ر
الدفتيا
عادة ما يبدأ المرض بالتهاب ف الحلق .حيث تتكون طبقات ف
ً
صعبا
األنف والحلق مما يعيق التنفس ،وبالتال يجعل التنفس
أو مستحيًل.
الدفتتيا النمطية موجودة ف
وبفضل التطعيم ،لم تعد أمراض
ر
ً
سويرسا .إال أن العامل المسبب للمرض ال يزال موجودا ،بحيث
الحاصلي عل التطعيم بالعدوى
غت
يمكن أن يصاب األطفال ر
ر
خطت ف أي وقت.
ويصابوا بمرض
ر
الكزاز (التيتانوس)
مرض الكزاز يحدث بسبب عامل مسبب للمرض يتواجد ف
ر
ر
التبة وينتقل إل أمعاء اإلنسان والحيوان.
ويختق العامل
الممرض الجسم من خالل اإلصابات (خاصة الجروح القطعية
والطعنات والحروق) .والسم الموجود ف هذا العامل الممرض
ُيصيب الجهاز العصب ويسبب تشنجات عضلية مؤلمة للغاية.
الديك (الشاهوق)
السعال
ي
يمكن أن يصاحب هذا المرض الجرثوم شديد العدوى نوبات
سعال وصعوبة ف التنفس وتقيؤ المخاط والطعام .عادة ما يستمر
المرض لعدة أسابيع .ومن الممكن أن يعائ األطفال من
مضاعفات ،مثل االلتهاب الرئوي أو التشنجات أو ر
حب تلف دائم
ف الدماغ .وهذا المرض يتسبب ف وفاة واحد من ربي كل 1000
ً
البالغي ً .
طفل.
غالبا ما
خطتة عند
ونادرا ما تحدث مضاعفات
ر
ر
لبكتتيا السعال الديك ويتسببون ف نقلها إل
حاملي
يكون اآلباء
ر
ر
غت قصد.
الرضع واألطفال ويصيبونهم بها عن ر
شلل األطفال (التهاب سنجابية النخاع)
بتدمت خاليا الجهاز العصب وبالتال
فتوسات شلل األطفال
ر
تقوم ر
ً
تسبب الشلل ف أعضاء مختلفة من الجسم .ويمكن أيضا أن تتأثر
عضالت الجهاز التنفس ،بحيث يحتاج الشخص المصاب إل التنفس
وغالبا ما ر
ً
االصطناع.
تبق األطراف المصابة ضعيفة أو مشلولة مدى
الحياة.
عمليا من سويرسا منذ عام  1983بفضل ر
ً
االلتام
اختق شلل األطفال
الجيد ر
بتلق التطعيم ربي السكان .وللحفاظ عل هذه الحماية ،يجب
االستمرار ف تطعيم جميع األطفال.

التطعيمات

العمر
 7-4سنوات
* ً
بدءا من 6
سنوات

ر
الدفتيا ،التيتانوس،
 شلل األطفال،السعال الديك
 *التهاب الدماغ المحمول بالقراد)(FSME
التطعيم التعويض :
ُ
 -الحصبة ،النكاف ،الحصبة األلمانية

من 15-11
سنة

-

ر
الدفتيا ،التيتانوس ،السعال الديك
التهاب الكبد الوبائ ( Bجرعتان أو
ثالث جرعات)
البكتتي (النيرسية
التهاب السحايا
ر
السحائية)
فتوس الورم الحليم ر
البرسي (رسطان
ر
عنق الرحم ،الثؤلول التناسل) (جرعتان
أو ثالث جرعات)

إدارة الصحة والشؤون االجتماعية واالندماج
مكتب الصحة
الخدمات الطبية ف الكانتون

اللقاحات الموىص بها

التطعيم التعويض :
 شلل األطفالُ
 الحصبة ،النكاف ،الحصبة األلمانية التهاب الدماغ المنقول بالقراد FSMEَ
ً
لقاح ا
يتلق
إذا كان عمر طفلك ريتاوح ربي  11و  15سنة  ،ولم
لمرض الجديري المائ (جدري الماء) بعد ،فيجب عليك التنسيق
مع الطبيب المختص  /الطبيبة المختصة للحصول عل جرعة
تطعيم محتملة لمواجهة هذا المرض المعدي.

ر
ى
الت تمنع
يرج مراعاة األسباب العامة التالية ي
الحصول عىل التطعيم:
 ردود الفعل التحسسية ُالمبكرة (= ردود
-

الفعل التحسسية القوية)
الحمل
نقص المناعة المكتسب
األمراض الحادة والصعبة

ر
الديك
الدفتيا ،التيتانوس ،السعال
ي
برن2021 ،

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Gesundheitsamt
Kantonsärztlicher Dienst

اللقاحات الموىص بها لألطفال والشباب يف عمر المدرسة
(الحضانة – المرحلة الثانوية)

مضاعفات التطعيم
ً
خطتة من اللقاحات
من النادر جدا حدوث مضاعفات
ر
الموصوفة هنا .ويمكن لجميع التطعيمات ،ف حاالت نادرة
ً
جدا ،أن تؤدي إل ردود فعل تحسسية شديدة .لقاح الحصبة
والنكاف والحصبة األلمانية هو لقاح ح ويمكن أن يؤدي ف
حاالت نادرة للغاية إل التهابات ف األعصاب أو الدماغ .ومع
ً
ذلك ،فإن هذه المضاعفات ر
شيوعا ف حالة األمراض ال رب
أكت
تمت معاضتها (تؤدي الحصبة إل التهاب الدماغ ف حوال 1
من ربي كل  1000حالة).
ومع ذلك ،فإن اآلثار الجانبية البسيطة التالية تحدث ربي
بشكل شائع (بحسب التطعيم):
الحي واألخر أو
ر
ٍ
 تورم ،وألم ،واحمرار حول موقع الحقن الصداع ،والدوار ،والتعب آالم العضالت  /المفاصل الغثيان  /رالقء
 -أعراض تشبه االنفلونزا

عند التواجد ف الطبيعة ،يمكن للقراد أن ينقل مسببات األمراض
ً
ر
اضا مختلفة.
األكت أهمية هما داء
والنوعي
المختلفة ،وبالتال يسبب أمر
ر
ً
البورليات ،المعروف أيضا بمرض اليم ،والتهاب الدماغ المنقول بالقراد
(.)FSME
بينما يمكن عالج المرض األول بالمضادات الحيوية ،إال أنه ال يوجد عالج
محدد لمرض التهاب الدماغ المنقول بالقراد ( .)FSMEومن ّ
ثم ،يعد
التطعيم الوقائ ضد مرض التهاب الدماغ المنقول بالقراد (،)FSME
إل جانب الحماية العامة من ر
حرسة القراد (مثل ارتداء المالبس الطويلة)،
هو الحل العمل الوحيد لألشخاص الذين يرغبون ف حماية أنفسهم
بشكل فعال من مرض التهاب الدماغ المنقول بالقراد (.)FSME
التناسىل
رسطان عنق الرحم والثؤلول
ي
ً
ً
ر
نوعا مختلفا من ف رتوس الورم الحليم البرسي
أربعي
ينتقل حوال
ر
( )HPVمن شخص آلخر أثناء االتصال الجنس من خالل مالمسة الجلد
أو لمس األغشية المخاطية .ف معظم الحاالت ،ال تسبب العدوى أي
أعراض ،ومن ثم ،ال يالحظ الشخص المعب أنه مصاب ،وبالتال يمكنه
فتوس الورم الحليم ر
البرسي إل أشخاص آخرين.
دون قصد نقل ر
ر
فتوس الورم الحليم البرسي يمكن أن تسبب
األنواع المختلفة من ر
الرسطان (مثل رسطان عنق الرحم  /رسطان ر
الرسج) أو الثآليل التناسلية.
ر
وبالنظر ألن رسطان عنق الرحم ،وخاصة مراحلة األولية ،مرض منترس
ر
البرسي
فتوس الورم الحليم
وخطت للغاية ،فيوىص بالتطعيم ضد ر
ر
تطعيما ً
ً
عاما لجميع الفتيات.
باعتباره
ٌ
وجدير بالذكر أن الرجال أقل عرضة لإلصابة بالرسطانات ر
الب يسببها
ر
فتوس الورم الحليم البرسي ،ولكن من المرجح أن يكون لديهم ثآليل
ر
فتوس الورم
تناسلية مثل النساء .وهذا هو السبب ف أن التطعيم ضد ر
ً
الحليم ر
البرسي ُيمنح أيضا لجميع األوالد والشبان كتطعيم تكميل
موىص به.

ُ
الحصبة ،النكاف ،الحصبة األلمانية
خطتة:
الفتوسية الثالثة إل مضاعفات
ر
يمكن أن تؤدي هذه األمراض ر
الحصبة

التهاب الدماغ،

النكاف

التهاب السحايا ،التهاب الخصية،

الحصبة
األلمانية

الجني للخطر إذا تمت اإلصابة
تعريض
ر
بالمرض خالل األشهر الثالثة األول من الحمل

وسية شديدة العدوى
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ه أمراض ر
فت ً
ً
غت ضارة.
ال يوجد عالج محدد لها
وغالبا ما يعتتها البعض خطأ أمراض ر
خطتة ،مما يتسبب ف أضار
بمضاعفات
اإلصابة
إال أنها قد تتسبب ف
ر
جسدية أو عقلية دائمة ،وف حاالت نادرة قد يصل األمر إل الوفاة.
التطعيم هو الطريقة الفعالة الوحيدة لحماية نفسك من هذه األمراض.
الوبائ B
التهاب الكبد
ي
الفتوس يصيب الكبد .والعالمة النمطية له هو اإلصابة
هذا المرض ر
بالتقان .ومع ذلكً ،
غالبا ما تمر العدوى دون أن يالحظها أحد أو يمكن
ر
غت المعتا دة (ألم البطن ،والغثيان،
مالحظتها فقط ف صورة األعراض ر
والق ء ،والتعب ،وما إل ذلك)ً .
ر
نادرا ما يكون التهاب الكبد الوبائ  Bف
المصابي دون أي عواقب .ومع
مرحلته الحادة قاتال .حيث يتعاف غالبية
ر
ر
ذلك ،ف حوال  ٪10-5من الحاالت ،تصبح العدوى مزمنة ،أي يبق
الفتوس ف الجسم بشكل دائم .يمكن لهؤالء األشخاص أن ر
ينرسوا
ر
الفتوس مدى الحياة ويصابوا بانكماش ف الكبد (تليف الكبد) أو رسطان
ر
الكبد بعد سنوات أو عقود.
ينتقل التهاب الكبد الوبائ  Bعن طريق الدم وعن طريق االتصال
الجنس.
البكتتي (النيرسية السحائية)
التهاب السحايا
ر
حوال  ٪15من السكان يحملون بكت رتيا النيرسية السحائية ف البلعوم
البكتتيا عت الغشاء
األنق دون أن يتعرضوا للمرض .ولكن إذا وصلت
ر
خطتة .يعد التهاب
المخاط إل الدم ،فقد يؤدي ذلك إل أمراض
ر
السحايا القيح أو تسمم الدم من ر
ر
أكت األمراض ر
نخس حدوثها.
الب
ً
فغالبا ما يرتبط مرض النيرسية السحائية بمضاعفات .وبحصول طفلك
ً
ر
عل التطعيم ،فإنه سيكون محميا عل النحو األمثل ضد األمراض الب
تسببها النيرسية السحائية من المجموعات  Aو Cو Wو( Yضد جميع
المجموعات باستثناء المجموعة .)B
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