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معلومات للوالدين

مزيد من المعلومات

نظرة شاملة على أهم التطعيمات في مرحلتي الطفولة والمراهقة

الموصـى بها؟
ما هي التطعيمات
ﹶ

جدول التطعيم

تجدها ...

أغسطس/آب 2016
 STIKOنسخة
الدائمةالدائمة
اللجنةاللجنة
لتوصيات
وفقا
أغسطس آب
للتطعيم  ،التاريﺦ
للتطعيم
توصيات

ضع واألطفال الصغار
الر ﱡ ﱠ
) 23 - 2شهرًا(

اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت

 6أسابيع

التهاب الكبد الوبائي فﺌة ب

>

التطعيم السداسي

التهابات المكورات الرئوية

>

G12

الع ﹶجلي(
فيروس روتا )الفيروس ﹶ

>

المكورات السحائية
التهاب
ﱢ

>

الحصبة

>

التهاب الغدة النكافية

>

)الحميراء(
الحصبة األلمانية ُ

>

جديري الماء )الحماق(

>

)التهاب سنجابية النخاع(

>

G11

G2

التطعيم السداسي

>

السعال الديكي )الشاهوق(

G2

G2

G3

N
N
N

 6–5سن ًة

J1

 14–9سن ًة  17–15سن ًة

A1

A2

A1

A2

A1

A2

>

N

ابتدا ًء من عُ مر

سنة ابتدا ًء من عُ مر

سنة

ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات في كتيب الطفل )(Das Baby
معلومات للوالدين عن السنة األولى للطفل
ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات رقم الطلبية11030000 :
يطلب على العنوانBZgA, 50819 Köln :
أو عبر البريد اﻹلكترونيorder@bzga.de :
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

A

>

N

>

على موقع مؤسسة روبرت كوخwww.rki.de ،

N

)(G3

سرطان عنق الرحم

>
>
>
>
>

N

 Gبد ًءا من  12شهرًا

N

G1

G2

N

G1

G2

N

N

3

الحليمي البشري > (HPV
)فيروس الورم ُ

G1+G2

معلومات النشر

3

N

الناشر:
Bundeszentrale für gesundheitliche
سنويًّا
مزمنة )سنويا ً(
أمراض
أمراضمن
الذينمنيعانون
األشخاص
(سنوياً)
مزمنة
يعانون
األشخاص الذين
Aufklärung, Köln
تؤخذ أو
يؤخذ اللقاح على أقصى تقدير اعتبارًا من إتمام األسبوع السادس ،وتبعً أ لنوع اللقاح
الحقوق محفوظة.
جميع
بفترة فاصلة ال تقل عن أسابيع بين كل تطعيم
لقاحات فموية
رقم الطلبية

اﻹنفلونزا

N

G4

U9

>
>
>
>

التطعيمالثالثي
تطعيمالحصبة
والنكاف والحصبة
األلمانية

المستدمية النزلية من النوع
باء )(Hib
شلل األطفال

>

G3

 4–2سن ًة

التطعيمالثالثي
تطعيمالحصبة
والنكاف والحصبة
األلمانية
 +جدري الماء

>

 3شهور

 4شهور

 14–11 U6شهرًا  23–15 U7شهرًا

التطعيم السداسي

الدفتيريا )الخناق(

G1

األطفال والغلمان
) 17 – 2سنة(

التطعيم السداسي

التيتانوس )كُزاز(

>

شهران

U4

على صفحات المركز االتحادي للتثقيف الصحي على اﻹنترنت
)(BZgA
البالغين ابتدا ًء
 www.impfen-info.deو
من عمر سنة
www.kindergesundheit-info.de

>

التداخل مع الكشف المبكر لألطفال
التحصين األساسي
 Uالتداخل مع الكشف المبكر لألطفال
تطعيمأساسي
 Gالتحصين األساسي (حتى التطعيمات الجزئية )G4 – G1
التوصيةبالتطعيمللفتياتوالشابات
 Sتطعيم أساسي
التوصية بالتطعيم للفتيات والشابات
ولمزيدمنالمعلوماتالموثوقةوالمفهومةوغيرالتجاريةبالنسبةعنموضوعالتطعيمات،قمبزيارةموقعنا
حتى التطعيمات الجزئية

التداخلمعالكشف المبكر للغلمان
التطعيم
الكشفاكتمال
حالة عدم
استدراكي
تطعيم J
المبكر للغلمان
فيمع
التداخل
جرعةتنشيطية
 Nتطعيم استدراكي في حالة عدم اكتمال التطعيم
 Aجرعةتنشيطية

يحصل المبتسرون على تطعيم إضافي في سن شهور تطعيمات إجماال ً
سنة ،وفي حالة
أو من سن
اعتمادًا على نوع اللقاح يؤخذ تطعيمين بد ًءا من سن
استدراك لقاح فيروس الورم الحليمي البشري تؤخذ تطعيمات بد ًءا من سن أو سنة
التصميم:
اللقاح التنشيطي لمرة واحدة؛ من الممكن مع التطعيم المقبل ضد مرض التيتانوس الدفتيريا
dotfly GmbH
وضد مرض شلل األطفال إذا لزم األمر
ذوي الحماية المناعية المبهمة
التطعيم لكل المواليد بعد عام
واألشكال
عاما ،ووفقً ا للحالة الصحية يتم أخذ اللقاحالصور
التنشيطي إذا
لقاح لمرة واحدة ابتداء من عمر
ً
لزم األمر

تطعيم المكورات الرئوية أقل
المكورات الرئوية بدال ً من
منذ بداية عام  2015يُوصى بإعطاء الرضع ثالثة تطعيمات ضد
ﱢ
التطعيمات األربعة المعمول بها إلى اآلن – وتكون في عمر شهرين وأربعة وأحد عشر شهرًا.
يمكن أن تسبب المكورات الرئوية على سبيل المثال التهابا ٍت في األذن الوسطى أو الرئتين أو
التهاب السحايا.

وتبعأ لنوع اللقاح تؤخذ
 1يؤخذ اللقاح  1على أقصى تقدير اعتبارًا من إتمام األسبوع السادسً ،
 2أو  3لقاحات فموية ( )G2 / G3بفترة فاصلة ال تقل عن  4أسابيع بين كل تطعيم.
 2يحصل المبتسرون على تطعيم إضافي في سن  3شهور ( 4تطعيمات إجماالً)
 3اعتمادًا على نوع اللقاح يؤخذ تطعيمين  2بد ًءا من سن  13-9أو من سن  14-9سنة ،وفي
حالة استدراك لقاح فيروس الورم الحليمي البشري تؤخذ التطعيمات  3تطعيمات سن 13
أو  14سنة

iStock, gettyimages, fotolia
طباعةKunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen :
إصدار01.2017 :
طبعة1.35.04.17 :
رقم الطلبية11128150 :

تم إصدار هذا المنشور من ِقبل المركز االتحادي للتثقيف الصحي مجانا.
وال يجوز للمستلم/المستلمة أو أي طرف آخر إعادة بيعه

Impfen im Kindesalter
)(ARABISCH

التطعيم

حماية أكيدة لألطفال من األمراض المعدية

التطعيم :بالتأكيد قرار سليم

بناء الحصانة مبكرا

يثير مفهوم „أمراض األطفال“ عند كثير من اآلباء فكرة األمراض غير الضارة،
التي تتالشى بسهولة ودون أي توابع .إال أن الحصبة والنكاف والسعال الديكي
وغيرها يجب أال يستهان بها وكثيرا ما تتسبب في مضاعفات خطيرة .يمكن أن
تكون األمراض شديدة ج ًد ا ،وهناك بعض األطفال يعانون من األضرار الناجمة
عنها طوال حياتهم .األمر الذي ال يمكن التغلب عليه دائما من خالل الطب
الحديث.

لكي يتمكن الجسم من تكوين أجسام مضادة كافية ضد مرض ُمعـ ٍدمعين ،يجب
أن يتدرب على ذلك .وفي هذا الصدد يجب تناول العديد من جرعات التطعيم ضد
بعض األمراض ،وحتى يتم الوصول إلى أفضل حماية تطعيمية ينبغي تنفيذ هذه
التطعيمات في األوقات الموصى بها.

توصي اللجنة الدائمة للتطعيم  STIKOبالتطعيمات التالية من سن الطفولة إلى
سن المراهقة:
فيروس الروتا (األطفال الرضع بد ًءا من سن  6إلى  24أو  32أسبوع)
الدفتريا
ا لتيتا نو س
السعال الديكي
شلل األطفال
التهاب الكبد ب
االنفلونزا المستدمية النوع ب
المكورة (البكتيريا) الرئوية
المكورة (البكتيريا) السحائية
ا لحصبة
ا لنكا ف
الحميراء
جدري الماء
االنفلونزا (مع من يعانون من األمراض المزمنة)
 – HPVفيروس الورم الحليمي البشري (الفتيات الالئي تتراوح
أعمارهن بين  9إلى  14سنة)

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري:
منذ عام  2014يوصي بتطعيم فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات الالئي
تتراوح أعمارهن بين  9إلى  14سنة ً
بدال من التطعيم الحالي الموصى به في سن
عاما .ويجب على الفتيات األكبر سنًا أن يتداركن التطعيمات الناقصة
 12إلى ً 17
عاما .تم تقديم سن التطعيم بحيث يمكن للفتيات أن
قبل بلوغهم سن ً 18
تبني الحماية المبكرة ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي يمكن أن
تسبب سرطان عنق الرحم فيما بعد.

ملح

علي تطعيم طفلي؟
لماذا يجب
ّ
حتى ولو أصبحت العديد من األمراض المعدية نادرة الظهور في ألمانيا بسبب
التطعيم المتواصل :فإن الفيروسات والبكتريا ال تعرف حدودا .فهناك الكثير من
الناس دائمي الترحال لذلك يظل هناك دائما خطر أن تتسرب تلك األمراض إلينا من
جديد .ولن يتم منع انتشار األمراض المعدية هنا مرة أخرى إال من خالل استمرار
ارتفاع معدالت التطعيم.

وظة هامة

لذا ينبغي أن تبدأ في تكوين الحصانة لطفلك في
وقت مبكر .هكذا فقط يمكنك حماية طفلك
بفاعلية في مرحلتي الرضاعة والطفولة الحساستين.
عالوة على ذلك فإن هذا األمر ال يفيد طفلك وحده ،فإذا لم تنتشر هذه
األمراض فسيوفر ذلك الحماية لألشخاص الذين ليس بالمقدور تطعيمهم
بسبب العمر أو المرض.

بعض التطعيمات توفر الحماية مدى الحياة ،والبعض اآلخر عالوة على ذلك فإن هذا
أيضا أسرتك
األمر ال يفيد طفلك وحده ،فإذا لم تنتشر هذه األمراض فإن ذلك يحمي ً
والناس المحيطين بك.

تكاد ال توجد آثار جانبية
بعض اآلباء يقلقون من اآلثار الجانبية الممكنة للتطعيم .إال أن اللقاحات
الحديثة آمنة وقليلة التأثيرات الجانبية كما أنها من األدوية التي تختبر
بتوسع .أما ردود أفعال التطعيم البسيطة مثل احمرار وتورم مكان الحقن
وكذلك السخونة البسيطة فهي أمور ممكنة الحدوث ،لكنها عادة ال
تدعو للقلق .فهي تُظهر فقط أن الجسم يتفاعل مع التطعيم ،وتختفي
عادة بعد يوم أو يومين.
في هذه األيام ال تظهر مضاعفات التطعيم الخطيرة إال في حاالت فردية
شديدة الندرة .أما مضاعفات األمراض المعدية فعلى العكس من ذلك أكثر
انتشارا وعادة ما تكون خطيرة .يمكن تجنب ذلك بالتطعيم!

طريقة عمل الجهاز المناعي

سداد التكاليف

يقوم الجهاز المناعي لدينا بمهمة درء العوامل المسببة لألمراض،
كالفيروسات أو البكتريا .لذا يقوم الجسم بتشكيل مواد درء محددة ،تسمى
األجسام المضادة ،التي تجعل العوامل المسببة غير مؤذية .في نفس الوقت
يمكن تشكيل خاليا الذاكرة ،التي تتصدى فورا لمسبب المرض عند التواصل
معه من جديد ،قبل أن يبدأ المرض.

سيتم تغطية تكاليف اللقاحات التي توصي بها  STIKOعن طريق صناديق
التأمين الصحي القانونية ،ويتم تنظيم هذا من خالل ما يسمى بدليل التطعيم.

يتم محاكاة هذا التفاعل تماما في التطعيم:

هام!

 .1بأدنى جرعة يتم منح الجسم مسببات المرض الضعيفة أو
أمراضا حقيقية.
الميتة ،التي ال يمكن أن تسبب
ً
 .2يقوم الجهاز المناعي برد فعل علي مسبب المرض المطعم به
ويكون األجسام المضادة ،التي تدور في الجسم من اآلن فصاعدا.
ّ
 .3في حالة التواصل مع مسبب مرض فعلي يمكن لألجسام المضادة
الحيلولة فورا دون ظهور المرض.

الكثير من التطعيمات يمكن تنفيذها بالتزامن مع فحوصات التشخيص
المبكر ( .)U4، U6، U7، U9، J1يشرح طبيب أو طبيبة األطفال الخاص بك
اإلمكانيات المختلفة للتطعيمات المجمعة.

دارك التطعيمات التي تم نسيانها
إذا كنت قد نسيان موع ًدا للتطعيم ذات مرة فعليك أن تتدارك تلك التطعيمات
الفائتة في أقرب وقت ممكن .وسوف تجد على الجانب الخلفي لهذا المنشور جدول
زمني للتطعيمات مع مواعيد أخذ التطعيمات الموصى بها والتطعيمات الممكنة
التي يجب تداركها.

