ساعدي على حماية
طفلك.

دليل سريع عن لقاحات الطفولة
للوقاية من األمراض.

لماذا تعد اللقاحات مهمة.
بفضل برامج اللقاحات واسعة االنتشار ،تم القضاء على العديد من
األمراض التي يمكن أن تصيب أطفالنا .لكن ال تزال توجد تفشيات
ألمراض خطيرة تهدد صحة أطفالنا يمكن الوقاية منها بلقاحات.
وهذا هو سبب توصية مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأخذ
التحصينات ضد هذه األمراض الخطيرة الـ  ،14مع ضرورة االلتزام
بالجدول الكامل لزيارات العناية بالصحة الموصى بها لضمان حصول
طفلك على اللقاحات دائمًا في الوقت المحدد ،في كل مرة.

تفويت اللقاحات مخاطرة كبيرة.
ال تزال هناك حاالت من تفشي األمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية
منها باللقاحات ،حيث يتعرض الرضع واألطفال الذين لم يحصلوا
على اللقاحات إلى أنواع العدوى الخطيرة ،بل والمميتة .فعلى الرغم
من قلة الحاالت الموجودة في الواليات المتحدة ،فإن توقفنا عن إعطاء
اللقاحات ،قد يؤدي بسرعة شديدة إلى ظهور اآلالف من الحاالت.

ساعدي على حمايتهم في أشد لحظات ضعفهم.
التأكد من حصول طفلك على كل اللقاحات الموصى بها هو واحد من أهم
الخطوات التي يمكنك أخذها للمساعدة على حماية طفلك من العدوى .الحصول
على أقل من اللقاحات الموصى بها يجعل الطفل أكثر عرضة لإلصابة بأمراض
خطيرة .والصغار أكثر عرضة ألن أجهزة مناعتهم ال تزال تتطور .وهذا هو
سبب أن أغلب اللقاحات مقرر أن تبدأ عند كون األطفال في عمر شهرين.

أعط اللقاح في الوقت المحدد .كل مرة.
يصبح أطفالنا عرضة للخطر إذا فوّ ت الوالدان اللقاحات .لذا خذي وقتك
للتعرف على األمراض الـ  14الخطيرة واللقاحات التي يمكنها أن تساعد على
منعها في الصفحات القليلة التالية.

اتبعي جدول اللقاحات الكامل
الموصى به من مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها الموجود في ظهر هذا المنشور.

إجابات األسئلة الشائعة التي يسألها الوالدان.
س .هل تسبب اللقاحات التوحد؟
ج .موّ لت المعاهد الوطنية للصحة دراسة راجعت أكثر من
صت إلى أنه ال يوجد دليل يثبت أن
 20دراسة علمية كبرى وخلُ َ
اللقاحات تسبب التوحد.
س .هل اللقاحات أكثر خطورة من األمراض التي تحمي منها؟
ج .ال .تم اختبار سالمة وفعّالية اللقاحات في دراسات علمية
مراقبة جي ًدا قبل اعتمادها من إدارة الغذاء والدواء األمريكية.
س .هل للقاحات آثار جانبية؟
س .هل اللقاحات المتعددة أكثر ج ًدا من أن يحصل عليها الطفل
يوم واحد؟
في ٍ
ج .ال ،حيث أظهرت البيانات العلمية وف ًقا لمراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها ،أن الحصول على لقاحات متعددة في
الوقت ذاته ال يتسبب في أي مشكالت صحية مزمنة .وبسبب
توصية مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بإعطاء اللقاحات
ضد  14مرضًا خطيرً ا ،فمن األهمية بمكان استكمال الجدول
بالكامل لبناء المناعة لدى طفلك.

ج .يمكن لكل اللقاحات أن تتسبب في آثار جانبية .يشمل أكثرها
شيوعًا األلم أو االحمرار أو الوجع في موضع إعطاء الحقنة.
وبالرغم من عدم شيوعها ،يمكن أن تحدث آثار جانبية خطيرة،
تشمل تفاعالت حساسية ،أو بكاء مستمر أو ال يمكن تهدئته ،أو حمى
عالية ،أو تشنجات مصحوبة بحمى .تأكدي من التحدث إلى طبيبك
بخصوص أية آثار جانبية.

ساعدي على حماية طفلك.
ال تفوتي زيارة طبيب أو لقاح.

اقلبي الصفحة لمعرفة جدول اللقاحات الكامل الموصى به من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

للوالدين†:
التحصينات الموصى بها في عام  2021لألطفال من الوالدة وحتى عمر  6سنوات

الوالدة
لقاح االلتهاب
الكبدي ب
()HepB

1

شهر

4

شهور

شهران

12

6

شهر

شهور

لقاح االلتهاب الكبدي ب ()HepB
لقاح فيروس روتا ()RV

لقاح فيروس روتا ()RV

لقاح فيروس روتا ()RV

لقاح الدفتريا والتيتانوس
والسعال الديكي ()DTaP

لقاح الدفتريا والتيتانوس
والسعال الديكي ()DTaP

لقاح المستدمية النزلية
النوع ب ()Hib

لقاح المستدمية النزلية
النوع ب ()Hib

لقاح المستدمية النزلية
النوع ب ()Hib

لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13

لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13

لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13

لقاح شلل األطفال
()IPV

لقاح شلل األطفال
()IPV

لحماية مولودك الجديد من السعال
الديكي ،فلتحصلي على لقاح
الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي
( .)Tdapعلمًا بأن التوقيت
الموصى به هو األسبوع  27وحتى
األسبوع  36من الحمل .للمزيد من
التفاصيل رجاء الحديث مع طبيبك

ملحوظة:

شهر

لقاح الدفتريا والتيتانوس
والسعال الديكي ()DTaP

لقاح الدفتريا والتيتانوس
والسعال الديكي ()DTaP
لقاح المستدمية النزلية النوع ب ()Hib
لقاح المكورات الرئوية المقترن
)PCV13( 13
لقاح شلل األطفال ()IPV

لقاح شلل األطفال ()IPV
لقاح اإلنفلونزا (( )Influenzaسنويًا)*

تشير المربعات المظللة إلى أن اللقاح
يمكن إعطاؤه لألعمار المبينة.

إذا فوت طفلك حقنة ،فلست بحاجة
للبدء من جديد ،وإنما ارجعي إلى
طبيب طفلك من أجل الحقنة التالية.
تحدثي مع طبيب طفلك إذا كانت عندك
أسئلة بخصوص اللقاحات.

15

شهر

لقاح االلتهاب الكبدي ب ()HepB

لقاح الدفتريا والتيتانوس
والسعال الديكي ()DTaP

هل عدد أفراد أسرتك
في على وشك الزيادة؟

18

شهر

23−19

3−2

سنوات

6−4

سنوات

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة
األلمانية ()MMR

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة
األلمانية ()MMR

لقاح الجدري المائي ()Varicella

لقاح الجدري المائي ()Varicella

لقاح االلتهاب الكبدي أ ()HepA

§

الحواشي:

*

يوصى بإعطاء جرعتين بفارق أربعة أسابيع على األقل لألطفال من عمر  6شهور إلى عمر  8سنوات الذين يحصلون على لقاح اإلنفلونزا ألول مرة ولبعض األطفال اآلخرين
في هذه الفئة العمرية.

§

لحماية دائمة يجب الحصول على جرعتين من لقاح االلتهاب الكبدي أ ) ،)HepAعلى أن ُتعطى الجرعة األولى من لقاح االلتهاب الكبدي أ بين عمر  12شهرً ا
و 23شهرً ا ،والجرعة الثانية بعد  6أشهر من الجرعة األولى .يجب أيضًا حصول جميع األطفال والمراهقين ممن تزيد أعمارهم على  24شهرً ا على جرعتين من لقاح
االلتهاب الكبدي أ .HepA

إذا كان طفلك يعاني من أية حاالت طبية تجعله عرضة لخطر العدوى أو إذا كان مسافرً ا خارج الواليات المتحدة ،فلتتحدثي مع طبيب طفلك عن اللقاحات
اإلضافية التي قد يحتاج إليها.
للحصول على مزي ٍد من المعلومات،
اتصلي بالرقم المجاني
1-800-CDC-INFO
))1-800-232-4636
أو تفضلي بزيارة
www.cdc.gov/vaccines/parents
=DTaPلقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي؛=HepAلقاح التهاب الكبد الوبائي أ؛
=HepBلقاح التهاب الكبد الوبائي ب؛  = Hibلقاح المستدمية النزلية النوع ب؛
 = IPVلقاح شلل األطفال غير النشط؛  = MMRلقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية؛
 =PCV13لقاح المكورات الرئوية المقترن 13؛  = RVلقاح فيروس روتا.

وزارة الصحة والخدمات البشرية
في الواليات المتحدة،
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

عدلت  Pfizerهذا المحتوى بنا ًء على جدول تحصينات الطفولة الصادر عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لسنة .2021
هذا مصدر مخصص للوالدين أو مقدمي الرعاية؛ ويوجد إصدار من الجدول تفصيلي أكثر لمختصي الرعاية الصحية على الموقع
اإللكتروني لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.
†

أعط اللقاح في الوقت المحدد .كل مرة.

ال تتركي طفلك عرضة لهذه األمراض التي يمكن
الوقاية منها بلقاحات.
الجدري المائي
الجدري المائي هو فيروس يمكنه التسبب في طفح
حكي على شكل بثور في كامل الجسم ،ويكون مصحوبًا
عمومًا بحمى ونعاس .ينتقل من شخص لشخص
عبر الهواء أو بمالمسة سائل من الطفح .قد تشمل
المضاعفات الخطيرة عداوى الجلد ،وااللتهاب الرئوي،
والتهاب الدماغ )التهاب المخ) ،وحتى الوفاة.

الدفتريا
تتسبب في الدفتريا بكتيريا تعيش في فم أو حلق شخص
مصاب ،ويمكن أن تسبب ألم في الحلق أو حمى ،وقد
تعوق التنفس .يمكن للعطس أو السعال أن ينشر هذه
البكتيريا من شخص لشخص .قد تشمل المضاعفات
الخطيرة فشل القلب والشلل والوفاة.

المستدمية النزلية )النوع ب)
يتسبب أحد أنواع البكتيريا المنتشرة عبر الهواء
بواسطة السعال أو العطس في اإلصابة بالمستدمية
النزلية النوع ب ،وقد تتسبب في أنواع عدوى األذن
وتورم الحلق الخطير ،وقد تتسبب بكتيريا المستدمية
النزلية النوع ب في اإلصابة بالتهاب السحايا وااللتهاب
الرئوي من بين مشاكل أخرى إذا دخلت في مجرى الدم لدى أحد األشخاص،
وقد تشمل المضاعفات الخطيرة حدوث ضرر دائم في الدماغ والوفاة.

االلتهاب الكبدي أ
االلتهاب الكبدي أ ) )HepAهو فيروس موجود غالبًا
في البراز ،وينتشر بواسطة المالمسة الشخصية أو عبر
الطعام أو الماء الملوث .يمكن أن يسبب مرض الكبد،
الذي يمكن أن ينتج عنه ألم في المعدة وقيء وحمى
ومشاكل أخرى .قد تشمل المضاعفات الخطيرة فشل
الكبد الذي يؤدي إلى الوفاة.

االلتهاب الكبدي ب
االلتهاب الكبدي ب ) )HepBهو فيروس يمكن أن
يسبب مرض الكبد واصفرار الجلد أو العينين )يرقان).
يمكن أن ينتشر من خالل مالمسة دم مصاب أو سوائل
جسم أخرى ،أو من األم إلى الطفل عند الوالدة .قد تشمل
المضاعفات الخطيرة مرض كبد مزمن ،والتليف الكبدي
)تندُّب الكبد) ،وسرطان الكبد ،والوفاة.

اإلنفلونزا
اإلنفلونزا هو فيروس ينتقل من شخص آلخر بواسطة
قطيرات السعال أو العطس أو الكالم ،أو من األسطح الملوثة
بالفيروس .وقد تتسبب اإلنفلونزا في الحمى وألم الحلق
والسعال والنافض وآالم العضالت .وقد تشمل المضاعفات
الخطيرة االلتهاب الرئوي والتهاب القلب والوفاة.

الحصبة
الحصبة هي فيروس يمكن أن يسبب طفح في كامل
الجسم ،وحمى ،وسيالن أنف ،وسعال .وهو معدي
ج ًدا وينتشر من شخص لشخص عبر السعال والعطس
وحتى التنفس .قد تشمل المضاعفات الخطيرة االلتهاب
الرئوي ،والنوبات ،وضرر دائم في المخ ،وحتى الوفاة.

ال ُنكاف
ال ُنكاف هو فيروس يمكن أن يسبب الحمى والصداع
والتهاب الغدد اللعابية ،وهو ما يؤدي إلى تورم
الخدين والفكين .يحدث االنتقال من شخص لشخص
عبر الهواء .يمكن أن تشمل المضاعفات الخطيرة
التهاب السحايا ،وأحيا ًنا التهاب الدماغ )التهاب المخ)
أو الصمم ،وحتى الوفاة.

السعال الديكي
يتسبب أحد أنواع البكتيريا المنتشرة عبر الهواء من
شخص آلخر في اإلصابة بالسعال الديكي ،وقد يتسبب
المرض في نوبات سعال عنيفة يمكن لها أن تؤثر
على تناول الطعام والشراب وحتى التنفس .وقد تشمل
المضاعفات الخطيرة االلتهاب الرئوي والتشنجات
واالعتالل الدماغي )عدوى الدماغ) والوفاة.

شلل األطفال
شلل األطفال هو فيروس معدي ج ًدا يمكنه أن يسبب
الشلل .ال تظهر على أغلب المصابين أعراض .ينتشر
من خالل مالمسة براز شخص مصاب أو قطيرات من
عطس أو سعال .قد تشمل المضاعفات الخطيرة ضعف
في الذراعين أو الساقين )أو كالهما) ،والشلل ،والوفاة.

مرض المكورات الرئوية
يحدث مرض المكورات الرئوية بسبب بكتيريا تنتشر
بواسطة القطيرات المحمولة ً
جوا ،أو بالمالمسة
المباشرة للعاب أو مخاط مصاب .يمكن لمرض
المكورات الرئوية أن يسبب السعال ،والحمى والنافض،
وألم الصدر ،وعداوى األذن ،وعداوى الدم ،وصعوبة
التنفس .قد تشمل المضاعفات الخطيرة التهاب السحايا الجرثومي ،الذي قد
يؤدي إلى الوفاة.

فيروس روتا
ينتشر فيروس روتا بسهولة بواسطة األيدي أو
الحفاضات أو األشياء التي عليها كمية صغيرة من
البراز المصاب .يسبب هذا الفيروس إسهال شديد وقيء
وحمى .قد تشمل المضاعفات الخطيرة إسهال شديد
يؤدي إلى جفاف شديد ،وهو ما يمكن أن يسبب الوفاة.

الحصبة األلمانية
الحصبة األلمانية هو فيروس محمول يحمله الهواء
ويتسبب في تورم الغدد والحمى الخفيفة والطفح ،وأحيا ًنا
األعراض الشبيهة بالتهاب المفاصل ،وهو مرض خفيف
يصيب األطفال ،وقد يتعرض الرضع إلى مضاعفات
خطيرة إذا أصيبت األم بالعدوى أثناء فترة الحمل،
فقد يولد الطفل الرضيع أصمًا أو أعمى أو بقلب متضرر أو دماغ صغير
أو بإعاقة ذهنية.

التيتانوس (ال ُكزاز)
التيتانوس هو مرض بكتيري يدخل من خالل الجلد عبر
الجروح العميقة وجروح الوخز ،وقد يتسبب التيتانوس
في اإلصابة بالصداع والتهيج وتشنج عضالت الفك.
وقد تشمل المضاعفات الخطيرة عدم القدرة على البلع
وتشنج العضالت شديد القوة الذي قد يكسر عظام الطفل
ويؤدي في الكثير من األحيان إلى الوفاة.

تأكدي من اتباع جدول اللقاحات الكامل الموصى به
من ِق َبل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.

مزيد من المصادر من أجلك .سجلي الدخول اليوم.
• جدول اللقاحات المخصص لطفلك عبر االنترنت
www.vaccinecalendar.com

أنشأت المؤسسات المذكورة أدناه مواقع إلكترونية مفيدة تقدم
معلومات إضافية عن لقاحات الطفولة.
• مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها*
www.cdc.gov/vaccines/parents
• األكاديمية األمريكية لطب األطفال*
www.healthychildren.org
• األكاديمية األمريكية ألطباء األسرة*
www.familydoctor.org

*ال تمتلك  Pfizerهذه المواقع اإللكترونية أو تراقبها ،كما أنها ال تعتمد أو تتحمل مسؤولية
المحتوى أو الخدمات المقدمة بها.
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