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 تعریف التطعیمات
 التطعیم السداسي  الجرعة األساسیة

 DTPa لقاح ضد السعال الدیكي الكزاز الدفتیریا جرعة مخصصة لألطفال – – - 
 IPV تطعیم غیر نشط ضد شلل األطفال 
 HBV تطعیم ضد ألتھاب الكبد الوبائي ب 

Hib  المستدمیة النزلیةتطعیم ضد  

PNC تطعیم ضد المكورات الرئویة المصطحبة 
Men Bi تطعیم ضد المكورات السحائیة ذو األربع مكونات 

RotaV تطعیم ضد فیروس الروتا 
MPRV )  6102لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة، الجدري )موالید عام  

 :MPRV 2 الجرعة الثانیة :MPRV 1 الجرعة االولى

Tdpa تطعیم السعال الدیكي الدفتیریا والكزاز الالخلوي جرعة الكبار – - 
Men C المكورات السحائیة C 

VAR تطعیم ضد الجدري 
VAR 1: الجرعة األولى الجرعة الثانیة – VAR 2: 

HPV لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري 
Y135ACWMen المكورات السحائیة Y135ACW 

0T تناول الجرعة األولى (Tempo 0) 

 تناول الجرعة الثانیة على بعد شھر من الجرعة األولى  
اشھر من الجرعة األولى 2تناول الجرعة الثالثة على بعد      

 الفترة التي تقع بین األسبوع الثامن من العمر حتى األسبوع الثاني عشر  
 الفترة التي تقع بین العام الخامس من العمر حتى العام السادس  
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 تطعیم األطفال
 التطعیم ھو واحد من أھم اإلنجازات في مجال الطب. بفضل التطعیمات، من الممكن للقضاء على جمیع أنحاء العالم مرض

 خطیر مثل الجدري وشلل األطفال تقریبا القضاء تماما
 خطة منطقة بیومنت للترویج للتطعیمي

 

منطقة بیومنتي بتحدیث خطة الترویج للتطعیماتقامت   PPPV) (حسب عروض التطعیمات التي توفرھا الخطة الوطنیة ، 
 PNPV) ( للوقایة التطعیمیة

 عما یحتوي التطعیم

مفعولھا( أواللقاحات مختلفة اعتمادا على المرض التي ترید مكافحتھ. قد تكون بكتیریا أو فیروسات مقتولة أو وھنة )أبطل   

 . أجزائھا أو حتى مواد خاصة بھم غیر نشطة
 كیف یتنشط التطعیم

 اللقاحات تعمل عن طریق تحفیز نظام الدفاع الطبیعي: الجھاز المناعي. وھذا یھدف إلى إنتاج األجسام المضادة وخالیا
د اآلالف من الفیروسات والبكتیریاالحمایة، القادر على منع ظھور المرض. طوال حیاتنا یجب علینا أن ندافع عن أنفسنا ض  

 . التي نواجھا في كل مكان في البیئة من حولنا
 ما ھي األمراض التي

 تحاربھا
 اللقاحات تكافح األمراض الخطیرة المعدیة التي ال یوجد لھا عالج )شلل األطفال والكزاز( أو العالج منھا لیس فعال دائما

لبكتیریا المستدمیة، السحائیة والمكورات الرئویة، والتھاب الكبد الوبائي ب،الدفتیریا واألمراض الغازیة الناجمة عن ا  
 جدري الماء( أو المرض الذي یمكن أن یسبب مضاعفات خطیرة )الحصبة والحصبة األلمانیة والنكاف والسعال الدیكي

ي بعض األحیان، یمكن أن یسببوباإلضافة إلى ذلك، لدینا اآلن لقاحات لمنع العدوى الناجمة عن بعض الفیروسات التي، ف  
 السرطان

 قبل التطعیمات
 للتطعیم بوعي من المناسب أن یقوم الوالدین بالسؤال عن المعلومات والتوضیحات من خدمة التطعیم وطبیب األطفال. قبل

ة للطفلالتطعیم سیقوم عاملي خدمة الرعایة الصحیة بالتحقق من عدم وجود موانع، سوف یقوم بمراجعة السجالت الصحی  
 الكتیب الصحي على سبیل المثال

 والدعوة موجھة إلى اآلباء واألمھات أن یقوموا بتقدیم تقریرا إلى خدمة التطعیم وطبیب األطفال بأي شك وأي مالحظات
 أخرى مفیدة

 معلومات خاطئة
 ال تمثل موانع التطعیم

31الحمى >   ° C أو اإلسھال الخفیف • 

بالمضادات الحیویةالعالج الساري    • 

 • الوالدة المبكرة، وحتى مع وزن قلیل 

 • اكزیما الرضع )القشرة اللبنیة( ؛ 

 • متالزمة داون   

 • فیروس نقص المناعة البشریة 

 • التعرض للعدوى مؤخرا 

 • حالة الحمل لألم أو غیرھا من اإلناث في األسرة؛ 

 • الرضاعة الطبیعیة 

 بعد التطعیم
التطعیم في بعض الحاالت قد تحدث بعض ردود الفعل المحلیة مثل التورم، االحمرار أو االلم، والتي یمكن ببساطة أنبعد   

درجة یجب 31یتم التعامل معھا من خالل تطبیق الكمادات الباردة. في بعض األحیان قد تظھر الحمى والتي اذا زادت عن   

ي التعامل معھا من قبل إدارة دواء خافض للحرارة. في بعض الحاالتالتعامل معھا باستخدام خافضات الحرارة، ینبغ  
 النادرة بعد التطعیم قد تحدث بعض االعراض السلبیة األخرى. في ھذه الحاالت فمن المستحسن أن یتم اإلبالغ فورا إلى

 طبیب األطفال و / أو خدمة التطعیم للتقییم والعالج األنسب
 من المھم معرفة أن

عمل طبي وقائي آمن وفعال ویمارس في جمیع أنحاء العالمالتطعیم ھو   
 مع ھذا التدخل بعض األمراض الخطیرة تعد تحت السیطرة وغیرھا یمكن القضاء علیھا

 تغطیة التطعیم العالیة بین األطفال یقلل من وجود العامل المعدي، وبالتالي یحمي أیضا تلك قلیل من األفراد الذین، ألسباب
تطعیمھم مختلفة، لم یتم  
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 في العام األول من العمر
 لقاح واحد ضد ستة أمراض، واحد ضد المكورات الرئویة، واحد ضد المكورات السحائیة ب و اخر ضد فیروس الروتا

الجلسة(، لقاح ضد االلتھا السحائيفي السنة األولى من حیاة الطفل تقدم أربعة لقاحات: اللقاح السداسي و لقاح المكورات الرئویة )یتم اعطائھم في نفس   

 .نوع و واحد ضد عدوى فیروس الروتا
 اللقاح السداسي

 اللقاح السداسي ذو ستة عناصر، ضد األمراض التالیة
 الدفتیریا
 الكزاز

 السعال الدیكي
 شلل األطفال

 التھا الكبد الوبائي
 ) ( االلتھابات التي تسببھا المستدمیة النزلیة نوع

الجانبیة للقاح السداسياآلثار   

 .كما یمكن ان یحدث بعد أي تطعیم ھو احتمال حدوث آثار جانبیة من النوع المحلي والعام

ساعة: األلم، واالحمرار والتورم. عادة ما تكون ردود فعل خفیفة وتستمر لفترة قصیرة 42 24في الحقن قد یظھر في غضون  . - 

درجة مئویة(، والتھیج أو النعاس. ھذه التفاعالت تستمر لمدة یوم 84أیضا أن یصا الطفل بحمى )عادة ال تزید عن في أول یومین بعد الحقن فمن الممكن   

 .أو یومین

1/ استثنائي )أقل من  21.4( قد تحدث حمى أعلى من  11111 °  Cالبكاء المستمر ألكثر من ثالث ساعات، اعراض شبیھة باالنھیار، والتشنجات، والتي ، 
لقاح السعال الدیكي. ردود الفعل ھذه ال تترك عواقب، لكنھا، مع ذلك، من الضروري أن یتم تقییمھا بعنایة في الجرعات الالحقةترتبط ب . 
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 في العام األول من العمر
 الدفتریا

 

دیة(، التي تنتجھو مرض معد خطیر جدا ینتقل أساسا عن طریق الجھاز التنفسي وتسببھ بكتیریا )بكتریا الخناق الوتلدفتریا ا  

 اعراض مختلفة تبعا لموقع اإلصابة: التھاب البلعوم، التھاب الحنجرة، التھاب االغشیة التي تعیق التنفس. االعراض الجانبیة
من الحاالت یمكن أن تكون قاتلة، حتى إذا تم عالجھا 01في  0االشد تؤثر على القلب والجھاز العصبي. حوالي   

 بالمضادات الحیویة
، وقعت حالة الوفاة األخیرة لطفلة لم یتم تطعیمھا 0131إدخال التطعیمات التي ینص علیھا القانون في إیطالیا في عام بعد   

 في التسعینات في بلدان أوروبا الشرقیة، لعدم التطعیم، كان ھناك وباء رھیب للدفتریا، استغرق عدة سنوات،  
الجرثومة، التي، ال تزال موجودة وقادرة على ضرب بكثافة الشعب دون وقایةوالتي أسفرت عن سقوط آالف القتلى.   

 لھذه األسباب فإنھ من المھم تلقیح األطفال ضد الدفتریا واتباع التعلیمات، جنبا إلى جنب مع تلك ضد الكزاز والسعال الدیكي
 

 التطعیم
15٪ فعالیة اللقاح السداسي ضد الدفتیریا، ھي بنسبة   . 

جرعات ) 3تتكون الدورة الموصي بھا من   شھر5العمر(. وھناك حاجة إلى المراجعة في  من  3شھر   

 السادسة السابعة من العمر
 متى یجب التأجیل

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

جد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاح،ال تو  

 أو عند تناول اللقاح من قبل
 االعراض الجانبیة

7راجع االعراض الجانبیة للتطعیم السداسي صفحة    

 



 
8 

 
 

 في العام األول من العمر
 الكزاز

 
خطیر جدا تسببھ عصیة )كلوستریدیوم الكزازیة(، یمكن أن تنتج مادة تسبب تقلصات قویة ومؤلمة تؤثر علىھو مرض الكزاز   

 جمیع العضالت، من الوجھ حتى االطراف. الجرثومة یمكنھا العیش في أي بیئة. تقوم بالدخول إلى الجسم من خالل الجروح
 وبھا تجد البیئة المثالیة لتتكاثر وتنتج السموم

ھو التھاب ا ال یمكن أن ینتقل من إنسان إلى آخر. و بالتالي یستخدم لقاح الكزاز، لحمایة الفرد وحده و تعتبر الحمایة الكزاز  
 الفعالة الوحیدة ضد ھذا المرض

 التطعیم
011٪ فعالیة اللقاح السداسي ضد الكزاز، حوالي   

جرعات ) 3تتكون الدورة الموصي بھا من  -ة من العمرمن العمر( وھناك حاجة إلى المراجعة في السادسةو بین  السابع 3شھر  

   

 متى یجب التأجیل
 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

أو. التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاح ال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا   

 عند تناول اللقاح من قبل

 االعراض الجانبیة
7راجع االعراض الجانبیة للتطعیم السداسي صفحة   
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 في العام األول من العمر
 السعال الدیكي

 
الدیكي( التي تنتقل عن طریق الجھاز التنفسي. یستمر السعال الدیكيالسعال الدیكي مرض معد تسببھ بكتیریا )السعال   

 بضعة أسابیع في البدایة یسبب العطس وإفرازات من األنف، والحمى الخفیفة، والسعال مع البلغم. ویتحول الحقا الى
 .رشقات ناریة السعال" )تشنجات(، یعقبھ أحیانا القيء"

٪ في الحاالت قد یسبب تعقیدات مع التھاب 5 2التعافي منھ من دون عواقب. ومع ذلك، السعال الدیكي عموما یمكن   

 .الحنجرة، االلتھاب الرئوي، التشنجات، وتلف في الدماغ
 ھذا المرض شدید الخطورة خاصة في السنة األولى من العمر: في األطفال حدیثي الوالدة والرضع غالبا ما یحدث أزمة

طلب الحجز بالمستشفى. بل قد یحدث أیضا التھاب متكرر حاد في الدماغ )التھاب الدماغ(، الذي یمكناختناق حقیقیة، مما یت  

.) 0٪ أن یسبب اضرار دائمة، وفي الحاالت الشدیدة، حتى الموت )الموت في السنة األولى من العمر: حوالي   

ى الطفل، ألن نوبات السعال تعیق عنوحتى في حالة عدم وجود مضاعفات، السعال الدیكي یجلب االنزعاج الشدید إل  
 اللعب، عن الحركة، عن النوم والتغذیة

سنوات مع اآلالف من الحاالت. حالیا، وذلك بفضل التلقیح 3 4بالماضي في إیطالیا أوبئة السعال الدیكي كانت تحدث كل   

شخص كل عام 011.111حالة من بین  0 6تحدث بشكل منخفض جدا:  . 

 التطعیم
15قاح السداسي ضد السعال الدیكي، حوالي ٪ فعالیة الل  

3جرعات )  3تتكون الدورة الموصي بھا من °  / 5°  / 00°  -شھر من العمر( وھناك حاجة إلى المراجعة في  ° 03  

، كما ثبت أن الحصانة، سواء كانت طبیعیة )عن طریق التغلب على ه.  06، و بین  –سنة.  07.  -السادسة السابعة من العمر   

 . المرض( أو المكتسبة )من خالل التطعیم( تضمحل على مر السنین
 متى یجب التأجیل

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

ي لم یتم توضیحھا بشكل كاف ، حتىوالطبیب سوف یقوم بالنظر في تأجیل التطعیم في حالة االضطرابات العصبیة الت  

 .توضیح المشكلة أو تعریف التشخیص
 متى یجب عدم التطعیم

 إذا كان یعاني الطفل من مرض عصبي خطیر الذي یمكن أن یزداد سوءا مع مرور الوقت، سوف یقوم الطبیب بتقییم كل حالة
قاح لألطفال الذین لدیھم سوابق مع "النوبة الحمویةعلى حدة، سواء كان من المستحسن أن یتم التطعیم. یمكن أیضا إعطاء الل " 

 الماضیة مع الحرص من امكانیة ظھور الحمى. ال ینبغي یتم تطعیم االشخاص الذین عانوا من حساسیة شدیدة للمواد الواردة
 في التطعیم أو ردود فعل حادة عند تناول اللقاح سابقا

 االعراض الجانبیة
7یم السداسي صفحة راجع االعراض الجانبیة للتطع  
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 في العام األول من العمر
 شلل األطفال

 

 شلل األطفال ھو مرض معد تسببھ ثالثة أنواع مختلفة من الفیروسات التي تدخل الجسم عن طریق الجھاز

 الھضمي. وھو مرض خطیر جدا، والتي، في الحاالت الشدیدة، یمكن أن یسبب شلال في األطراف وأحیانا الموت
توجد أدویة لعالج شلل األطفال: یمثل التطعیم االمكانیة الوحیدة للوقایة من المرضال   

(، یعود تاریخھ إلى 0122)قانون  0124أحدث تفش للمرض قبل اعتماد التطعیم، والذي تم تطبیقھ منذ عام   

0151 
، لطفل لم یتم تطعیمھ 0113وسجلت آخر حالة من شلل األطفال في إیطالیا في عام   

المرض ال یزال موجود في العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم، وأنھ من المھم االستمرار في حمایةھذا   

 األطفال من خالل التطعیم أیضا نتیجة للسفر المتكرر للبالد المختلفة
 التطعیم

الذي یحتوي على الفیروس،  (IPV) یطلق على العنصر المضاد لشلل األطفال الموجود في اللقاح السداسي لقاح سالك  

جرعات 3٪ بعد الجرعة الثانیة. الدورة الموصي بھا ھي  11 011المقتول. فعالیة اللقاح السداسي ضد شلل األطفال، ھو   

3°  / 5°  / 00°  - -سیتم عرض  6101سنین، ومنذ  2 7شھر من العمر(. مع الحاجة للمراجعة خالل عمر  ° 03  

 جرعة مراجعة في عمر المراھقة

 متى یجب تأجیل التطعیم

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

 ال یجب إعطاء ھذا التطعیم اذا كانت ھناك حساسیة خطیرة للمواد الواردة داخلھ، أو عند تناول اللقاح من قبل

عراض الجانبیةاأل  

7راجع االعراض الجانبیة للتطعیم السداسي صفحة   
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 في العام األول من العمر
 التھاب الكبد الوبائي ب

 
 التھاب الكبد الوبائي ب ھو معرض معد یسببھ فیروس الكبد

أعراض ضعف، أالم% ( تظھر  5 2في معظم الحاالت العدوى ال تعطي اعراض واضحة أو محددة. في بعض الحاالت )   

11 % 15بالمفاصل، غثیان، قيء، اصفرار في العین و الجلد ) الیرقان(. غالبیة األشخاص تشفى بالكامل )  -(, في بعض   

% من الحاالت قد یبقي حامل للمرض مزمن وحوالي 5 2الحاالت، خصوصا في الكبار، قد یكون المرض ممیت، في   

یة خطیرة مثل التلیف أو سرطان الكبدنصف تلك الحاالت قد یصاب بأمراض كبد . 
 وینتقل فیروس التھاب الكبد الوبائي بي من قبل المرضى أو الناقلین عن طریق الدم، عن طریق االتصال الجنسي،

 واألدوات المستخدمة داخل األسرة: شفرات الحالقة، وفرشاة األسنان، وادوات المانیكیر وما شابھ ذلك

شخص یموتون من التھاب الكبد بي أو األمراض المزمنة التي یسببھا 0111عام حوالي  وتشیر التقدیرات إلى أن كل  

 الفیروس
 وقد تم البدء في إعطاء ھذا التطعیم في إیطالیا لجمیع الموالید الجدد

إذا لم یتماألطفال الذین یأتون من أم حاملة مزمنة لدیھم فرصة عالیة لإلصابة أثناء الوالدة، وبالتالي، یصابون بالعدوى   
 تطعیمھم في أقرب وقت ممكن

 یتم تقدیم ھذا اللقاح أیضا مجانا إلى الناس الذین ھم معرضین بشكل خاص لخطر االصابة بھذا المرض. أطفال النساء
 الحامالت المزمنات" یقوموا بتلقي الجرعة األولى من اللقاح في الیوم الذي ولدت بھ باألجسام المناعیة )األجسام المضاد"

ھذا یحمي بشكل فعال من العدو و  

 التطعیم
 اللقاح ضد التھاب الكبد یحتوي على جزء من الفیروس، وبالتالي، لیس بأي حال قادرا على نقل المرض، ولكن فقط لتحفیز

 المناعة ضد العدوى
3جرعات )  3من ٪. تتكون دورة الموصي بھا  11بي، ھو °  / 5°  / 00°  -فعالیة اللقاح السداسي ضد التھاب الكبد   

 .شھر من العمر(. لیس من الضروري مراجعة التطعیم ° 03
 متى یجب التأجیل

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم
للمواد الواردة داخلھ ) مثل خمیرة البیرة(، أو عند تناول اللقاح من قبل ال یجب إعطاء ھذا التطعیم اذا كانت ھناك حساسیة  

 االثار الجانبیة
7راجع االعراض الجانبیة للتطعیم السداسي صفحة    
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 في العام األول من العمر
 االلتھابات التي تسببھا المستدمیة النزلیة نوعب

 

البكتیریا توجد عادة في الحلق أو في األنف وینتقل من شخص ألخر عن طریقالمستدمیة النزلیة نوع ب ھي نوع من  .  

 الجھاز التنفسي. عادة ھذه البكتیریا ال تسبب أي ضرر. ولكن في بعض األطفال قد ال تصیب فقط الحلق، ولكنھا قادرة
األكثر شیوعا ھوعلى الوصول إلي أعضاء الجسم عن طریق الدم، مما قد یسبب أمراض خطیرة جدا. ومن بین ھذه   

٪ من الحاالت( ویمكن أن تترك ضرر دائم خطیر5التھاب السحایا، والتي ال تزال قاتلة في بعض األحیان )وفیات في   

 مثل الصمم والعمى والشلل، والتخلف العقلي. أحیانا البكتیریا تؤثر في الحلق، مما قد تسبب في إصابة استثنائیة شدیدة
) ة خطر الموت خنقا أو قد یؤثر على الرئتین )االلتھاب الرئوي( أو اصابة الجسم بأكملھالتھاب لسان المزمار( مسبب  

سنوات )في معظم األحیان أولئك الذین لدیھم أقل من سنتین 5شھور إلى  3األطفال األكثر عرضة للخطر من سن   

1.2سنویا. / بعد إدخال التطعیم قد اختفى المرض تقریبا مع حدوث  011111  

 التطعیم
 اللقاح ھو السبیل الوحید لمنع العدوى الخطیرة التي تسببھا المستدمیة النزلیة من نوع ب في األطفال لذي عمرھم أقل من

 سنوات من العمر. اللقاح فعال للغایة سواء في الوقایة من ھذا المرض أو في القضاء على حاملیھ، وھم، األطفال 5

یعملون على تداول للبكتیریا وابقاء حاالت المرض. التطعیم یعتبر أولویة بالنسبةاألصحاء الذین عند اصابتھم بالمرض   

أشھر من العمر ولھ أھمیة عالیة إذا كان طفلك في حالة خطر 3لجمیع األطفال من   

11٪ فعالیة اللقاح السداسي ضد المستدمیة النزلیة النوع ب،   

3جرعات )  3تتكون دورة الموصي بھا من °  / 5°  / 00 ° -شھر من العمر(. ولیس ھناك حاجة إلى مراجعة  ° 03  

 .التطعیم
 متى یجب تأجیل التطعیم

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

ا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة فيال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذ  

 اللقاح أو عند تناول اللقاح من قب
 االعراض الجانبیة

7راجع االعراض الجانبیة للتطعیم السداسي صفحة    
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 العام األول من العمر
 لقاح المكورات الرئویة

الرئویةالعدوى عن طریق العقدیة الرئویة المكورة   
 المرض

 عدوى المكورات العقدیة الرئویة )المكورة الرئویة( یمكن أن یسبب مرض خطیر. ویعتبر واحد من األسبا الرئیسیة اللتھا

 السحایا )التھا األغشیة التي تغطي الجھاز العصبي المركزي(. كما یمكن أن یسبب أمراض أخرى مثل االلتھا الرئوي
%( والتخلف العقلي 05 31العدوى في الدم(. مع امكانیة عواقب دائمة محتملة مثل الصمم ) والتھابات األذن، وتسمم الدم )  

 وینتشر الفیروس الرئوي من شخص آلخر عبر الطریق التنفسي .) 5 %61

5من األطفال دون سن  111,011حاالت من التھا السحایا أو تعفن الدم الرئوي لكل  3كل عام في إیطالیا تحدث حوالي   

 سنوات من العمر

24سنوات والبالغین الذین تتجاوز أعمارھم  1 5الفئة العمریة األكثر عرضة للمرض "الغازي" ھم األطفال في عمر  -  

 . عاما
 التطعیم

٪ من حاالت العدوى الرئویة. ویمكن أیضا منع بعض التھابات األذن، ولكن ألن 11لقاح المكورات الرئویة یمنع أكثر من   

 التھابات األذن متنوعة اللقاح یعتبر فعال ضد جزء صغیر منھا فقط
٪ ضد التھا األذن الوسطى. الدورة 2 01٪ ضد االلتھا الرئوي،  31٪ بما یخص االمراض الغازیة، و  11فعالیة اللقاح   

3) جرعات ) 3ي الموصي بھا لمولود جدید في السنة األولى من العمر ھ°  / 5°  / 00°  -شھر من العمر(.  ° 03  

 متى یجب تأجیل التطعیم

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

للمواد الواردة في اللقاحال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة   

 .أو عند تناول اللقاح من قبل
 االعراض الجانبیة

 لقاح المكورات الرئویة یمكن تحملھ جیدا
 اللقاح یسبب ردود فعل االحمرار واأللم والتورم في مكان الحقنة. قد تحدث ظواھر التھیج أو النعاس. من الممكن أیضا ظھور

 الحمى
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العمرفي العام األول من   

 B لقاح ضد المكورة السحائیة

 (B المكورة السحائیة ) بكتیریا االلتھا السحائي B التھابات

 المرض
 عدوى المكورات السحائیة بي قد یمكن أن یسبب مرض خطیر. ویمكن أن یظھر كالتھا السحایا )التھا األغشیة التي تغطي

٪ من 3 7٪ من الحاالت قد تبقي العقابیل العصبیة وفي  01الدم(. في الجھاز العصبي المركزي( أو تسمم الدم )العدوى في   

 الحاالت مزید من العقابیل )العجز المعرفي أو الحركي، الصمم، التشنجات، اضطرابات بصریة، استسقاء الدماغ(. في
إلى 6117عام  شخصا، معظمھم من األطفال. من 051المتوسط سنویا في إیطالیا یصا بمرض المكورات السحائیة نحو   

، النوع المصلي 6111عام   B  ( معظم الحاالت المتبقیة 51.2ھو األكثر شیوعا .)من حاالت مرض المكورات السحائیة %  

 ترجع إلى المكورة السحائیة سي
األولى من العمر. قد تحدث 06سنوات من العمر، وخصوصا في األشھر ال  5ھذا المرض یصیب أساسا األطفال دون سن   

المرضى الذین یعانون من أمراض مھیئة أخرى واألفراد الذین یعیشون في مؤسسات )الجیش، والطال في المدارسفي   

 الداخلیة، وما إلى ذلك(. ھناك فئة عمریة أیضا قابلة لإلصابة، وإن كانت أقل كثیرا، ھي المراھقین وصغار البالغین. بعض
أو عدیمي الطحال، یزید لدیھم خطر اإلصابة بالمرضالناس، مثل المرضى الذین یعانون من نقص المناعة   

 التطعیم
6107مجانا لموالید  /0جرعات / 4مع جدول زمني متكون من  B 0 في بیمونتي، یتم تقدیم لقاح المكورات السحائیة نوع  

3، 5، 7، -شھر في جمیع الحاالت األخرى یتم عرضھ بسعر معین. التطعیم أیضا مجانا ألولئك المعرضین  ° 05 01  

سنة أو للمتطوعین الذین یعملون في مشاریع التعاون 01للخطر، للمسافرین في المناطق المعرضة للخطر إذا سنھم أقل من   

 أو المشاریع اإلنسانیة
 ویوصى بتطعیم المكورات السحائیة بشدة ألولئك المعرضین للخطر أو الذین یعانون من أمراض معینة أو بسبب وجود

 ظروف معینة

دام الطحال التشریحي والوظیفيانع  • 

 •نقص المناعة الخلقیة والمكتسبة، 

 • تكمل عوامل القصور 

 • امراض الھیموجلوبین 

 • فقدان الخمور الخلقي أو المكتسب 

 التطعیم ھو الوسیلة األكثر فعالیة للحد من خطر الموت أو الضرر الدائم الناجم عن عدوى المكورات السحائیة
لسحائیةلقاح المكورات ا  B ألولئك المعرضین للخطر موفر بالمجان 

 متى یجب التأجیل

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاحال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع   

 .أو عند تناول اللقاح من قبل
 األعراض الجانبیة

 عادة ما یسبب ردود فعل كالحمى وردود الفعل المحلیة مثل االحمرار واأللم وتورم في مكان B لقاح ضد المكورة السحائیة

الضروري تناول الباراسیتامول )خافض الحرارة(. في بعض األحیان قد تكون ردودالحقنة. للحد من الحمى وتخفیف األلم من   

 الفعل المحلیة شدیدة وطویلة التأثیر، مع استمرار األلم والتورم لعدة أیام. في الطفل الصغیر قد یحدث لتھیج ویرجع ذلك إلى
تى في حالة عدم وجود الحمىاأللم الموضعي، وفي ھذه الحالة فإنھ من المفید تناول الباراسیتامول، وح  

 كما ھو الحال مع جمیع اللقاحات، قد تحدث حساسیة منھا قد یكون شدید للغایة
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ي العام األول من العمرف  

 التطعیم ضد فیروس الروتا
 عدوى فیروس الروتا

 

سنوات من 5عمرھم أقل من ٪ من التھا المعدة واألمعاء الفیروسیة في األطفال الذي  11فیروس الروتا ھو السبب في   

حاالت احتاجت دخول المستشفیات. في منطقة بیومنتي، في 111.01العمر. كل عام في إیطالیا یعد المسؤول عن حوالي   

، تم حجز في المستشفى حوالي األطفال الذین كانوا یعانون من فیروس الروتا 6110 6115الفترة ما بین عام   

شھرا 64و  2سنوات من العمر؛ الفیروس یصیب للمرة األولى في الغالب بین  5غضون  جمیع األطفال تحتك بالفیروس في  

 من العمر، مما یسبب التھا المعدة واألمعاء الحاد مع اإلسھال والقيء والحمى، وفي الحاالت الشدیدة الجفاف. یمكن تكرار

دةاإلسھال، ویرجع ذلك إلى أنواع مختلفة من فیروس الروتا، ولكن بشكل أقل ح  

41٪ یحدث انتقال الفیروس معظمھا في مجتمع في مرحلة الطفولة. ویعتقد أن فیروس الروتا في البلدان الصناعیة ھو سبب   

 من إسھال األطفال. انتقال الفیروس یمكن أن یتم إما عن طریق االحتكاك مع األشیاء الملوثة بالبراز أو عن الطریق التنفسي

 التطعیم
المتوافرة حالیا من فیروس مخفف لألنواع األكثر شیوعا المنتشرة بین السكان. یدار اللقاح عن طریق الفم فيتصنع اللقاحات   

أسبوعا من 64 36أسابیع من العمر بعد من  2 1اثنین أو ثالث جرعات، اعتمادا على المنتجات المستخدمة، ابتداء من   

سنوات من العمر المرض ال یعد مشكلة 5حاجة للمراجعة، ألنھ بعد العمر )اعتمادا على المنتج المستخدمة(. لیس ھناك   

 التطعیم یعد أولویة ھامة لألطفال المعرضین للخطر
 • من موالید الخدج أو صغیر بالنسبة لسن الحمل 

تنفسيالذین یعانون من األمراض المزمنة للنظام الدورة الدمویة، الجھاز البولي ، الجھاز العصبي المركزي، والجھاز ال • 

شھور من العمر و التي تتطلب دخول المستشفیات بشكل متكرر 3األمراض األیضیة التي تم تشخیصھا خالل   

 • الطفل المسافر في المناطق المعرضة للخطر لعدم كفایة الرعایة الصح 

ت الروتا٪ ضد أي نوع أخر من فیروسا 74 15٪ في منع أشكال اإلسھال الشدید و  11فعالیة اللقاح ال تقل عن  . 

 متى یجب التأجیل

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

الواردة في لیس ھناك حاالت سریریة ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم باستثناء أولئك األشخاص الذین یعانون من حساسیة للمواد  

ینبغي أن تؤخذ االحتیاطات مع  (SCID) اللقاح أو عند تناول جرعة سابقة من نفس اللقاح وكذلك األطفال الذین یعانون من عوز المناعة المشترك الشدید
 األطفال الذین یعانون من نقص في المناعة، المعتدل أو الشدید، بما في ذلك التھا المعدة

 . واألمعاء
بیةاالعراض الجان  

 التطعیم یتم تحملھ بشكل جید كما ھو موضح من قبل االختبارات المسبقة التي تم إجراءھا، والتي تستبعد ردود فعل جانبیة
 . خطیرة

أیام بعد 31طفل(، في غضون  111,01في  0اآلثار الجانبیة األكثر شیوعا ھي اإلسھال والتھیج. نادرا جدا )في أقل من   

أیام من الجرعة األولى( قد تحدث حاالت االنغالف، وھي حالة خطیرة فیھا جزء من األمعاء 7)بالتحدید خالل التطعیم   

 یصبح یكتنفھا ضمن آخر من األمعاء مما یؤدي إلى االنسداد. ونتیجة لذلك، یجب االتصال فورا بطبیب األطفال إذا ظھر على
في انغالف: االم شدیدة في المعدة أو البطن والقيء المستمر، وظھور الدمالطفل أي من االعراض التالیة التي قد تجعلك تشك   

 في البراز، انتفاخ البطن و / أو ارتفاع في درجة الحرارة
 بعد االحتیاطات التي یجب

 اتخاذھا بعد التطعیم
بعض الخطر في انتقال یتم التخلص من فیروس اللقاح في البراز بعد التطعیم، وتبلغ ذروتھا في الیوم السابع. ولذلك ھناك  

 الفیروس إلى الناس الذین ھم على أقر اتصال مع الطفل. لھذا السبب، یجب على الناس الذین لدیھم اتصال مع أطفال تم
 تطعیمھم مؤخرا مراعاة النظافة الشخصیة الدقیقة )على سبیل المثال. اغسل یدیك بعد تغییر حفاضات الطفل(. األشخاص

مناعة الشدید، أو األشخاص الذین یعانون من األورام الخبیثة أو الذین، ألي سبب كان، قلیلي المناعةالذین یعانون من نقص ال  

 أو الذین یتناولون عالج یقلل من الدفاعات المناعیة، یجب تجنب مالمسة براز األطفال
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 في العام الثاني من العمر
 C لقاح ضد أربعة أمراض وواحد ضد المكورة السحائیة

 واحدة ضد التھاب السحایا (MPRV) في السنة الثانیة من عمر الطفل یتم عرض لقاحین: لقاح الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانیة، الجدري

C. 
 اللقاح الرباعي

ي المائي، والذي یعرض جنبا إلى جنب مع التطعیم ضدالتطعیم ضد الجدر 6107 6101قدمت الخطة الوطنیة للتطعیم والوقایة لعام   

 الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة، باستخدام اللقاح الرباعي
فیروسات ، المسؤولة عن االلتھابات، عائشة ولكن مخففة. وتتمثل مزایا 4اللقاح الذي یحتوي على أربعة عناصر في قارورة محتویة على   

قى حقنة واحدة، وأنھ یقوم بحمایة المجتمع ألنھ یقلل في نفس الوقت من تداول جمیع الفیروسات األربعةھذا المستحضر في أن الطفل یتل  
،اللقاح الذي یتم تناولھ عن طریق الحقنة تحت الجلد، وعادة في الجزء العلوي من الذراع، فعالة وآمنة. بعد إعطاء جرعة واحدة من اللقاح  

٪ ضد النكاف والجدري 11ج األجسام المضادة ضد الحصبة والحصبة األلمانیة، وأكثر من ٪ من األطفال یقوم بإنتا 15أكثر من   

شھرا من العمر 05و  03تتكون دورة الموصي بھا من جرعة ما بین   

2من الضروري تناول جرعة ثانیة ما بین العام  -من العمر  7  

ون أعراض، أو الذین تم تطعیمھم بالفعل ضد أي من ھذهتطعیم الشخص الذي قام بالتغلب على المرض من قبل طبیعیا، حتى من د  
 األمراض، یتم تحملھ جیدا وال یؤدي إلى أي آثار جانبیة إضافیة

 الغالبیة العظمى من الذین تم تطعیمھم ال یظھر أي اضطرابات بعد التطعیم
بعد التطعیم 06و ال  5وعادة ما تحدث االعراض الجانبیة ما بین الیوم   

 االعراض الشائعة
 • تورم واحمرار في موقع الحقنة 

01في  0الحمى على األقل    • 

01حالة من  0الطفح الجلدي، واندالع مشابھ للحصبة أو الجدري الماء )أقل من    • 

011في  0تورم الغدة النكافیة، و ھي الغدة التي تتورم عادة في حالة النكاف )أقل من   • 

 االعراض الجانبیة النادرة
(؛ قد یحدث أیضا في كثیر من األحیان في األطفال الذین یعانون 111.41من  0انخفاض مؤقت في عدد الصفائح الدمویة في الدم )      • 

3111من  0الحصبة أو الحصبة األلمانیة )    

جرعة 011من  0التشنجات الحمویةتصل إلى حالة  •  • 

جي قد تظھر الحساسیة الشدیدة )نادرة جدا(: لھذا السبب فمن المستحسن أن یتم البقاءكما ھو الحال مع جمیع المنتجات ذات األصل البیولو  • 

دقیقة بعد التطعیم 05في غرفة االنتظار لمدة   

 ظھرت بعض األقاویل بأن اللقاحات التي تحتوي على عنصر الحصبة قد تسبب مرض التوحد. البحوث العلمیة التي أجریت الختبار ھذه

ذلك، أظھرت أن تطور مرض التوحد لیس لھ عالقة على اإلطالق باستخدام لقاحالنظریة، مع   MPR أو أي لقاح آخر 
 الظروف التي تجعل من المناسب تأجیل ھذا التطعیم ھي

 • مرض حاد مع حمى أو االضطرابات التي تعتبر ھامة سریریا •

ابة المناعیة الجیدة للقاحتناول مشتقات الدم أو منتجات البالزما التي یمكن أن تعوق االستج •  • 

 • تناول حدیث ألي لقاح آخر مصنوع من فیروسات حیة ·

 ال ینبغي اجراء ھذا التطعیم في الحاالت التالیة

 • خلل خطیر في نظام المناعة بسبب مرضي أو عالجي •

 • الحساسیة الشدیدة للعناصر المكونة للتطعیم أو عند تناولھ من قبل 

التطعیم ھو الوقایة من المضاعفات المحتملة التي تتبع ھذه األمراض األربعة )المذكورة في الصفحات التالیةالغرض الرئیسي من   
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 في العام الثاني من العمر
 الحصبة

 
 الحصبة ھو مرض معد شدید العدوى یسببھ فیروس ینتقل عن طریق الجھاز التنفسي. یسبب ارتفاع في درجة الحرارة،

، إفرازات من األنف، التھاب الملتحمة وطفح جلدي )بقع حمراء على الجلد(. یسبب العدوى من بدایةالسعال المستمر  
 األعراض إلى أربعة أیام بعد ظھور الطفح الجلدي

6 1المضاعفات تعتبر أكثر شدة وشیوع في األطفال الصغار والبالغین. یتلخص في التھابات األذن )  -  

(، انخفاض 0111في  0% من الحاالت(، التشنجات، التھاب الدماغ )  3 01والرئویة )  من الحاالت(، التھاب الحنجرة %  

٪ من الحاالت. والمضاعفات المتأخرة )قد تنشأ بعد 41في الصفائح الدمویة، الصمم والتخلف العقلي أو الصرع في   

(. في البلدان المتقدمة، 111.011حالة لكل  00.4سنوات( خطیرة جدا وھي التھاب الدماغ الشامل المصلب الحادة )   

. في إیطالیا، في عصر الوباء، كانت تحدث 111.01في  0یمكن أن تؤدي الحصبة إلى الوفاة في ما ال یقل عن حالة   

 آالف الحاالت من المرض، مع وجود اختالفات بین المناطق المختلفة، بسبب تغطیة التطعیم المختلفة التي تم التوصل إلیھ
، كما حدث أیضا أثناء الوباء الذي حدث في إیطالیا 0111من  0یمكن أن یسبب الموت مرة أخرى، في حوالي المرض   

وفیات 1عند اإلبالغ عن آالف الحاالت و  6116في عام   

 النكاف
 

مالنكاف، ویطلق علیھ " ذو األذن"، ھو مرض معد یسببھ فیروس ینتقل عن طریق الجھاز التنفسي. ویظھر على شكل تور  
 مؤلم في الغدد اللعابیة التي تقع أمام وأسفل األذن: الغدة النكافیة. ویمكن أن تنتفخ واحد أو كال الغدتان وكذلك الغدد اللعابیة
 األخرى )تحت اللسان و / أو تحت الفك(؛ في كثیر من األحیان یحدث صداع، آالم في البطن والحمى. المرض یعد معدي

من 3أیام بعد ظھور االعراض. المضاعفات المحتملة ھي: التھاب السحایا )  2 1ویصل إلى انتفاخ الغدد  -أیام قبل  0 6  - 

٪ من الصمم الدائم( والتھاب0مع  111.011من  5(، وتلف السمع )  111.011لكل  6.0(، التھاب الدماغ )  0111  

111.01من  0%(. تحدث الوفاة في  6 4البنكریاس )  -  

٪ من 61 31الذكور بعد سن البلوغ، قد یحدث مضاعفات تؤثر على واحدة أو كال الخصیتین ) إذا اصاب المرض   - 
 الحاالت

 في إیطالیا انخفض معدل حدوث ھذا المرض في العقد الماضي بفضل التطعیم
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 في العام الثاني من العمر
 الحصبة األلمانیة

 
ن طریق الجھاز التنفسي. ومن المعروف عموما أنھ مرض حمید، والذيالحصبة األلمانیة ھي مرض معد یسببھ فیروس ینتقل ع  

٪ من الحاالت 65 51غالبا ما یمر دون أن یالحظھ أحد )في   - 
 ویظھر على ھیئة انخفاض درجة حرارة الجسم، وتورم عام للغدد )العقد اللیمفاویة، وخاصة تلك التي في الرقبة ومؤخر العنق

لد لفترة قصیرة. یعتبر معدي في األسبوع السابق، وفیما یلي ظھور البقع على الجلد. ویتم التأكد منوظھور البقع الوردیة على الج  
 وجود الحصبة األلمانیة فقط من خالل فحص دم معین )اختبار روبیو(، ألن األعراض نفسھا یمكن أیضا أن تكون بسبب فیروسات

الفتیات والنساء یمكن مالحظة آالم المفاصل العابر. المضاعفات الخطیرة، مثلاألخرى. أحیانا في األطفال، و بشكل أكثر في   

حالة( تعد استثنائیة، وتمر بشكل حمید وال تترك 3111من  0حالة( وانخفاض الصفائح الدمویة )  2111من  0التھاب الدماغ )   

محمیة“الخمسة األولى من الحمل التي ال تعتبر  أي ضرر دائم. الخطر األكبر ھو أن تصیب الحصبة األلمانیة السیدات في األشھر " 
 بمعنى لم یتم تطعیمھا أو التي لم یصابھا العدوى في وقت سابق. في ھذه الحالة، یمكن للفیروس أن یصل إلى الجنین )أو الخالیا

القلب، العین، جھاز الجنینیة( من خالل المشیمة وتسبب أضرارا خطیرة، مثل اإلجھاض أو الحصبة األلمانیة الخلقیة )تشوھات  

سنوات، یحدث تفشي مع آالف من حاالت المرض وتشیر التقدیرات إلى أن كل عام تحدث 3 4السمع أو الدماغ(. في إیطالیا، كل   - 
 عشرات من حاالت الحصبة األلمانیة الخلقیة

 الجدري
 

آفات شخص مصا ، أو عن طریق الجھازجدري الماء ھو مرض شدید العدوى. یحدث انتقال العدوى عن طریق التالمس مع   

 التنفسي
 یظھر على شكل حمى خفیفة، الصداع والشعور باإلرھاق الذي یلیھ ظھور على الجلد طفح جلدي: بقع حمراء مرتفعة صغیرة

) أیام. ثم تتحول إلى جلبة 3 4حطاطات( والتي تتحول إلى بثور و تستمر لمدة   - 

أیام قبل ظھور الطفح حتى بعد خمسة أیام من ظھور الحویصالت 5حدوث العدوى من یوما. یمكن  04 60فترة الحضانة تستمر  . - 

٪ من 61ویمكن أن تشمل المضاعفات: عدوى بكتیریة للبثور، االلتھا الرئوي )أكثر المضاعفات شیوعا في البالغین، في   

من 111.011لكل  05ألطفال، و من ا 111.011لكل  0.7الحاالت(، انخفاض في الصفائح الدمویة، التھا السحایا )   

سنة(. العدوى التي تحدث للمرأة الحامل 05بین األطفال دون سن  4111في  0البالغین( وترنح أي اضطرا شدید في الحركة )   

 یمكن أن یسبب الضرر للجنین أو جدري الماء في األطفال حدیثي الوالدة
111.011حالة لكل  6یتم حجز ( نسبة الوفیات بسبب الجدري تبلغ في البالغین( في المستشفى كل عام  111.011لكل  31  

6شخص )منھا  111.6من األطفال( بسبب مضاعفاتھ / حوالي  3  

%(، وخاصة في كبار السن وناقصي 01 61بعد حدوث االصابة، یستمر فیروس الجدري في شكل كامن في بعض الحاالت )   - 
طاقي أو "القوباء المنطقیة"، التي تظھر على ھیئة أفات حویصلیة، موزعة عنقودیة فيالمناعة، یمكنھ التنشیط و یسبب الحأل الن  

 مناطق محددة من الجسم، وغالبا ما یترافق مع ألم شدید. الجدري ھو حالیا األكثر انتشارا في إیطالیا مع حدوث آالف الحاالت سنویا
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المكورات السحائیةالتطعیم ضد   

 المكورات السحائیة  Cعدوى بكتیریا االلتھاب السحائي
 

 عدوى المكورات السحائیة )النیسریة السحائیة( یمكن أن یسبب امراض خطیرة. ویمكن أن یظھر كالتھا السحایا )التھا

3 6 05 31العواقب المحتملة الدائمة )الصمم ،٪ األغشیة التي تغطي الجھاز العصبي المركزي( مع  - -٪ استسقاء الرأس،    

شخص بمرض التھا 051٪(، أو تسمم الدم )العدوى في الدم(. كل عام في إیطالیا، یصا حوالي  5 61والتخلف العقلي   - 
 السحایا

 ھذا المرض یصیب أساسا األطفال الذین عمرھم یقل عن سنة من العمر، وخصوصا في المرضى الذین یعانون من أمراض

ة أخرى واألفراد الذین یعیشون في مؤسسات )الجیش، والطال في المدارس الداخلیة، وما إلى ذلك(. ھناك فئة عمریةمھیئ  

 أیضا قابلة لإلصابة، وإن كانت أقل كثیرا، ھي المراھقین وصغار البالغین
 التطعیم

Cلقاح المكورات السحائیة لتحصین األطفال ھو نوع 
لیة للحد من خطر الموت أو الضرر دائم الناجم عن عدوى المكورات السحائیةالتطعیم ھو الوسیلة األكثر فعا  

 اللقاحات المتوفرة حالیا ال تحمي ضد جمیع أشكال المرض
 مجانا لألطفال حدیثي الوالدة في العام الثاني من العمر )بالتحدید من الشھر C یتم توفیر التطعیم بلقاح المكورات السحائیة

02( واألشخاص عند  05حتى الشھر ال  03ل ا -سنة من العمر  07  

سنة من العمر ولجمیع المشاركین في 01یتم توفیر اللقاح مجانا ألولئك المعرضین للخطر وللمسافرین الذین تقل أعمارھم عن   

 جمعیات التعاون أو المشاریع اإلنسانیة

15 11٪ فعالیة لقاح المكورات السحائیة حوالي  -  

التطعیممتى یجب تأجیل   

 ھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عندما یكون الطفل لدیھ مرض حاد مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریا

 متى یجب عدم التطعیم

 ال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاح

ند تناول اللقاح من قبلأو ع . 

 االعراض الجانبیة
 التطعیم ضد المكورات السحائیة یسبب غالبا أعراض جانبیة متوسطة مثل االحمرار، األلم و االنتفاخ في موقع الحقنة، بینما

 حدوث الحمى یعد نادرا
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 – في العام السادس السابع من العمر

 مراجعة التطعیمات

توفیر لألولویة اللقاح ذو األربع عناصر )رباعيفي ھذا العمر یتم   DTPA-IPV ) لمراجعة اللقاح لألمراض التالیة 
 • الدفتیریا 

 • الكزاز 

 • السعال الدیكي 

 • شلل األطفال 

 ھذه الجرعة الرابعة تكمل الدورة األساسیة التي بدأت في السنة األولى من العمر، وتضمن حمایة طویلة األمد

األولویة، یتم توفیر الجرعة الثانیة من لقاح أیضا، على سبیل  MPRV الرباعي ضد: 
 • الحصبة 

 • النكاف 

 • الحصبة األلمانیة

 • الجدري 

 



 
22 

 
 

 بعد العشر سنین من العمر
03یتم توفیر التطعیم ضد الجدیري المائي لألطفال في °  -شھرا من العمر للذي لم یتم تطعیمھم من قبل )  05  PNPV 2017-2019 

 یقدم ھذا التطعیم
(، أو الذین لم یجتازوا المرض. ویوصى التطعیم لألطفال والكبار المعرضین للخطر، أي أولئك الذین بسبب الظروف البیئیة أو  6107من 

 الفردیة ھم اكثر
 عرضة لمضاعفات المرض

، تطعیم التطعیمات األساسیة أو قاموا بتجاوز السعال الدیكيألولئك الذین حصلوا على سنة من العمر  07سنة و  06ویعرض اللقاح ما بین 
 المراجعة لشلل

 (TDPA-IPV) - - األطفال السعال الدیكي الكزاز و الدفتریا باستخدام صیاغة الكبار

 فمن المستحسن إجراء مراجعات إضافیة كل عشر سنوات
نوع في نفس الجلسة یتم عرض أیضا اللقاح الرباعي ضد المكورات السحائیة  A  ،C  ،W135   ، Y 
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 بعد العشر سنوات من العمر
 الجدري
 المرض

 جدري الماء ھو مرض شدید العدوى. یحدث انتقال العدوى عن طریق التالمس مع آفات شخص مصا ، أو عن طریق الجھاز

 التنفسي
دي: بقع حمراء مرتفعة صغیرةیظھر على شكل حمى خفیفة، الصداع والشعور باإلرھاق الذي یلیھ ظھور على الجلد طفح جل  

) أیام. ثم تتحول إلى جلبة 3 4حطاطات( والتي تتحول إلى بثور وتستمر لمدة   - 

أیام قبل ظھور الطفح حتى بعد خمسة أیام من ظھور الحویصالت 5یوما. یمكن حدوث العدوى من  04 60فترة الحضانة تستمر  . - 

٪ من 61االلتھا الرئوي )أكثر المضاعفات شیوعا في البالغین، في  ویمكن أن تشمل المضاعفات: عدوى بكتیریة للبثور،  

من 111.011لكل  05من األطفال، و  111.011لكل  0.7الحاالت(، انخفاض في الصفائح الدمویة، التھا السحایا )   

التي تحدث للمرأة الحاملسنة(. العدوى  05بین األطفال دون سن  4111في  0البالغین( وترنح أي اضطرا شدید في الحركة )   

 . یمكن أن یسبب الضرر للجنین أو جدري الماء في األطفال حدیثي الوالدة

111.011حالة لكل  6في البالغین( في المستشفى كل عام یتم حجز ( نسبة الوفیات بسبب الجدري تبلغ  111.011لكل  31  

6شخص )منھا  111.6من األطفال( بسبب مضاعفاتھ / حوالي  3  

%(، وخاصة في كبار السن وناقصي 01 61بعد حدوث االصابة، یستمر فیروس الجدري في شكل كامن في بعض الحاالت )   - 
 المناعة، یمكنھ التنشیط ویسبب الحأل النطاقي أو "القوباء المنطقیة"، التي تظھر على ھیئة أفات حویصلیة، موزعة عنقودیة في

فق مع ألم شدید. الجدري ھو حالیا األكثر انتشارا في إیطالیا مع حدوث آالف الحاالت سنویامناطق محددة من الجسم، وغالبا ما یترا  
 التطعیم

 تكون لقاح جدري الماء من فیروس حي مخفف
سنوات لألطفال الذین لم یجتازوا المرض أو الذین لم یتم تطعیمھم في الشھر 00یتم تقدیم التطعیم ضد الجدیري المائي في سن   

03 -أسابیع على األقل عن بعضھا البعض  4ر )معرضة للخطر(. یحتاجون لجرعتین على بعد من العم 05  

 التطعیم یعد أولویة لألطفال المنتمین إلى الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالجدري والمضاعفات منھا. ومن بینھم األطفال الذین
تم نقل عضو لھم بالفعل، والذي بطبیعة الحال یعني أنیعانون من سرطان الدم، مرضى المناعة، والمرشحین لنقل عضو أو   

 االعراض الجانبیة لجدري الماء یمكن أن تكون شدیدة جدا أو قاتلة
٪ في منع االشكال حادة 15 011٪ في منع األشكال الخفیفة و  71 15فعالیة اللقاح ھي   

ون مع األم الحامل ألن فیروس اللقاح ) المخفف ( الیجب اإلشارة إلى ان تطعیم األطفال یتم توصیتھ أیضا ألولئك الذین یعیش  
 یسبب المرض

 متى یجب تأجیل

 التطعیم
 الظروف التي تجعل من المناسب تأجیل ھذا التطعیم ھي

 • مرض حاد مع حمى أو االضطرابات العامة التي تعتبر ھامة سریریا 

مكن أن تعوق االستجابة المناعیة الجیدة للقاحتناول حدیث لمشتقات الھیموجلوبین، الدم أو منتجات البالزما التي ی  • 

 • تناول حدیث للقاح مصنوع من فیروس حي مخفف 

 متى یجب عدم

 التطعیم
 ال یجب التطعیم في الحاالت التالیة

 •خلل خطیر في نظام المناعة بسبب األمراض أو العالجات 

 •الحساسیة الشدیدة للھیئات المكونة للقاح أو عند تناولھ من قبل 

 االعراض الجانبیة
 لقاح جدري الماء یمكن تحملھ جیدا

٪ من الحاالت، في موقع الحقنة، قد یظھر احمرار وتورم والذي یختفي بسرعة كبیرة 61في حوالي   

٪ من2أیام(؛ في  0 6أیام بعد التطعیم من ممكن أن یصا طفلك بالحمى، عادة ما تكون متواضعة ولمدة قصیرة )  5 62  - 

 الحاالت قد تحدث أعراض حمى خفیفة
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 التھاب فیروس الورم الحلیمي البشري
 المرض

من ھذه 02أنواع معروفة و  011ھو فیروس یصیب خالیا الجھاز التناسلي. ھناك  (HPV) فیروس الورم الحلیمي البشري  

ب سرطان عنق الرحم. أنواع فیروستعتبر األكثر عرضة لخطر اإلصابة بالسرطان. على وجھ الخصوص بعضھا یمكن أن یسب  

٪ من حاالت سرطان األعضاء التناسلیة. أنواع فیروس الورم الحلیمي البشري 71موجودة في  01و  02الورم الحلیمي البشري   

وغیرھا تعد ذات خطر منخفض للسرطان، ویمكن أن تؤدي إلى آفات حمیدة مثل الثآلیل. وقد تبین أن اللقاح یحمي أیضا 00و  2  

أنواع أخرى من السرطان )الفرج والمھبل والشرج ضد  

٪ من السكان النشطین جنسیا في مجرى حیاتھ قام بالتواصل مع فیروس الورم الحلیمي البشري و حوالي ما یقر من نصف 75و   

ا من بینھؤالء یصا بنوع من فیروس الورم الحلیمي البشري الذي یمكن أن یسبب السرطان. العدوى، والذي تعد األكثر شیوع  

 تلك التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي، یمكن أن تسبب السرطان، ویمكن أیضا أن تحدث في حاالت الجماع الغیر مكتمل
%( یتم التخلص من فیروس الورم الحلیمي البشري من تلقاء نفسھ. في نسبة صغیرة من الحاالت 11 11في معظم الحاالت )   

الخالیا التناسلیة، ویتحول إلى خالیا شاذة التي قد تتطور إلى سرطان. تطور بطيء جدا ویالحظ مظاھرالفیروس، یبقى في   

عاما من العمر 35السرطان بشكل رئیسي بعد   

عاما، كشف وقائي لعالج اآلفات في وقت مبكر، في مرحلة حیث یمكن 65منذ التسعینات تقدم منطقة بیومنتي مجانا للنساء في سن   

نجاحعالجھا ب  

حالة وفاة بسبب ذلك 111.0حالة إصابة بسرطان عنق الرحم و  3511لسوء الحظ في إیطالیا یحدث كل عام حوالي  . 

 HPV وباإلضافة أنواع أخرى من السرطان )الفرج والمھبل وفتحة الشرج( التي سببھا فیروس

 التطعیم
من بروتینات من سطح الفیروس التي تحمي ضد ھذین النوعینمتوفر في إیطالیا ثالثة لقاحات )ثنائي ، رباعي و تساعي(، ویتألف   

HPV 16  المسؤولة عن الثآلیل 00و  2. والرباعي قادر على تحصین أیضا ضد أنواع فیروس الورم الحلیمي البشري  01و ،  

51و  56و  45و  33و  30و  00و  2و  01و  02التساعي یحمي من أنواع فیروس الورم الحلیمي البشري   

 التطعیم یعتبر أكثر فعالیة عندما یعطى قبل النشاط الجنسي. في النساء الناشطات جنسیا الحمایة تعد أقل ألنھا قد تكون مصابة
 بالفعل. ویستخدم اللقاح للوقایة من العدوى، ولكن لیس لعالج تلك القائمة بالفعل

اع. ولم یعرف بعد مدة الحمایة، ولكن في الوقت الحاليیتم إعطاء حقنتین واحدة في العضل واألخرى في الجزء العلوي من الذر  

 لیس ھناك حاجة إلى جرعات منشطة
عاما من العمر، وبالنسبة للذین لیس مدرجون داخل الفئة المجانیة ھناك لقاح 00یتم تقدیم اللقاح مجانا للفتیات والفتیان من   

 معروض بسعر التكلفة في عیادات التطعیم للرعایة الصحیة

عاما، یجب علیھا البدء ومواصلة إجراء اختبارات الفحص لتشخیص 65المرأة التي تم تطعیمھا أو لم یتم تطعیمھا، عند بلوغ سن   

 اآلفات القابلة للسرطان، والتي ال یمكن الوقایة منھا بالكامل عن طریق التطعیم
 متى یجب التأجیل

د مع الحمى أو االضطرابات العامة المھمة سریریاھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عند وجود مرض حا  

 متى یجب عدم التطعیم

 ال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاح أو

 عند تناول اللقاح من قبل
 االعراض الجانبیة

لبشري یعد آمن وفعالةاللقاح ضد فیروس الورم الحلیمي ا  

 االعراض الجانبیة التي یمكن أن یتم مالحظتھا بعد التطعیم ھي ألم وتورم واحمرار في موقع الحقنة، صداع وحمى وغثیان وغیرھا
 من األعراض المعدیة المعویة، االرتیكاریا، وآالم المفاصل والعضالت
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A  ،C  ،W135 عدوي المكورات السحائیة النیسریة نوع   ، Y 

 المرض
 المكورة السحائیة ھي نوع من البكتیریا التي یمكن أن تسبب نوعین من المرض: تسمم الدم )العدوى في الدم( والتھا السحایا

 التھا األغشیة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي
المكورة السحائیة، المطلق علیھا المجموعاتمرض المكورات السحائیة یعد نادرا نسبیا في إیطالیا. یصا البشر بخمسة أنواع من   

 A  ،B  ،C  ،Y  ،W135 : المصلیة، التي یتم تحدیدھا بالحروف األبجدیة

 في الوقت الراھن تعتبر منتشرة في بلدان أخرى، A  ،Y  ،W ، في حین أن السالالت المتبقیة B و C في إیطالیا تسود السالالت
آخرسواء في أوروبا أو في أي مكان   

 األكثر تضررا من قبل ھذا المرض ھم األطفال ،المراھقین وصغار البالغین. یصبح المرض نادر الحدوث بشكل متزاید كلما تقدم
 العمر

 یمكن ألي شخص ان یصا بعدوى المكورات السحائیة، ومع ذلك، فالفئة المعرضة للخطر ھي
یروس نقص المناعة البشریة( أو العالج )العالج الكیمیائي للسرطانانخفاض شدید لنظام المناعة بسبب المرض )مثل العدوى بف   • 

 العالج اإلشعاعي، واالستخدام لفترات طویلة للمنشطات بجرعات عالیة
 • االستئصال الجراحي للطحال او تقلص وظائفھ 

ن خالل اتصال حمیم بین الناسالمكورة السحائیة، على غرار العدید من الجراثیم األخرى، تنتقل من خالل السعال والعطس أو م  

 یعیش على السطح الداخلي لألنف والحنجرة، حیث یمكن أن یعیش لعدة أشھر دون أن یسبب أي ضرر. في بعض األحیان، ألسبا
 ال تزال غیر معروفة تماما، قد یمر في الدم. عن طریق الدم یمكن أن یصل إلى السحایا

 التطعیم
نوع متوفر في إیطالیا لقاحین ضد مكورات  ACWY  أسابیع من العمر واآلخر من 2السحائیة. واحد منھم للتلقیح الفعال لألفراد من  

 شھرا 64

 اللقاح یحتوي على عناصر غیر نشطة )مكونة من أجزاء من البكتیریا( ویضاف إلیھا، أي منضمة إلى بروتین معین لجعلھا أكثر
یس مطلقةفعالیة. كما ھو الحال مع أي لقاح، فعالیة عالیة ولكن ل . 

 ویتم اعطاء اللقاح باستخدام الحقن العضلي في الجزء العلوي من الذراع. ھناك حاجة إلى جرعة واحدة فقط. یقدم اللقاح مجانا

سنة من العمر 07و °  06للمراھقین بین  . 

 متى یجب التأجیل

االضطرابات العامة المھمة سریریاھذا اللقاح یجب أن یتم تأجیلھ مؤقتا عند وجود مرض حاد مع الحمى أو   

 متى یجب عدم التطعیم

 ال توجد شروط صحیة خاصة التي ال تسمح بتنفیذ ھذا التطعیم، مع استثناء تاریخ الحساسیة الخطیرة للمواد الواردة في اللقاح أو

 عند تناول اللقاح من قبل
 االعراض الجانبیة

تینیة األخرىدرجة أمات ھذا اللقاح تعد مماثلة للقاحات الرو  

 یمكن أن تظھر اآلثار الجانبیة التالیة
 • ردود الفعل المحلیة مع تورم ،احمرار وألم 

 • الحمى 

 • التھیج، البكاء لفترات طویلة )في األطفال الصغار 

 • الصداع أقل شیوعا في األطفال الصغار 

 • التعب والنعاس  
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المعرضة للخطرالتطعیمات الموفرة لألطفال   
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 التطعیمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر
 االنفلونزا

 المرض
 االنفلونزا ھي مرض معد یسببھ فیروس األنفلونزا. وینتقل المرض عن طریق الجھاز التنفسي عن طریق شخص مصاب

والرعشةاألعراض الرئیسیة ھي الحمى السعال والتھاب الحلق، الصداع، وآالم في العضالت   
 ھذا المرض یصیب سنویا في جمیع أنحاء العالم الناس من جمیع األعمار. كثیر من الناس یصابون بالمرض لبضعة أیام

 وفي حاالت أخرى ھذا المرض یمكن أن یكون أكثر شدة مما قد یؤدى إلى دخول المستشفى. االنفلونزا یسبب سقوط مئات
 القتلى في كل عام، وخاصة في كبار السن

یروسات التي تتسبب اإلنفلونزا تتغیر كل عام، ولذلك تحتاج إلى إعداد لقاح االنفلونزا الجدیدة لضمان فعالیتھالف  
 التطعیم

 الحمایة الممنوحة من قبل اللقاح تتطور بعد أسبوعین بعد التطعیم. بعض الناس المطعمین یمكن أن یمرض من االنفلونزا،
 وعادة ما تكون بشكل خفیف

 اللقاح ال یحمي ضد الفیروسات التنفسیة األخرى غیر تلك الواردة في اللقاح
أشھر(، اذا كانوا یعانون من 2أما بالنسبة لألطفال، التطعیم یعد أولویة )من عمر   

 • األمراض المزمنة في الجھاز التنفسي والدورة الدمویة والبولیة 

 • اضطرابات الدم 

األمراض االیضیةمرض السكري وغیرھا من    • 

 • متالزمة سوء االمتصاص المعوي     

 • التلیف الكیسي 

 •األمراض الخلقیة و المكتسبة التي تنطوي على إنتاج ناقص لألجسام المضادة؛ واألمراض واالضطرابات التي مخطط لھا 

 عملیات جراحیة كبرى

 • أمراض الروماتیزم ذات العالج المزمن بحمض الصفصاف 

العصبیةاألمراض    • 

٪ في األطفال األصحاء الذي سنھم أكثر من سنتین من العمر 51فعالیة اللقاح   

سنوات من العمر، وإذا كان ھذا ھو التطعیم األول، یتطلب 1أسابیع حتى  4یتطلب التطعیم جرعتین على األقل على بعد   

 .جرعة واحدة بعد التسع سنوات
 متى یجب التأجیل

مرض شدید أو معتدل یجب االنتظار حتى التحسن السریري أو العالج قبل تناول اللقاحاألشخاص الذین یعانون من   
 متى یجب عدم التطعیم

 ال یوصى بھذا اللقاح لمن یعاني من حساسیة تجاه احدى مكوناتھ
 االعراض الجانبیة

ساعة بعد 2 06لحمى بدءا من اآلثار الجانبیة األكثر شیوعا ھي ألم واحمرار وتورم في مكان الحقنة، والشعور بالتعب وا  - 

أیام 0 6التطعیم وتستمر   - 

حالة لكل ملیون شخص(، وھذا الخطر ھو في الواقع أقل بكثیر من تلك التي تسببھا 0 6االضطرابات العصبیة نادرة )   - 

 االنفلونزا الشدیدة
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 التطعیمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر
 التھاب الكبد الوبائي أ

 

 ھو مرض حمى حادة یؤثر على الكبد ذو الشفاء العفوي مع الحمى، فقدان الشھیة، الغثیان، والشعور A التھاب الكبد

 بالتعب، ألم في البطن، ثم في غضون بضعة أیام الیرقان )اصفرار الجلد(. بل قد یمر بدون أعراض، وخصوصا خالل
 األوبئة وفي األطفال

إلى آخر أو من خالل استھالك المیاه أو بعض األطعمة النیئة )غیر مطبوخة بما فیھ وھو ناتج عن فیروس ینتقل من شخص  
 الكفایة(، وخاصة المحار التي ولدت في المیاه الملوثة بمیاه الصرف الصحي التي تحتوي على الفیروس. العدوى أیضا

في ذلك المثلیون جنسیا وبین أولئك الذین شائعة بین الناس الذین یسافرون إلى البلدان التي یكون فیھا المرض مستوطن، بما  
 یستخدمون المخدرات عن طریق الحقن. انتقال العدوى من األم للطفل تعد نادرة، وایضا نقل الدم

 التھاب الكبد )أ( ھو منتشر على نطاق واسع في جمیع أنحاء العالم بشكل متقطع، سواء وبائي. في الدول ذات الظروف
وینتشر المرض بسرعة بین األطفال، والذي كثیرا ما تمر دون مالحظة، الكثیر من البالغین لدیھمالصحیة السیئة النامیة،   

 مناعة ھذا المرض بالفعل
 التطعیم

٪ بعد جرعتین 14 011فعالیة التطعیم ھي   - 

التي توفر الحمایة یتم تناولھ عن طریق الحقن العضلي. في ایطالیا ھناك نوعان من اللقاحات المختلفة A لقاح التھاب الكبد  

یوم فقط 04 60من اإلصابة بعد   - 
 یتم توفیر التطعیم مجانا لألشخاص من جمیع األعمار المشاركة في المشاریع اإلنسانیة والتعاونیة ولجمیع االشخاص الذین

بعض الفئات عاما، مع اھتمام باألطفال الذین یسافرون إلى البلدان التي المرض متوطن فیھا وفي 01تقل أعمارھم عن   

 المعرضة للخطر
 - من المھم جدا أیضا اتباع قواعد النظافة العامة للوقایة من العدوى عن طریق الفم البراز )النظافة الشخصیة، غسل وطبخ

 الخضروات، المحار، وغیرھا( ومراقبة مكان صید وبیع المأكوالت البحریة
 ال توجد موانع ضد التطعیم لألشخاص ناقصي المناعة

 متى یجب التأجیل

 كما ھو الحال مع أي لقاح، ینبغي تأجیل التطعیم في األشخاص التي تعاني من التھابات حادة وشدیدة. ومع ذلك، فإن وجود

 عدوى طفیفة ال یعد مانع للتطعیم

 متى یجب عدم التطعیم

توجد معلومات كافیة حول سالمتھ فيال ینبغي تناول اللقاح لألفراد الذین لدیھم حساسیة تجاه أي من مكونات اللقاح. ال   

 الحمل، على الرغم من ان المخاطر تعتبر منخفضة أو معدومة
 االعراض الجانبیة

 األعراض السلبیة معتدلة وتشمل ألم موضعي، و أحیانا، تصلب في مكان التطعیم
 



 
29 

 
 

 التطعیمات المعروض لألطفال المعرضین للخطر
 عدوى فیروس الروتا

11حة یرجي مراجعة صف  

 

 
 

 التطعیمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر
 )عدوى بكتیریا االلتھا السحائي )المكورة السحائیة

 راجع الصفحة المتعلقة بالمرض
 

 

 

 التطعیمات المعروضة بسعر
 ألفواج الموالید غیر المدرجة في العرض المجاني توفر منطقة بیومنتي جمیع اللقاحات بسعر معین

" یورو؛ 16التكلفة" یعني سعر شراء المنتج )بما في ذلك ضریبة القیمة المضافة( الذي یجب إضافة إلیھ تكلفة تناول المنتج بما یساوي سعر   

یورو الى دورة التطعیم األولى بغض النظر عن عدد اللقاحات التي یتم تناولھا، و ال یتم طلبھ في جلسات التطعیم الالحقة، 02یشیر دفع ال   

ة الستكمال دورات التطعیم ، أو لتأجیل للتلقیح ألي سبب من األسبا إلى جلسة التطعیم الالحقةالالزم  
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 معلومات أخرى مفیدة
 األطباء والعاملین الصحیین والممرضات العاملین بخدمات التطعیم في السلطات الصحیة المحلیة وطبیب األسرة سوف توفر جمیع اإلیضاحات

ى أن من المالئم السؤال عنھاوالتحدیثات التي تر  
   
 

 للتوضیح
· http://www.seremi.it/ ASL AL: -SeREMI 

· www.genitoripiu.itGenitori più: 

· www.epicentro.iss.it: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica 

· sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana di Igiene: Il portale medico e 
scientifico www.vaccinarsi.org 

· “Vaccinazioni pediatriche: le domande difficili” 

difficili-domande-le-pediatriche-http://www.seremi.it/content/vaccinazioni 

 


