرا
 6شهورً 12-15 ،

قد يوىص بجرعة إضافية من لقاح شلل أ
الطفال عند السفر إىل
ُ
شلل أ
الطفال
4
بلدان معينة.
( Hibالمستدمية نز
ال�لية من
توجد عدة لقاحات لمرض  .Hibمع أحدها ليست هناك حاجة لتلقي
 3أو 4
جرعة عمر  6شهور.
النوع ب)
أ
أ
يحتاج الطفال ال بك� من هذا السن ويعانون من حاالت صحية
4
المكورات الرئوية ()PCV13
َّ
أيضا.
معينة إىل هذا اللقاح ً
يمكن أن يقدم موفر الرعاية الصحية المتابع لك بعض هذه اللقاحات عىل هيئة لقاحات مركبة — عدة لقاحات تعطى ف� نفس الحقنة .تتمتع اللقاحات المركبة بنفس أ
المان
ُ
ي
ن
تع� تلقي عدد أقل من الحقن بالنسبة لطفلك.
والفعالية مثلها مثل اللقاحات الفردية ،ويمكن أن ي
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بعض أ
الطفال يجب أن ال يتلقوا لقاحات معينة

ميكن أن يحصل معظم األطفال عىل كل هذه اللقاحات بأمان .ولكن توجد بعض
االستثناءات:
•الطفل الذي يعاين من برد خفيف أو مرض آخر يف اليوم املجدول لتلقي اللقاحات
ميكن إعطاؤه اللقاح .قد يُطلب من الطفل املريض بشكل معتدل أو شديد يف يوم
تلقي اللقاحات الحضور مرة أخرى الحقًا.
•أي طفل عاين من تفاعل أرجي مهدد للحياة بعد الحصول عىل لقاح ينبغي أن ال
يحصل عىل جرعة أخرى من ذلك اللقاح .أخرب الشخص الذي يعطي اللقاحات إذا
سبق أن عاىن طفلك من تفاعل حاد بعد
أي لقاح.
•الطفل الذي يعاين من أرجية شديدة (مهددة للحياة) تجاه مادة ينبغي أن ال يحصل
عىل لقاح يحوي تلك املادة .أخرب الشخص الذي يعطي طفلك اللقاحات ما إذا كان
طفلك يعاين من أية أرجيات
شديدة تعرفها.

تحدث إىل طبيبك قبل أن يحصل طفلك عىل:
َّ
أي من هذه التفاعالت بعد جرعة
من
عاىن
قد
طفلك
كان
إذا
،DTaP
لقاح
•
ٍ
 DTaPسابقة:
 مرض باملخ أو بالجهاز العصبي خالل  7أيام، بكاء ال ينقطع ملدة  3ساعات أو أكرث، نوبة أو هبوط،ُ -حمى تزيد عن  40,5سيلزيوس ( 105درجة فهرنهايت).

•لقاح  ،PCV13إذا سبق أن عاىن طفلك من تفاعل بعد جرعة DTaP
(أو لقاح آخر يحتوي عىل ذُوفان ال ُخ َناق) ،أو بعد جرعة  ،PCV7وهو لقاح سابق
للمكورات الرئوية.
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مخاطر تفاعل اللقاح

هناك احتامل لحدوث آثار جانبية مع أي دواء ،مبا يف ذلك اللقاحات .وعاد ًة ما تكون
هذه اآلثار الجانبية خفيفة ،وتزول وحدها .معظم تفاعالت اللقاحات غري خطرة :مضض،
أو احمرار ،أو تو ّرم يف مكان الحقنة؛ أو حمى خفيفة .تظهر هذه التفاعالت بعد فرتة
وجيزة من أخذ الحقنة وتختفي خالل يوم أو يومني .وتحدث مع حوايل نصف اللقاحات،
وذلك حسب طبيعة اللقاح.

من املحتمل أيضً ا حدوث تفاعالت جسيمة ،ولكن ذلك نادر.

لقاحات شلل األطفال ،والتهاب الكبد الوبايئ ب و  Hibصاحبتها تفاعالت
طفيفة فقط.
لقاحات  DTaPواملكورات الرئويةصاحبتها أيضً ا مشكالت أخرى:

لقاح DTaP
•مشكالت طفيفة :تهيج املعدة (ما يصل إىل طفل واحد من بني  3أطفال)؛ اإلعياء
أو فقدان الشهية (ما يصل إىل طفل واحد من بني  10أطفال)؛ القيء (ما يصل إىل
طفل واحد من بني  50طفالً)؛ تورم الذراع أو الرجل بالكامل ملدة من يوم واحد إىل
 7أيام (ما يصل إىل طفل واحد من بني  30طفالً)  -عادة بعد الجرعة الرابعة أو
الخامسة.
•مشكالت متوسطة :نوبة (طفل واحد من بني  14,000طفل)؛ بكاء ال ينقطع ملدة
 3ساعات أو أكرث (ما يصل إىل طفل واحد من بني  1,000طفل)؛ ُحمى تزيد عن
 40,5سيلزيوس ( 105درجة فهرنهايت) (طفل واحد من بني  16,000طفل).
•مشكالت خطرية :تم اإلبالغ عن نوبات طويلة ،وغيبوبة ،وانخفاض الوعي ،وتلف دائم
للمخ بعد أخذ لقاح  .DTaPهذه البالغات نادرة جدًا.

لقاح المكورات الرئوية
•مشكالت طفيفة :النعاس أو فقدان الشهية املؤقت (حوايل طفل واحد من بني  2أو
 3أطفال)؛ تهيج املعدة (حوايل  8أطفال من بني  10أطفال).
•مشكالت متوسطةُ :حمى أعىل من  39سيلزيوس ( 102,2درجة فهرنهايت)
(حوايل طفل واحد من بني  20طفالً).
بعد أي لقاح:
ميكن أن يسبب أي دواء تفاعل أرجي شديد .هذه التفاعالت الناجمة عن اللقاح نادرة
جدًا ،وتقدر بحوايل واحد من بني مليون جرعة ،وقد تحدث يف غضون من بضع دقائق
إىل بضع ساعات بعد أخذ اللقاح.

وكام هو الحال مع أي دواء ،توجد فرصة بعيدة جدًا لحدوث إصابة شديدة أو وفاة
نتيجة للقاح.
دامئًا ما تخضع سالمة اللقاحات للمراقبةٍ .
ملزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة:
www.cdc.gov/vaccinesafety
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ما الذي ي ن
عل فعله؟
يتع� ي
•إذا كنت تعتقد أنها تفاعل أرجي شديد أو حالة طارئة أخرى ال ميكنها االنتظار ،اتصل
عىل رقم  9-1-1أو قم بتوصيل الشخص إىل أقرب مستشفى .أو اتصل بطبيبك.

بعد ذلك ،ينبغي اإلبالغ عن التفاعل إىل نظام اإلبالغ عن اآلثار الجانبية للقاح
( .)VAERSينبغي أن يقدم طبيبك هذا التقرير ،أو ميكنك فعل ذلك بنفسك عرب
موقع  VAERSاإللكرتوين عىل  ،www.vaers.hhs.govأو من خالل
االتصال بالرقم .1-800-822-7967

ال يقدم نظام اإلبالغ عن اآلثار الجانبية للقاح ( )VAERSنصائح طبية.

5

ن
ال�نامج
الصابة من اللقاح
الوط� للتعويض عن إ
ب
ي

الربنامج الوطني للتعويض عن اإلصابة من اللقاح ( )VICPهو برنامج فيدرايل تم
إنشاؤه لتعويض األشخاص الذين رمبا قد تعرضوا إلصابات بسبب لقاحات معينة.
ويستطيع األشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا إلصابة بسبب اللقاح التع ُّرف عىل
الربنامج ،وتقديم دعوى عن طريق االتصال بالرقم 2382338-800- 1-أو زيارة
موقع الربنامج الوطني للتعويض عن اإلصابة من اللقاح ( )VICPعىل العنوان
.www.hrsa.gov/vaccinecompensation
هناك حد زمني لتقديم دعوى تعويض.
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ن
كيف
يمكن� معرفة المزيد؟
ي

•اسأل مقدم الرعاية الصحية املتابع لك .ميكنه أو ميكنها إعطاؤك نرشة داخلية للقاح
أو اقرتاح مصادر أخرى للمعلومات.
•اتصل بدائرة الصحة املحلية أو التابعة لواليتك.
•اتصل مبراكز مراقبة األمراض والوقاية منها (:)CDC
 اتصل بالرقم )1-800-CDC-INFO( 1-800-232-4636 أو تفضل بزيارة موقع  CDCعىل العنوان  www.cdc.gov/vaccinesأوwww.cdc.gov/hepatitis

خط�؟
ماذا إذا حدث تفاعل ي

عم يجب أن أبحث؟
َّ
أي يشء يُقلقك ،مثل عالمات تفاعل أرجي شديد ،أو حمى شديدة للغاية،
عن
ابحث
•
ّ
أو سلوك غري معتاد.

ميكن أن تشمل عالمات التفاعل األرجي الشديد كالً من الرشى ،وتورم الوجه والحلق،
وصعوبة التنفس .بالنسبة لل ُرضَّ ع ،قد تشمل عالمات التفاعل األرجي أيضً ا كالً من
الحمى ،والنعاس ،وعدم الرغبة يف تناول الطعام .بالنسبة لألطفال األكرب ،قد تشمل
األعراض رسعة رضبات القلب ،والدوار ،والضعف .تبدأ هذه العالمات عاد ًة بعد بضع
دقائق إىل بضع ساعات من تلقي اللقاح.
ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ،ﻭﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﲔ ﺇﻟﻰ ( Michigan Care Improvement Registryﺳﺠﻞ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﺠﺎﻥ).
ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ.
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