أكاديمية العلوم
للطب الوقائي
Arabisch
نصوص المعلومات من كتيب القسائم الصحية للوالدين والطفل إصدار عام 2020
لماذا حصلت على كتيب القسائم "الصحة للوالدين والطفل" وما الذي يتضمنه؟
ستحصل على أهم التطعيمات الخاصة بطفلك مجانًا من خالل كتيب القسائم هذا .يُرجى الحرص على أخذ كتيب القسائم هذا معك عند زيارتك لطبيب األطفال
أو طبيب العائلة مع طفلك .يمكنك الحصول على التطعيمات في الصيدلية باإلضافة إلى التطعيمات من الدكتور مجانًا من خالل أقسام القسيمة في هذا الكتيب.
وبهذه الطريقة يتلقى طفلك الحماية الموثوق بها من أهم األمراض المعدية.
يمكن العثور على ترجمات أهم النصوص الواردة في كتيب القسائم هذا هنا:
تذكر الصفحة الرابعة ما يلي:
كيفية استخدام كتيب القسائم
يحظى كتيب القسائم "الصحة" هذا بقيمة لك ولطفلك .يحتوي على قسائم بإجمالي قيمة تتجاوز  900يورو مقابل حمالت التطعيم المجانية لطفلك من قِبل شركات
الدولة والحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الصحي .لتتمكن من االستفادة من هذه القسائم ،يتعين عليك تسجيل طفلك في حمالت التطعيم المجانية وقاعدة بيانات
التطعيم النمساوية.
للقيام بذلك ،يرجى تعبئة ورقة البيانات (على اليمين) بالكامل وبشكل مقروء والتوقيع في الصندوق الموجود أسفل اليمين .سيقوم الطبيب أو موظفو المستشفى
بفصل الورقة .تظل النسخة الكربونية فقط في الكتيب .لن يتم تسجيل طفلك ويصبح الكتيب صال ًحا إال عندما يتم هذا األمر .عندما تحصل على التطعيم ،ستقوم
الصيدلية بفصل قسم القسائم "الوصفة الطبية" مباشرةً من الكتيب .عند التطعيم في العملية الجراحية ،يتم فصل األقسام "قسيمة التطعيم" و"تأكيد التطعيم" خارج
الكتيب .يؤكد ذلك أنك لن تضطر إلى الدفع مقابل هذه التطعيمات في الص يدلية أو في العملية الجراحية .يظل قسم "إخطار التطعيم" في الكتيب بحيث تعرف
التطعيمات التي حصل عليها طفلك ،ومتى وم ّمن .إذا لم يكن بحوزتك كتيب القسائم في الصيدلية ،ستتلقى التطعيم فقط في وصفة طبية خاصة وعلى حسابك
الخاص .كما ستضطر أيضًا إلى دفع رسوم التطعيم في الجراحة إذا نسيت الكتيب .ولكن ،سيقوم الطبيب والصيدلية بإعادة المال إليك إذا أحضرت كتيب القسائم.
القسائم صالحة ألطباء األطفال والممارسين العموميين في الممارسة الخاصة باإلضافة إلى جميع إدارات الصحة بالمقاطعات في النمسا ،ومركز التطعيمات
اإلقليمي والمركز الصحي بمدينة غراتس.
تنبيه :األقسام المنفصلة (أي المنفصلة بالفعل) غير صالحة ومن ث َّم ال قيمة لها!
عند الذهاب لتلقي التطعيم ،احرص على أخذ بطاقة التطعيم معك!
تذكر الصفحة السادسة ما يلي:
التأكيد واإلقرار لألوصياء القانونيين
حملة التطعيم المجانية وقاعدة بيانات التطعيم:
أؤكد على أنني قمت بتسجيل طفلي في قاعدة بيانات التطعيمات وحمالت التطعيم المجانية الخاصة بمقاطعة ستيريا .مع هذا ،أتلقى تلقائيًا إمكانية الحصول
على التطعيم المجاني الخاص بمقاطعة استيريا .التطعيمات والتطعيمات لدى الطبيب مجانية ودون مقابل .سيتم تهيئة التطعيمات التي تُع َ
طى خالل إطار عمل
حمالت التطعيم المجانية بمقاطعة استيريا عام بعد عام؛ لتتالءم مع التوصيات الواردة في خطة التطعيمات النمساوية .أُقر وأسمح بمعالجة البيانات الشخصية
وبيانات التعقيم المطلوبة لمعالجة وفوترة حمالت التطعيم المجانية وتخزينها إلكترونيًا في قاعدة بيانات التطعيم الخاصة بمقاطعة استيريا .في حالة عدم موافقتي
على المعالجة اإللكترونية ،لن أستطيع أو يستطيع طفلي المشاركة في حمالت التطعيم المجانية .سيتم استخدام بياناتي في قاعدة بيانات التطعيمات بشك ٍل حصري
لحملة التطعيم المجانية وخدمة معلومات الوالد  -الطفل (راجع ما هو مذكور أدناه) .أسمح لألطباء والمستشفيات ال ُمصرح لها في شبكة التطعيمات النمساوية
يٍ
باالطالع أو تلقي المعلومات التي يتم توثيقها في قاعدة بيانات التطعيمات لطفلي عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتف .عند الطلب كتابيًا سأتلقى معلومات عن أ ّ
من بياناتي وبيانات طفلي التي ت ُ َّ
خزن في قاعدة بيانات التطعيم النمساوية .يمكنني أو يمكن لطفلي إلغاء حمالت التطعيمات المجانية وقاعدة بيانات التطعيمات في
أي وقت كتابيًا .يمكن العثور على معلومات شاملة عن حماية البيانات في قاعدة بيانات التطعيمات الخاصة بمقاطعة استيريا على الموقع
 .www.vorsorgemedizin.stأؤكد أنني قد حصلت على دفتر الشيكات "( "Gesundheit für Eltern und Kind 2020الصحة للوالدين والطفل
لعام  ،) 2020من خالل قسائم التطعيم ،من أجل حملة التطعيمات المجانية ،وبأن المعلومات التي قدمتها في المقدمة كاملة وصحيحة وأنني لم َّ
أتلق حتى اآلن دفتر
ي تعويض
شيكات التطعيمات للطفل ال ُمدرج في المقدمة .أُقر بأنني ليس لد َّ
ي الحق في الحصول على كتيب آخر ،على سبيل المثال في حالة فقده ،وأنه يتعين عل َّ
مقاطعة استيريا عن التكاليف إذا حصلت على كتيب آخر .ستدفع بعد ذلك مقابل الحصول على اللقاحات والتطعيمات بنفسك.
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معلومات خدمة الوالد  -الطفل :يتم استخدام البيانات ال ُمخزنة في قاعدة بيانات التطعيمات الخاصة بمقاطعة استيريا أيضًا لخدمة الوالد  -الطفل :يعني هذا أنني
أتلقى معلومات منتظمة وخطية ومجانية عن بطاقة األم والطفل الموصى بها وتواريخ التطعيمات وعن الرعاية الصحية الوقائية المخصصة لألطفال .أُقر وأسمح
بأن يتم إعالمي بشك ٍل منتظم ،كتابيًا ومجانًا بشأن بطاقة األم والطفل الخاصة بي ومواعيد تلقي التطعيمات وبشأن الرعاية الصحية لألطفال .يمكنني إلغاء اشتراكي
في خدمة معلومات الوالد والطفل كتابيًا ف ي أي وقت .ال يتأثر الحصول على حملة التطعيمات المجانية .أسمح لطبيبي المعالج باإلضافة إلى المستشفى بإلغاء
التسجيل الخاص بي أو تسجيل طفلي في خدمة المعلومات في حالة وجود أسباب شخصية أو طبية للقيام بذلك ،وأسمح لطبيبي أو المستشفى بإخطار خدمة الوالد
والطفل وخدمة معلومات التطعيمات بأي تغييرات في البيانات تكون مهمة لبرنامج التطعيمات أو بطاقة األم والطفل.
مهم :تكون أقسام القسيمة صالحة فقط في حالة فصلها مباشرةً عند الطبيب أو في الصيدلية .يجب الحفاظ على اللقاح باردًا أثناء النقل من الصيدلية
إلى العملية الجراحية ،ولكن يجب عدم تجميده!
مالحظة لألطباء :يجب أن تكون جميع المعلومات كاملة ومقروءة .يجب استكمال توقيع المنقول إليه (عادةً األم) باإلضافة إلى ختم مكتب الطبيب وتوقيعه على
الجزء األمامي من االستمارة بحيث يمكن تقديم قسائم التطعيمات وفوترتها .يرجى فصل ورقة البيانات األصلية من الكتيب وإرسالها على الفور إلى the Wiss.
 Akademie für Vorsorgemedizin، Radetzkystraße 9/1، 8010غراتس .يرجى االتصال إذا كانت لديك أي أسئلة :هاتف ،829727/0316
فاكس  ،831411/0316البريد اإللكترونيakademie@vorsorgemedizin.st :
تذكر الصفحة التاسعة ما يلي:
يحمي التطعيم :في الوقت المناسب فقط!
ال يمكن عالج العديد من األمراض المعدية (حاالت العدوى) ،الشديدة ،بشك ٍل سببي ،ولكن يمكن تخفيف إشارات أو أعراض اإلصابة بالمرض فقط .ينطبق هذا
أيضًا على "الطب التقليدي" كما ينطبق أيضًا على ما يُسمى "الطب التكميلي" .ومن ث َّم يُعد التطعيم الحماية الف ّعالة الوحيدة .ومن ث َّم يتسم التطعيم في الوقت المناسب
بأهمية خاصة! تتوافق تواريخ التطعيمات الموصى بها" مع الوضع األحدث للعلوم الطبية .إنها توصيات ألفضل وقت .في حالة فقده ألي سبب كان ،يمكن إجراء
كل تطعيم في التاريخ الممكن التالي .سيكون طبيبك سعيدًا بإعطائك مزيد من المعلومات.
فيما يلي نظرة عامة على اللقاحات وتواريخ التطعيم الموصى بها.
تذكر الصفحات من  15إلى  18ما يلي:
معلومات التطعيمات من قسم تنظيم الصحة والرعاية

التطعيمات المجانية للرضع واألطفال الصغار
من خالل القسائم الواردة في هذا الكتيب يتلقى األطفال التطعيمات اآلتية مجانًا:
التطعيم سداسي الطبقات (الدفيتريا ،والتيتانوس ،وشلل األطفال ،والسعال الديكي ،واإلنفلونزا المستديمة ب ،والتهاب الكبد ب) الحصبة ،والتهاب الغدة النكافية،
وتطعيم ضد مجموعة الحصبة األلمانية ( )MMRفيروس الروتا (تطعيم عن طريق الفم) تطعيم المكورات الرئوية ( )PNCمن خالل هذه التطعيمات ،يُع ّد العديد
من التطعيمات الجزئية أو المعززات ضرورية لضمان حماية طويلة المدى .في حالة فقد تطعيم ،فإنه من المهم تعويضه في أقرب وقت ممكن.
تطعيم سداسي الطبقات
عادة يحدث التطعيم الجزئي األول في شهر  3من العمر ،والتطعيم الجزئي الثاني في شهر  5من العمر ،والتطعيم الجزئي الثالث من شهر ( 11حتى )12
من العمر ،في أول  6أشهر بعد التطعيم الجزئي الثاني.
تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ()MMR
مع إجراء التطعيم األول في شهر  10إلى  12من العمر ،يتم إجراء التطعيم الجزئي الثاني على فترات زمنية تصل إلى  3أشهر .في حالة حدوث التطعيم الجزئي
األول بعد العام األول من العمر ،يجب مراعاة وجود فاصل زمني مدته  4أسابيع كحد أدنى للتطعيم الجزئي الثاني .يمكن تعويض فقدان تطعيمات الحصبة
والنكاف والحصبة األلمانية األولى و/أو الثانية مجانًا خالل حملة التطعيمات المجانية في أي سن.
التطعيم ضد فيروس الروتا عن طريق الفم
تُعد فيروسات الروتا مسببات المرض األكثر شيوعًا التي تسبب اإلسهال مع التقيؤ (التهاب المعدة واألمعاء) لدى الرضع واألطفال الصغار .تُسبب هذه الفيروسات
نصفيًّا جميع أمراض اإلسهال في هذه الفئة العمرية (خاصةً في الشتاء) .كلما كان الطفل أصغر سنًا في وقت العدوى األولية ،كان من المفترض أن يكون مسار
المرض أكثر شدةً .ومن ث َّم يجب أن يبدأ تطعيم فيروس الروتا عن طريق الفم في أقرب وقت ممكن  -منذ اكتمال األسبوع السادس من العمر .بنا ًء على قرار
وزارة الصحة ،يتوفر إما عقار  ®Rotarixوإما  ®Rotateqبغرض التطعيم في حملة التطعيم المجانية .يمكن إعطاء كال التطعيمين من األسبوع السادس
من العمر .بنا ًء على اللقاح ،يتلقى األطفال تطعيمين جزئيَّين ( )®Rotarixأو  3تطعيمات جزئية ( .)®Rotateqيجب استكمال سلسلة التطعيم بحلول األسبوع
 24من العمر ( )®Rotarixأو األسبوع  32من العمر ( .)®Rotateqلم يتم التخطيط للتغيير بين التطعيمات.
لعام  2020يتوفر تطعيم  ®Rotarixمجانًا.
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التطعيم المتعدد المجمع ضد المكورات الرئوية ()PNC
في أول عامين من ال عمر ،تعد أمراض المكورات الرئوية الشديدة جدًا (الباضعة) مع تسمم الدم أو التهاب السحايا الصديدي من أكثر حاالت العدوى المهددة للحياة
وانتشارا .ومن ث َّم ،وفقًا لخطة التطعيمات النمساوية ،يوصى بتطعيم المكورات الرئوية ( )PNCلجميع األطفال الرضع من سن
وأسباب التليف األكثر شيوعًا
ً
 3أشهر.
يوصى بشدة بالبدء المبكر لسلسلة التطعيمات في الشهر الثالث من العمر .بسبب :تحدث معظم حاالت التهاب السحايا بالمكورات الرئوية في في النصف الثاني من
السنة األولى .بنا ًء على قرار وزارة الصحة ،يتوفر إما  ®Synflorixوإما  ®Prevenarبصفته تطعي ًما .في عام  ،2020سيتم استخدام ®Prevenar 13
للتطعيمات المجانية .يتم إعطاء التطعيم األول الجزئي في الشهر الثالث من العمر ،والثاني في الشهر الخامس من العمر والثالث في الشهر ( 12إلى )14
من العمر ،أي بعد التطعيم الجزئي الثاني بمدة تتراوح من  7إلى  9شهور .كما يمكن إعطاء تطعيم المكورات الرئوية أيضًا في نفس الوقت مع التطعيم سداسي
الطبقات .في حالة عدم إعطاء التطعيم الجزئي األول حتى العام الثاني من العمر ،يوصى بإعطاء تطعيمين جزئيِّين منفصلين عن بعضهما بمدة  8أسابيع فقط.
يستطيع األطفال ذوو الخطر المتزايد اللحاق بتطعيم المكورات الرئوية مجانًا حتى سن الخامسة.
(في المربع أدناه ستجد جدول التطعيمات الزمني ،بنا ًء على بدء التطعيم األولي)

التطعيمات المهمة األخرى للرضع واألطفال الصغار
باإلضافة إلى التطعيمات التي تحصل عليها مجانًا مع كتيب القسائم هذا ،توصي خطة التطعيمات الشرقية بمزيد من التطعيمات لجميع األطفال حديثي الوالدة
واألطفال الصغار ،ولكن يجب أن تدفع مقابل هذه التطعيمات بنفسك .يرجى المناقشة مع طبيبك المعالج أي التطعيمات حساسة وضرورية لطفلك:
التهاب السحايا بالمكورات السحائية
نظرا إلى الحالة الوبائية ،يوصى بالتطعيم ضد مرض التهاب السحايا بالمكورات السحائية  Bلجميع األطفال والمراهقين من سن شهرين .يوصى بالتطعيم باستخدام
ً
اللقاح أحادي التكافؤ المقترن ضد مجموعة المكورات السحائية  Cمن سن عامين ويمكن إعطاؤه منذ اكتمال الشهر الثاني من العمر .يعتمد عدد التطعيمات الجزئية
المطلوبة على بدء التطعيم واللقاح المستخدم .بين سن  11و 13عا ًما ،يجب إعطاء جرعة إضافية من اللقاح المترافق رباعي الطبقات ( ACWYراجع أيضًا
"التطعيمات ألطفال المدارس").
الحُماق (جُدري الماء ،وبراغيث األغنام)
يُعد ال ُحماق عدوى ضارة جدًا حيث قد يحدث أمراضًا ُمقترنة (مضاعفات) حادة جدًا .ومن ث َّم ،يُعد هذا التطعيم أحد التطعيمات الموصى بها بشك ٍل عام بالفعل .يتم
هذا التطعيم في جزأين على فواصل زمنية تبلغ  4أسابيع على األقل .يوصى به في العام الثاني من العمر ،ولكن يمكن إعطاؤه منذ اكتمال الشهر التاسع من العمر.
اللقاح الطارد للقُراد (فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقُراد)
ستيريا منطقة بها عدد كبير من القُراد الذي يمكنه نقل فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقُراد .لذلك يُوصى بإعطاء تطعيم فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقُراد
شهرا
من العام األول من العمر .تتحقق الحماية األساسية بتطعيمين جزئيَّين على فترات زمنية تتراوح بين  3-1شهور وتطعيم ثالث بعد  12-5أو 12-9
ً
(بنا ًء على التطعيم).
التهاب الكبد الوبائي أ
يوصى بالتطعيم لجميع األطفال من عمر سنتين  -ولكن خاصةً قبل دخول مركز مجتمعي (على سبيل المثال دور الحضانة ،ومركز رعاية ما بعد المدرسة).
يتم إجراء التطعيم الجزئي الثاني على فترات زمنية تبلغ  6شهور .من المحتمل أال يكون التطعيم المعزز ضروريًا وفقًا للمعرفة الحالية.

اإلنفلوانزا (فيروس اإلنفلونزا الحقيقي)

يوصى بالتطعيم لألطفال من سن  7شهور .يجب أن يحصل خاصةً األطفال ذوو خطر اإلصابة المتزايد بأمراض الرئتين ،والقلب والدورة الدموية والكلى والتمثيل
الغذائي المزمنة وأمراض نقص المناعة الخلقي أو المكتسب على تطعيم اإلنفلونزا.

أطفال المدارس ،والمراهقون ،واألشخاص البالغون
برنامج التطعيم المجاني
ضمن إطار حملة التطعيمات المجانية بالمدارس ،يتم تجديد التطعيمات ضد أمراض الديفتريا ،والتيتانيوس ،وشلل األطفال والسعال الديكي من عمر  7سنوات أو
يتم التعويض عن التطعيم األساسي الفائت ضد االلتهاب الكبدي الوبائي  .Bيوصى بأن يتم تجديد تطعيم االلتهاب الكبدي الوبائي  Bمن عمر  8سنوات .يجب
التعويض عن تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية في أقرب وقت ممكن :للحماية اآلمنة يوصى بإعطاء تطعيمين جزئيَّين .تعد الحماية اآلمنة من مرض
الحصبة مهمة بصفة خاصة للفتيات قبل احتمال حدوث الحمل .التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ( )HPVمجانًا للبنات واألوالد من عمر  9إلى 12
عا ًما (عيد الميالد الـ  .)12يحمي إلى درجة عالية من سرطان عنق الرحم والثآليل التناسلية ،من بين أشياء أخرى .يتم التطعيم في تطعيمين جزئيَّين على فترات
زمنية تبلغ  6شهور .بالنسبة إلى حماية تطعيم المكورات السحائية ،يتوفر لقاح مترافق رباعي الطبقات ( )ACWYمجانًا في العام  13 - 11من العمر .كما
يوصى بالتطعيم لألطفال األكبر سنًا/المراهقين ،في حال بعض الحاالت الموجودة مسبقًا ،وكالتطعيم بغرض السفر ،ولكن بعد ذلك ستضطر إلى دفع قيمته بنفسك.
يتم تقديم تطعيمات سن المدرسة المجانية في المدرسة بو اسطة األطباء في الممارسة الخاصة ،وفي مراكز التطعيمات الخاصة بسلطات المقاطعة ،ومركز
التطعيمات اإلقليمي وفي السلطات البلدية في غراتس.
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موصى به ،ولكن ليس في البرنامج المجاني:
يُعد تطعيم التهاب الدماغ المنقول بالقُراد غير ُمكلف بصفة خاصة في برنامج التطعيم بالمدارس ومه ًما بصفة خاصة في استيريا .كما يجب التعويض عن حماية
التطعيم ضد جدري الماء (ال ُحماق) ،أو التهاب المكورات السحائية  Bأو االلتهاب الكبدي الوبائي  Aأو استكماله في المدرسة .يجب إعطاء تطعيم اإلنفلونزا
بشك ٍل سنوي .من سن  12حتى  15عا ًما ،يمكن الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ( 2تطعيم جزئي) بسعر منخفض في مراكز التطعيم العامة.
كما يجب أن يتجدد حصول األشخاص البالغين على تطعيم الدفيتريا والتيتانيوس والسعال الديكي وشلل األطفال كل  10سنوات  -من سن  60عا ًما كل  5سنوات.
يجب تجديد تطعيم التهاب الدماغ المحمول بالقُراد من سن  60عا ًما كل  3سنوات .يجب أن يتم تطعيم األشخاص من سن  50عا ًما ضد الهربس النطاقي
(الهربس العصبي) ومن سن  60عا ًما ضد المكورات الرئوية (االلتهاب الرئوي) ،حيث يزيد خطر اإلصابة بحاالت العدوى الخطيرة بشك ٍل ملحوظ في هذا العمر.
يوصى بأخذ تطعيم اإلنفلونزا ("اإلنفلونزا الحقيقية") لجميع األشخاص البالغين .يجب تجديده كل عام ألنه يتم تكييف التطعيمات مع سالالت اإلنفلونزا الجديدة
كل عام.
خطر مضاعفات التطعيم
التطعيم هو عملية تم "نسخها" من الطبيعة .ال يمكن استبعاد التفاعالت بمعنى "مرض التطعيم" بشك ٍل كامل على اإلطالق .ومن ث َّم ،فإنه يجب مقارنة الخطر
والنتائج المحتملة لألمراض "الطبيعية" بـ "خطر التطعيم" المحتمل.
اسأل طبيبك عن تفاعالت التطعيم المحتملة واآلثار المحتملة أو اقرأ المعلومات المتخصصة عن اللقاحات في وزارة الشؤون االجتماعية ضمن "اللقاحات" .غالبًا ما
نظرا إلى إجراءات االعتماد والمراقبة المستمرة الصارمة .عدم التطعيم أكثر خطورة بشك ٍل أكبر.
تكون المضاعفات األكثر خطورة بعد التطعيمات نادرة للغاية
ً
التطعيمات هي التي تحمي حقًا!
متى يجب عدم تطعيم طفلك؟
• بالنسبة إلى أمراض الحمى الحادة
• في حالة الحساسية المعروفة لمكونات اللقاح
يرجى إبالغ طبيبك المعالج...
• إذا كان طفلك لديه "اتجاه عام" إلى اإلصابة بالحساسية (على سبيل المثال التهاب الجلد العصبي ،مرض األكزيما) أو األمراض (المزمنة) السابقة األخرى
• كيفية "تحمل" اللقاحات حتى اآلن وفي حالة حدوث مرض معدي في البيئة الخاصة بك في وقت التطعيم.
إذا كان لديك برد و/أو درجة حرارة مرتفعة ً
قليال ،فسيحدد طبيبك المعالج بعد فحص الطفل ما إذا كان يمكن تطعيم طفلك.
لألسئلة المحددة...
يرجى االتصال بمستشفى األطفال الجامعي بغراتس (قسم العدوى ،هاتف  )385/0316-14588أو قسم األطفال في LKH Hochsteiermark/Leoben
(هاتف )401/03842-2438
تتوفر نصائح عن السفر والتطعيمات من مركز التطعيم الطبي أثناء السفر واالستشارات التابع إلدارة تنظيم الصحة والرعاية (هاتف )877/0316-3577
ومعهد الصحة العامة (هاتف  )385/0316-73627يتوفر مزيد من المعلومات عن التطعيمات على الموقع  www.vorsorgemedizin.stمن إدارة الصحة
(هاتف  877/0316-3546أو  )-3526ومن طبيبك المعالج.
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