
مخاطر التطعيم أقل من مخاطر المرض

في  تورم  أو  احمرار  حدوث  في  الذاتية  الجسم  مناعة  تحفيز  يتسبب  أن  يمكن  التطعيم  بعد 

ا اإلصابة بشكل مؤقت بحمى بسيطة أو صداع  ا. ويمكن أيضً موضع الوخز، مما قد يسبب ألمً

أو متاعب في الجهاز الهضمي.    

موية في حاالت نادرة. وتم اإلبالغ عن حدوث  وبالنسبة للرضع تم مالحظة اإلصابة باختالجات حُ

فإنه  حي،  لقاح  حول  يدور  األمر  ألن  ونظرًا  السن.  الصغار  البالغين  لدى  المفاصل  في  متاعب 

من  قليلة  أسابيع  بعد  بالحصبة  شبيه  بسيط  جلدي  طفح  حدوث  عارض  نحو  على  يمكن 

      . التطعيم. إال أن هذا الطفح الجلدي غير معدٍ

فردية  حاالت  وفي  ا.  جدً نادرة  بصورة  تحدث  الحساسية  تفاعالت  مثل  الخطيرة  الجانبية  اآلثار 

ا على مستوى العالم تم اإلبالغ عن إمكانية اإلصابة بالتهاب دماغي.  قليلة جدً

بالرغم من إمكانية اإلصابة بآثار جانبية، إال أن مخاطر التطعيم أقل كثيرًا من مخاطر األمراض. 

بعد  شخص  مليون  بين  من  شخص  من  أقل  في  دماغي  بالتهاب  اإلصابة  مثالً  لوحظ  فبينما 

التطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحميراء، تعرض حوالي واحد من كل ألف شخص مصاب 

بالحصبة لإلصابة بالتهاب دماغي. 
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يتعين على المراهقين 

فحص مناعتهم المكتسبة عن طريق التطعيم

األلمانية)  (الحصبة  والحميراء  والنكاف  الحصبة  ضد  التطعيمات  فاتتهم  الذين  المراهقون 

يتعين عليهم الخضوع للتطعيم في أسرع وقت ممكن. إن إلقاء نظرة على شهادة التطعيم 

الزيارة  من  االستفادة  ويمكن  عليها.  الحصول  تم  التي  التطعيمات  حول  معلومات  يعطي 

القادمة للطبيب أو من فحص صحة الشباب J1 في سد الفجوات التطعيمية.           

متى ينصح بالتطعيم للبالغين؟

التطعيم  لجنة  توصي  متزايدة،  بصورة  باألمراض  ا  أيضً السن  الصغار  البالغين  إلصابة  نظرًا 

عام  بعد  المواليد  لجميع  الحصبة  ضد  واحدة  لمرة  بالتطعيم   ٢٠١٠ عام  منذ   STIKO الدائمة

فقط.  واحدة  لمرة  تطعيمهم  تم  أو  طفولتهم  أثناء  ا  نهائيً تطعيمهم  يتم  لم  الذين   ١٩٧٠

ويُفضل أن يتم التطعيم باستخدام لقاح الحصبة والنكاف والحميراء. 

يتعين على اآلباء والبالغين الصغار السن الذين يعملون في مرافق مجتمعية أو في الخدمات 

الصحية فحص مناعتهم المكتسبة عن طريق التطعيم، ذلك أن الشخص الذي لديه مناعة 

ضد الحصبة ال يمكن مثالً أن يُعدي الرضع الذين ال يزال من غير الممكن تطعيمهم بعد.          

هل هناك خطة لعملية تبادل تالميذ/طالب؟

لمنع تفشي الحصبة في المدارس والجامعات، تطلب بعض الدول من التالميذ والطالب 

التطعيم ضد الحصبة. 

تحمل التكاليف

التطعيمات  أما  بها.  الموصى  التطعيمات  تكاليف  الصحي  التأمين  مؤسسات  تتحمل 

المرتبطة بالمهنة فيتحملها رب العمل في المعتاد.  

معلومات أخرى

يمكنك الحصول عليها.

www.impfen-info.de:على الموقع اإللكتروني BZgA لدى المركز االتحادي للتوعية الصحية •

   www.rki.de/impfen:لدى معهد روبرت كوخ على الموقع اإللكتروني •

• في نشرة BZgA «التطعيم»، رقم الطلب: 11128000

• في كتيب BZgA «أطفالنا»، رقم الطلب 11070000

،(Gesund groß werden) «اكبر بصحة جيدة» BZgA مجلد اآلباء الصادر عن مركز •

رقم الطلب 11130000

    

 :BZgA يُطلب من وسائط

• مركز BZgA، ١٠١١٥ كولونيا 

order@bzga.de •

www.bzga.de/infomaterialien •

الناشر

جهة النشر:

المركز االتحادي للتوعية الصحية BZgA، كولونيا.

جميع الحقوق محفوظة

التصميم: IDEART-Agentur.de، مونستر

صور:

Fotolia , Sobott | w | a

تاريخ اإلصدار: ٣/٢٠١٢ 

هذه النشرة تصدر هذه النشرة مجانًا من المركز االتحادي للتوعية الصحية BZgA. وال يجوز 

للمستلم/المستلمة أو الغير بيعها.  

الحصبة والنكاف والحميراء

التطعيم
يحمي األطفال والمراهقين والبالغين صغار السن
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كيف يمكن التعرف على النكاف؟

ا بأعراض شبيهة للزكام: حمى وصداع وألم في األذن. ويحدث لدى حوالي ثلث  يبدأ النكاف أيضً

المصابين تورم واضح في جانب واحد أو كال جانبي الغدة النكفية.

التهاب  عن  يتخلف  وقد  السحايا.  بالتهاب  النكاف  مرضى  من  بالمائة   ١٠ إلى  يصل  ما  يصاب 

العصب السمعي أضرار في السمع. عالوة على ذلك يمكن أن يؤدي النكاف إلى التهاب مؤلم 

في الخصية والبربخ - ويصيب هذا المرض المراهقين في المقام األول، مما قد يسبب العقم 

فيما بعد.       

لماذا تعد الحميراء خطيرة؟ 

الطفح  أن  كما  والهدوء.  الخفة  إلى  مائل  بشكل  األطفال  لدى  الحميراء  تحدث  المعتاد  في 

الجلدي المميز ال يحدث في أغلب األحوال. لذا ال يتم اكتشاف الحميراء في الغالب، ومع ذلك 

يمكن أن تنتقل من شخص آلخر. 

ا أثناء فترة الحمل. ففي حالة إصابة سيدة حامل بالعدوى  تتسم الحميراء بالخطورة، خصوصً

ضغي بالحصبة األلمانية مع تشوهات  يمكن أن يعاني الجنين مما يعرف باسم االعتالل المُ

الشباب  من  والرجال  السيدات  كل  على  يتعين  الخطيرة  المضاعفات  هذه  ولتجنب  خطيرة. 

الخضوع للتطعيم ضد الحميراء - ويُفضل أن يكون هذا في سن الطفولة. وفي حالة الرغبة 

في اإلنجاب فإن األمر يستحق فحص التطعيمات مرة أخرى بشكل مبكر قبل حدوث الحمل.     

تطعيم واحد – حماية ثالثية

هناك لقاح يوفر حماية من ثالثة أمراض: هي الحصبة والنكاف والحميراء (لقاح الحصبة 

والنكاف والحميراء).

الحصبة والنكاف والحميراء:
أمراض مستخف بها

ا الستطالع رأي  ا ما يتم اعتبار الحصبة وما شابهها أمراض غير ضارة تصيب األطفال. ووفقً غالبً

أجراه المركز االتحادي للتوعية الصحية AgzB اعتبر أكثر من ثلث اآلباء أن الحصبة مرض غير 

ا دون مضاعفات  خطير. وهذا خطأ شائع، ألن أمراض الحصبة والنكاف والحميراء ال تظهر إطالقً

على الدوام.

األشخاص  جميع  بها  أصيب  فقد  ا،  جدً معدية  أمراض  والحميراء  والنكاف  الحصبة  ألن  ونظرًا 

األمراض  هذه  بأن  االفتراض  ظهر  هنا  ومن  التطعيم.  وجود  قبل  وذلك  الطفولة  سن  في  ا  تقريبً

بهذه  يصب  لم  أو  للتطعيم  يخضع  لم  شخص  كل  أن  هو  الصحيح  أن  إال  األطفال.  تصيب 

ا.           األمراض، يمكن أن يتعرض للعدوى – بما في ذلك المراهقين والبالغين أيضً

الحصبة وما شابهها يمكن أن يكون لهم تاريخ

اليوم  ألمانيا  في  والحميراء  والنكاف  الحصبة  أمراض  تظهر  التطعيم  معدالت  زيادة  بفضل 

ا. وبالرغم من ذلك ال يزال يتم اإلبالغ عن عدة  بشكل أكثر ندرة عما كان يحدث قبل ٣٠ إلى ٤٠ عامً

مئات من أمراض الحصبة كل عام، فضالً عن حدوث بعض حاالت الوفاة.

ا على الحصبة، كما حدث  وفي مناطق أخرى من العالم استطاعت التطعيمات القضاء فعليً

لدى  إضافي  بشكل  التطعيم  معدل  وبزيادة  الجنوبية.  وأمريكا  الشمالية  أمريكا  في  مثالً 

ا.  األطفال والمراهقين والبالغين الصغار السن يمكن التغلب على الحصبة في ألمانيا أيضً

متى يجب تطعيم األطفال؟

بلقاح  مرتين  التطعيم  بتلقي   OKITS الدائمة  التطعيم  لجنة  توصي  لألطفال  بالنسبة 

الثانية  والمرة  شهرًا،   ١٤ إلى   ١١ من  يتراوح  عمر  في  األولى  المرة  والحميراء:  والنكاف  الحصبة 

حتى نهاية الشهر الثالث والعشرين من العمر. ويمكن استخدام فحوصات الكشف المبكر 

عن األمراض U6 و U7 كمواعيد للتطعيم.   

وبالنسبة لألطفال الذين يلتحقون بدار حضانة نهارية قبل بلوغ ١١ شهرًا يمكن تطعيمهم 

من  الثانية  السنة  بداية  في  الثاني  التطعيم  يكون  أن  يجب  وعندئذ  شهور.   ٩ عمر  في  ا  أيضً

العمر. 

(STIKO ا لجدول تطعيمات لجنة صورة ١: توصيات للتطعيم بلقاح RMM (طبقً

 N = تطعيم تعويضي (في حالة التطعيم غير الكامل)

يمكن التطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحميراء بالتزامن مع تطعيمات أخرى موصى بها 

لهذه لمرحلة السنية، على سبيل المثال التطعيم ضد الجدري والمكورات الرئوية. 

اللقاح

يتم التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحميراء بما يطلق عليه اسم لقاح حي. ويحتوي هذا 

اللقاح على فيروسات مضعفة وواهنة تستطيع التكاثر ولكنها ال تسبب أي مرض.   

تذكر التطعيم الثاني

ضد  ا  واحدً ا  تطعيمً تلقوا  األيام  هذه  في  بالمدرسة  االلتحاق  سن  في  األطفال  جميع 

يجب  ثم  ومن  الثاني،  التطعيم  نسيان  شائع  بشكل  يتم  أنه  إال  شابهها.  وما  الحصبة 

تعويضه في أسرع وقت ممكن.  

>
>
>

. .
N

N

N

N

U6U79J1 U

 ( 

((

     

MMR MMR

ما هي الحصبة؟

وبعد  وزكام.  وسعال  الحرارة  درجة  في  شديد  ارتفاع  باإلنفلونزا:  شبيهة  بأعراض  الحصبة  تبدأ 

عدة أيام يتطور طفح الحصبة المميز، حيث يبدأ في الوجه وخلف األذن، ثم ينتشر عبر الجسم 

ويختفي مرة أخرى بعد أيام قليلة.

الوسطى  األذن  والتهاب  عبي  الشُ االلتهاب  تشمل  للحصبة  المعروفة  الشائعة  المضاعفات 

شخص  لدى  للحياة  مهدد  دماغي  بالتهاب  إصابة  وتحدث  المرض  ويتفاقم  الرئوي.  وااللتهاب 

ا بعد بضع  ا من بين كل ١٠٠٠ شخص مصاب بالحصبة. ويمكن أن يحدث بصورة نادرة جدً تقريبً

ا. ويطلق المرء على هذا التأثير المتأخر اسم التهاب  سنوات تلف دماغي ذو مسار مميت دائمً

    .SSPE الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد أو ما يعرف اختصارًا باسم

حيث  الجلدي،  الطفح  حدوث  قبل  كبيرة  بصورة  معدٍ  مرض  الحصبة  أن  تعرف:  أن  المهم  من 

يمكنه االنتشار بسرعة. واألشخاص المتصلون بمريض الحصبة الذين لم يخضعوا للتطعيم 

ا بالعدوى. من قبل يصاب جميعهم تقريبً

ال يمكن عالج أسباب المرض

في حالة اإلصابة بالحصبة والنكاف والحميراء يمكن فقط تخفيف األعراض. وليس ثمة 

عالج ألسباب المرض. وتعد المضادات الحيوية غير فعالة في حالة األمراض الفيروسية.   

عدوى هائلة في حالة عدم التطعيم 

الصغيرة –  القطرات  عبر  والحميراء  والنكاف  الحصبة  مرض  (فيروسات)  مسببات  تنتشر 

على سبيل المثال أثناء التحدث أو السعال أو العطس.  
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