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 للطب الوقائي  أكاديمية العلوم
 

 
Arabisch 

 2022نصوص المعلومات من كتيب القسائم الصحية للوالدين والطفل إصدار عام 
 

 لماذا حصلت على كتيب القسائم "الصحة للوالدين والطفل" وما الذي يتضمنه؟ 
القسائم هذا معك عند زيارتك لطب الحرص على أخذ كتيب  يُرجى  القسائم هذا.  الخاصة بطفلك مجانًا من خالل كتيب  التطعيمات  أهم   يب األطفال ستحصل على 

التطعيمات من   إلى  باإلضافة  الصيدلية  التطعيمات في  الحصول على  يمكنك  العائلة مع طفلك.  ا  الطبيبأو طبيب  أقسام  الكتيب.  مجانًا من خالل   لقسيمة في هذا 
 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

يورو مقابل حمالت التطعيم المجانية لطفلك من قِبل شركات   900  بقيمة إجمالية تزيد عنيحظى كتيب القسائم "الصحة" هذا بقيمة لك ولطفلك. يحتوي على قسائم  
ت التطعيم المجانية وقاعدة بيانات الدولة والحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الصحي. لتتمكن من االستفادة من هذه القسائم، يتعين عليك تسجيل طفلك في حمال 

 التطعيم النمساوية. 
 

  بفصلأو موظفو المستشفى   للقيام بذلك، يرجى تعبئة ورقة البيانات )على اليمين( بالكامل وبشكل مقروء والتوقيع في الصندوق الموجود أسفل اليمين. سيقوم الطبيب  

جيل طفلك ويصبح الكتيب صالًحا إال عندما يتم هذا األمر. عندما تحصل على التطعيم، ستقوم الصيدلية  الورقة. تظل النسخة الكربونية فقط في الكتيب. لن يتم تس
التطعيم" خارج الكتيب. يؤكد  بفصل قسم القسائم "الوصفة الطبية" مباشرةً من الكتيب. عند التطعيم في العملية الجراحية، يتم فصل األقسام "قسيمة التطعيم" و"تأكيد 

التي حصل تضطر إلى الدفع مقابل هذه التطعيمات في الصيدلية أو في العملية الجراحية. يظل قسم "إخطار التطعيم" في الكتيب بحيث تعرف التطعيمات  ذلك أنك لن  
كما ستضطر أيًضا    عليها طفلك، ومتى ومّمن. إذا لم يكن بحوزتك كتيب القسائم في الصيدلية، ستتلقى التطعيم فقط في وصفة طبية خاصة وعلى حسابك الخاص.
  أطباء   لدي   ئم صالحةإلى دفع رسوم التطعيم في الجراحة إذا نسيت الكتيب. ولكن، سيقوم الطبيب والصيدلية بإعادة المال إليك إذا أحضرت كتيب القسائم. القسا

 مات اإلقليمي والمركز الصحي بمدينة غراتس. ، ومركز التطعي  ستيريا األطفال والممارسين العموميين باإلضافة إلى جميع إدارات الصحة بالمقاطعات في
 تنبيه: األقسام المنفصلة )أي المنفصلة بالفعل( غير صالحة ومن ثمَّ ال قيمة لها! 

 عند الذهاب لتلقي التطعيم، احرص على أخذ بطاقة التطعيم معك!
 

 تعرض ورقة البيانات في الصفحة الخامسة، حيث يجب عليك ملء النقاط التالية:

 التأمين االجتماعي وتاريخ ميالد الوصي القانونيرقم  •

 اسم العائلة للوصي القانوني •

 االسم األول للوصي القانوني •

 العنوان •

 المكان والرمز البريدي  •

 رقم الهاتف المحمول  •

 عنوان البريد اإللكتروني •

 اسم العائلة للطفل •

 االسم األول للطفل  •

  جنسرقم التأمين االجتماعي للطفل وتاريخ الميالد وال •

 ة /في الحقل األيسر السفلي: ختم وتوقيع المستشفى أو الطبيب •
 في الحقل األيمن المجاور له: تاريخ ومكان وتوقيع الوصي القانوني

 
 

 تذكر الصفحة السادسة ما يلي: 
 التأكيد واإلقرار لألوصياء القانونيين 

  حملة التطعيم المجانية وقاعدة بيانات التطعيم:
ستيريا.   بمقاطعة  الخاصة  المجانية  التطعيم  وحمالت  التطعيمات  بيانات  قاعدة  في  طفلي  بتسجيل  قمت  أنني  على  الحصول   وبالتاليأؤكد  إمكانية  تلقائيًا  أتلقى   ، 

التطعيمات التي تُعَطى خالل إطار عمل حمالت والتطعيمات لدى الطبيب مجانية ودون مقابل. سيتم تهيئة    حاتاللقا على التطعيم المجاني الخاص بمقاطعة استيريا.  
انات الشخصية وبيانات التعقيم  التطعيم المجانية بمقاطعة استيريا عام بعد عام؛ لتتالءم مع التوصيات الواردة في خطة التطعيمات النمساوية. أُقر وأسمح بمعالجة البي

إلكت المجانية وتخزينها  التطعيم  لمعالجة وفوترة حمالت  المعالجة المطلوبة  بمقاطعة استيريا. في حالة عدم موافقتي على  الخاصة  التطعيم  بيانات  رونيًا في قاعدة 
 حصري لحملة التطعيم  اإللكترونية، لن أستطيع أو يستطيع طفلي المشاركة في حمالت التطعيم المجانية. سيتم استخدام بياناتي في قاعدة بيانات التطعيمات بشكل  

بغض النظر عن ذلك، يجب أيًضا إدخال بيانات التطعيم في سجل التطعيم اإللكتروني النسماوي بمعرفة  أدناه(.    انظرالطفل )  -  ين الوالد  المجانية وخدمة معلومات
بيانات التطعيمات أسمح لألطباء والمستشفيات الُمصرح لها في شبكة التطعيمات النمساوية باالطالع أو تلقي المعلومات التي يتم توثيقها في قاعدة    طبيبة التطعيم.

ن في قاعدة بيانات التطعيم النمساوية.  ،بناًء على طلب كتابي لطفلي عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتف.   سأتلقى معلومات عن أّي  من بياناتي وبيانات طفلي التي تُخزَّ

عيمات في أي وقت كتابيًا. يمكن العثور على معلومات شاملة عن حمالت التطعيمات المجانية وقاعدة بيانات التطاالشتراك الخاص بي أو بطفلي في  يمكنني إلغاء  
الموقع   على  استيريا  بمقاطعة  الخاصة  التطعيمات  بيانات  قاعدة  في  البيانات  على  www.vorsorgemedizin.stحماية  حصلت  قد  أنني  أؤكد  كتيب    . 

(، من خالل قسائم التطعيم، من أجل حملة التطعيمات المجانية، 2022" )الصحة للوالدين والطفل لعام  Gesundheit für Eltern und Kind 2022"التطعيمات
يس لديَّ الحق في الحصول التطعيمات للطفل الُمدرج في المقدمة. أُقر بأنني لكتيب  وبأن المعلومات التي قدمتها في المقدمة كاملة وصحيحة وأنني لم أتلقَّ حتى اآلن  

د ذلك مقابل الحصول  على كتيب آخر، على سبيل المثال في حالة فقده، وأنه يتعين عليَّ تعويض مقاطعة استيريا عن التكاليف إذا حصلت على كتيب آخر. ستدفع بع
 على اللقاحات والتطعيمات بنفسك. 

الطفل: يعني هذا أنني    -   ينزنة في قاعدة بيانات التطعيمات الخاصة بمقاطعة استيريا أيًضا لخدمة الوالديتم استخدام البيانات الُمخ   الطفل:   -   ينمعلومات الوالد خدمة  
فال. أُقر وأسمح بأن  أتلقى معلومات منتظمة وخطية ومجانية عن بطاقة األم والطفل الموصى بها وتواريخ التطعيمات وعن الرعاية الصحية الوقائية المخصصة لألط
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اشتراكي في ل  منتظم، كتابيًا ومجانًا بشأن بطاقة األم والطفل الخاصة بي ومواعيد تلقي التطعيمات وبشأن الرعاية الصحية لألطفال. يمكنني إلغاء  يتم إعالمي بشك
ة إلى المستشفى بإلغاء التسجيل ال يتأثر الحصول على حملة التطعيمات المجانية. أسمح لطبيبي المعالج باإلضافووالطفل كتابيًا في أي وقت    ينخدمة معلومات الوالد

والطفل وخدمة   ين طفلي في خدمة المعلومات في حالة وجود أسباب شخصية أو طبية للقيام بذلك، وأسمح لطبيبي أو المستشفى بإخطار خدمة الوالدب  الخاص بي أو 
 والطفل. معلومات التطعيمات بأي تغييرات في البيانات تكون مهمة لبرنامج التطعيمات أو بطاقة األم 

 
ال  مهم: من  النقل  أثناء  بارًدا  اللقاح  على  الحفاظ  يجب  الصيدلية.  في  أو  الطبيب   عند  مباشرةً  فصلها  حالة  في  فقط  صالحة  القسيمة  أقسام   صيدلية  تكون 

 إلى العملية الجراحية، ولكن يجب عدم تجميده!
 

( باإلضافة إلى ختم مكتب الطبيب وتوقيعه  أحد الوالدينمنقول إليه )عادةً  يجب أن تكون جميع المعلومات كاملة ومقروءة. يجب استكمال توقيع ال  مالحظة لألطباء:
 theى الفور إلى  على الجزء األمامي من االستمارة بحيث يمكن تقديم قسائم التطعيمات وفوترتها. يرجى فصل ورقة البيانات األصلية من الكتيب وإرسالها عل

Wiss. Akademie für Vorsorgemedizin  ،Radetzkystraße 9/1  ،8010    هاتف أسئلة:  أي  لديك  كانت  إذا  االتصال  يرجى  غراتس. 
 akademie@vorsorgemedizin.st، البريد اإللكتروني: 831411/0316، فاكس 829727/0316

 
 تذكر الصفحة التاسعة ما يلي: 

 يحمي التطعيم: في الوقت المناسب فقط! 
ط. ينطبق هذا أيًضا ال يمكن عالج العديد من األمراض المعدية )حاالت العدوى(، الشديدة، بشكل  سببي، ولكن يمكن تخفيف إشارات أو أعراض اإلصابة بالمرض فق

ومن ثمَّ يتسم التطعيم في الوقت المناسب بأهمية  يُعد التطعيم الحماية الفعّالة الوحيدة.   لذلك، على "الطب التقليدي" كما ينطبق أيًضا على ما يُسمى "الطب التكميلي". 
ن إجراء كل تطعيم  خاصة! تتوافق تواريخ التطعيمات الموصى بها" مع الوضع األحدث للعلوم الطبية. إنها توصيات ألفضل وقت. في حالة فقده ألي سبب كان، يمك

 المعلومات.مزيد من الفي التاريخ الممكن التالي. سيكون طبيبك سعيًدا بإعطائك 
 

 فيما يلي نظرة عامة على اللقاحات وتواريخ التطعيم الموصى بها.
 

 :يلي ما العاشرة الصفحة تذكر
 بطاقة األم والطفل وخدمات المعلومات للوالدين والطفل 

 
 …بطاقة األم والطفل

ل، كما تتيح لهم  وتوفر معلومات حول الحالة الصحية لألم والطفة. الخامسللعناية الطبية بالحوامل واألطفال حتى سن هي أحد أنواع الخطوط اإلرشادية المقدمة  …
فالمساعدة الطبية ال ينبغي أن تأتي قبل فوات األوان، لذلك من المهم للغاية االستفادة من جميع مواعيد  أيًضا التعرف على أي مخاطر محتملة وكيفية التعامل معها.  

 بطاقة األم والطفل في الوقت المحدد. 
 

لسبب وجيه: من المهم مراقبة التطور الصحي لفترة طويلة بحيث ال يتعرض طفلك لمخاطر    - سنوات    5األم والطفل كافية حتى سن  بطاقة  تعد فحوصات  بشكل عام،  
في الوقت المناسب وبشكل    -  ، يرجى استخدام هذا العرضجسديًا. لذلكليتطوربل المدرسة وأو غير معالجة في رياض األطفال أو في سنوات ما ق  مكتشفةصحية غير  

بالمناسبة: جميع   لم  األ  فحوصات بطاقةمنتظم.  إذا  الصحي  مؤمنًا  تكن  م والطفل مجانية. حتى  التأمين  تأمين صحي من صندوق  الحصول على شهادة  يمكنك   ،
 النمساوي. 

 
GESUND. UND WIE!  

الوقائي  سوف   العلمية للطب  الوالدين لألكاديمية  لديك    مجانًاتتلقى مجلة  إذا كان  تلقائي  القسائم  وبشكل  ل"كتيب  لم يكن  الصحة  إذا  لديك دفتر  لوالدين واألطفال". 
 (. 27 97 82 / 0316 على رقم الهاتفعند الطلب )مجانًا " !GESUND. UND WIE "  !الصحة و كيف  مجلة، فستتلقى  التطعيمات

 …خدمة المعلومات للوالدين والطفل
حول الرعاية الصحية لطفلك, فستخبرك خدمة معلومات الوالدين و الطفل  في الوقت بمعرفة خدمات بطاقة األم و الطفل و تواريخ التطعيم  إذا كنت ترغب   …

   .المناسب و مجاناً 
 

  :معلومات إضافية
  27 97 82 / 0316هاتف 

 
 ما يلي:  الصفحة الحادية عشرتذكر 

 والوالدين تقديم المشورة لألمهات 

 
 حتى ال تتحول المسائل الصغيرة إلى مشاكل كبيرة. 

 
والهدف من ذلك هو دعم   ،( في مقاطعات ستيرياebz) تقديم المشورة لآلباء باء باإلضافة إلى مراكز والية ستيريا العديد من مراكز استشارات األمهات واآلتدير 

 أطفالهم وتربيتهم.  آباء الرضع وصغار األطفال في رعاية
 

مجموعات العروض من الفحوصات الطبية والرعاية والنصائح الغذائية إلى الرعاية الوقائية النفسية واالجتماعية )مثل اجتماعات الوالدين والطفل وتتنوع 

ر(. يتم ضمان المشورة المهنية من األطباء واألخصائيين االجتماعيين والقابالت المؤهالت وممرضات األطفال الرضاعة الطبيعية والمحاضرات وغير ذلك الكثي

. يمكنك الحصول على  وقت مبكروالعقلية واالجتماعية في ، يمكن تعزيز الصحة البدنية . بهذه الطريقةوغيرهم من المتخصصين من منطقة الوالدين والطفل

 .مجلس بلدية جراتساعيين في إدارة منطقتك أو من من األخصائيين االجتممعلومات أكثر تفصيالً 

 
 :عشر ما يلي الثالثةتذكر الصفحة 

 السالمة لطفلك 
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منزل. وكل  في كل عام، هناك طفل من كل خمسة أطفال في النمسا يتلقى العالج في المستشفى بعد تعرضه لحادث. وما يقرب من نصف الحوادث تقع بداخل ال 
 أسبوعين أو ثالثة أسابيع يموت طفل نتيجة حادث.

 
  أشياء صغيرةبحماية كبيرة (GROSSE SCHÜTZEN KLEINE) باستخدام قائمة الفحص الخاصة بجمعية

 : يمكنك التحقق من منزلك للتأكد من سالمة طفلك
www.grosse-schuetzen-kleine.at/gsk/service 

 الحروق 
 ، ولكن من السهل منعها.(واالكتواءلألطفال )مثل الحروق التي تحدث العديد من الحوادث الخطيرة  هناك ،ألسف، ولللألطفا مفضالً المطبخ مكانًا يعد 

  :نصائح
 وال تحملي أو تأكلي أو تشربي شيء ساخنًا بجانب طفلك أو فوقه. .واقيات للموقد والفرنبتركيب قومي  •

 السقوط
اإلصابات    وتجنبأن ينقذ األرواح    ، حيث أنه قادر علىقفل النافذة هو أهم االحتياطاتفإن  يعتبر السقوط من النافذة أحد أخطر الحوادث التي يتعرض لها األطفال.  

 الخطيرة. 
  :نصائح

  ةبتهوية الغرف  يطفلك بعيًدا عن نظرك عندما تقوم قابلة للقفل على النوافذ وأبواب الشرفات • ال تدعِ  أجهزة أمانقومي بتركيب  •
  قومي بتركيب شبكة حماية على الساللم •
 الغرق يحدث سريعًا وبصمت  ر.طفلك أبًدا دون رقابة على طاولة التغيي يتتركال  •

 !حولهاأو  المياهفي  دون انقطاع وبحرص شديد عند وجودهم األطفال مراقبة المميتة في النمسا! يرجى الغرق هو السبب الثاني األكثر شيوًعا لحوادث األطفال 
  :نصائح

فوًرا حتى   للطفل    التنفس االصطناعيأن يقدم    لمسبح • بعد حادث الغرق ، يجبطفلك أبًدا دون رقابة في حوض االستحمام أو حوض السباحة أو اال تترك   •
 يتمكن المخ من الحصول على األكسجين مرة أخرى. 

 سالمة الطفل المتنقلة
 احِم طفلك على الطريق وأثناء الرياضة: 

 . يمكن لمقاعد السيارة والخوذات المناسبة لعمره أن تنقذ حياته
  :نصائح

  ةتقود فيها السيارأمن طفلك بمقعد مناسب لعمره في كل مرة   •

 ضع خوذة على طفلك قبل ركوب الدراجات أو التزلج  •

  تترك طفلك بمفرده مع كلب وعلم طفلك كيفية التصرف تجاه الكالب. ال •    

 

 تذكر الصفحة الرابعة عشر ما يلي: 

 ال داع للذعر في حالة الطوارئ! 

  الماء مثالً(. أنقذ الطفل من حالة الخطر الشديد )من السقوط في   .1
 اصرخ بصوت عال طلبًا للمساعدة  .2
  ابدأ على الفور  .3

  بإجراءات فورية إلنقاذ الحياة.      
 اإلسعاف. أبلغ   .4

 
 أرقام هواتف الطوارئ

  144  :اإلسعاف 
 (شرطة وإسعاف وإطفاء ) 112 :رقم الطوارئ األوربي 

 122  :اإلطفاء 
 133 :الشرطة 

 
 أرقام الخدمة 

 141 الطوارئ الطبية )رمز المنطقة المحلية( خدمة 
 

 التسلسل الصحيح إلجراءات اإلسعافات األولية
 الوعي: تحدث إلى الطفل بصوت عال  وهز أكتافه بلطف  فحص 

 الطفل فاقد الوعي: 
 اطلب المساعدة! 

  فتح مجرى الهواء:
 مد رأس الطفل، وسحب الذقن ألعلى 

: 10التنفس لمدة أقصاها مراقبة   ثوان 
 للتأكد من أن الطفل يرى ويسمع ويشعر

 لطفل ال يتنفس بشكل طبيعي: ا
 مرات: من الفم إلى الفم أو من الفم إلى األنف 5إعطاء تنفس له 

 تنفس خمس مرات مع إمالة الرأس قليالً بحيث يرتفع الصدر والبطن كما هو الحال مع التنفس الطبيعي. 
 مرة:  30تدليك القلب  

 )إصبعان للرضع( في منتصف الصدر ومد ذراعك. اضغط بسرعة وبقوة. ضع كرة يدك  
 مرة أخرى وهكذا.  30مرتان تنفس ثم تدليك القلب 

 ، فاتصل بالطوارئ بعد دقيقة واحدة. ذا كنت بمفردكإ
 بشكل طبيعي مرة أخرى. ؛ استمر حتى يستيقظ الطفل أو يتنفس  مرة ومرتين تنفس   30بتدليك القلب  مرة أخرى  قم  ؛ ثم  ( 144) اطلب اإلسعاف  
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 ؛ الضغط على الجرح. ضع ضمادة ضغط إذا لزم األمر ىارفع الجزء النازف من الجسم ألعل النزيف:   شديدةلجروح ل
 
 

 الطفل واعٍ: 
 مزيد من مراقبة الطفل، وتوفير له وضعية مريحة وهواء نقي وتغطية ورعاية ال

 144اتصل برقم الطوارئ:  
 الطفل يتنفس بشكل طبيعي: 

 الطفل في وضع جانبي مستقل ضع  
 144اتصل برقم الطوارئ:  

 15صفحة    2022المصدر: والية ستيريا لطب الطوارئ والكوارث؛ 
 

 ما يلي: 18إلى  15تذكر الصفحات من 
 معلومات التطعيمات من قسم تنظيم الصحة والرعاية 

 

 التطعيمات المجانية للرضع واألطفال الصغار
 الواردة في هذا الكتيب يتلقى األطفال التطعيمات اآلتية مجانًا:من خالل القسائم 

والتيتانوس )الدفيتريا،  الطبقات  الغدة الكزاز  /التطعيم سداسي  والتهاب  الحصبة،  الكبد ب(  والتهاب  المستديمة ب،  الديكي، واإلنفلونزا  والسعال  ، وشلل األطفال، 
   عدة   هذه التطعيمات،    لكل  (  PNC( فيروس الروتا )تطعيم عن طريق الفم( تطعيم المكورات الرئوية )MMRالنكافية، وتطعيم ضد مجموعة الحصبة األلمانية )

 معززات ضرورية لضمان حماية طويلة المدى. في حالة فقد تطعيم، فإنه من المهم تعويضه في أقرب وقت ممكن.  جزئية أو  تطعيمات 
 

 تطعيم سداسي الطبقات
األ الجزئي  التطعيم  يحدث  شهر  عادة  في  شهر    3ول  في  الثاني  والتطعيم  العمر،  شهر    5من  من  الثالث  والتطعيم  العمر،   (  12)حتى    11من 

 بعد التطعيم الجزئي الثاني.  على أقرب تقدير أشهر 6من العمر، في أول 
 

 (MMRتطعيم الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية )
أشهر. في حالة حدوث التطعيم الجزئي    3من العمر، يتم إجراء التطعيم الجزئي الثاني على فترات زمنية تصل إلى    12إلى    10مع إجراء التطعيم األول في شهر  

فقدان تطعيمات الحصبة والنكاف   أسابيع كحد أدنى للتطعيم الجزئي الثاني. يمكن تعويض  4األول بعد العام األول من العمر، يجب مراعاة وجود فاصل زمني مدته 
 والحصبة األلمانية األولى و/أو الثانية مجانًا خالل حملة التطعيمات المجانية في أي سن.

 
 التطعيم ضد فيروس الروتا عن طريق الفم 

غار. تُسبب هذه الفيروسات نصفيًّا جميع أمراض  )التهاب المعدة واألمعاء( لدى الرضع واألطفال الصالسبب األكثر شيوًعا لإلصابة باإلسهال  تُعد فيروسات الروتا  
يجب أن يبدأ تطعيم    لذلك،  اإلسهال في هذه الفئة العمرية )خاصةً في الشتاء(. كلما كان الطفل أصغر سنًا في وقت العدوى األولية، كان مسار المرض أكثر شدةً.  

® وإما Rotarixلسادس من العمر. بناًء على قرار وزارة الصحة، يتوفر إما عقار  منذ اكتمال األسبوع ا  -فيروس الروتا عن طريق الفم في أقرب وقت ممكن  
Rotateq  السادس األسبوع  من  التطعيمين  كال  إعطاء  يمكن  المجانية.  التطعيم  حملة  في  التطعيم  بغرض   ® 

®(. يجب استكمال سلسلة التطعيم بحلول األسبوع  Rotateqتطعيمات جزئية )  3®( أو  Rotarixمن العمر. بناًء على اللقاح، يتلقى األطفال تطعيمين جزئيَّين )
 ®(. لم يتم التخطيط للتغيير بين التطعيمات.Rotateqمن العمر ) 32®( أو األسبوع  Rotarixمن العمر ) 24
 ® مجانًا.Rotarixيتوفر تطعيم  2022لعام 

 
 ( PNCالتطعيم المتعدد المجمع)  المكورات الرئوية:
( مع تسمم الدم أو التهاب السحايا الصديدي من أكثر حاالت العدوى المهددة للحياة   الغازيةالعمر، تعد أمراض المكورات الرئوية الشديدة جًدا )في أول عامين من  

( الرئوية  المكورات  بتطعيم  النمساوية، يوصى  التطعيمات  وفقًا لخطة  ثمَّ،  األكثر شيوًعا وانتشاًرا. ومن  التليف  اPNCوأسباب  لجميع  الرضع من سن  (   ألطفال 
 حتى سن عامين، ولألطفال المعرضين للخطر حتى سن الخامسة. أشهر 3

  النصف الثاني من يوصى بشدة بالبدء المبكر لسلسلة التطعيمات في الشهر الثالث من العمر. بسبب: تحدث معظم حاالت التهاب السحايا بالمكورات الرئوية في  
الشهر  العمر في  والثالث  العمر  من  الخامس  الشهر  في  والثاني  العمر،  من  الثالث  الشهر  في  الجزئي  األول  التطعيم  إعطاء  يتم   ( 14)إلى    12. 

شهور. كما يمكن إعطاء تطعيم المكورات الرئوية أيًضا في نفس الوقت مع التطعيم سداسي    9إلى    7من العمر، أي بعد التطعيم الجزئي الثاني بمدة تتراوح من  
.  علي األقل   أسابيع    8ين منفصلين عن بعضهما بمدة  الطبقات. في حالة عدم إعطاء التطعيم الجزئي األول حتى العام الثاني من العمر، يوصى بإعطاء تطعيمين جزئيِّ 

اللحاق بتطعيم المكورات الرئوية مجانًا حتى سن الخامسة. المتزايد  ® وإما Synflorixبناًء على قرار وزارة الصحة، يتوفر إما    يستطيع األطفال ذوو الخطر 
Prevenar سيتم استخدام  2022® بصفته تطعيًما. في عام ،Prevenar 13طعيمات المجانية.® للت 

 )في المربع أدناه ستجد جدول التطعيمات الزمني، بناًء على بدء التطعيم األولي(
 

 اإلنفلوانزا )فيروس اإلنفلونزا الحقيقي( 
والقلب والدورة  شهور. على وجه الخصوص ، يجب أن يتلقى األطفال المعرضون لخطر متزايد من أمراض الرئة    7التطعيم موصى به ومفيد لألطفال من سن  

قد يتم تقديم التطعيم ضد اإلنفلونزا مرة أخرى  .  الدموية المزمنة وأمراض الكلى واألمراض األيضية والعيوب المناعية الخلقية أو المكتسبة التطعيم ضد اإلنفلونزا.
، وأنت لست بحاجة إلى إيصاالت من  ك عن ذلكيرجى سؤال طبيبك/طبيبت  -حتى سن الخامس عشر    2023/ 2022في برنامج التطعيم المجاني في خريف/شتاء  

 كتيب القسائم هذا. 

 
 كورونا

سنوات   5  سن   من  لألطفال  به   موصى (  2022  مارس  من   اعتباًرا)  حاليًا  كورونا  ضد   التطعيم .   يوًما  21  مدته  زمني  فاصل   في  ضروريان  الجزئيان  التطعيمانو  
  أن   ثبت.  الثاني  التطعيم  من  أشهر  6  بعد  الثالث  التطعيم  بتلقي  يوصى  عاًما،  12  سن  من  للمراهقين  بالنسبة(.  يوًما  42  و  19  بين  ما  الفاصلة  الفترة  تكون  أن  يمكن)

  ضد   التطعيم  فإن  ذلك،   ومع ٪.  100  يحمي  تطعيم   يوجد  ال .  المدة  وقصيرة  الغالب  في  خفيفة  التطعيم   تفاعالت  كانت .  سنوات  5  سن   من    األطفال  في  وفعال  آمن  اللقاح
  مع  ،(األطفالة )/طبيب  مع   بالتشاور  كورونا  ضد  التطعيم  تلقي  قرار  اتخاذ  دائًما   يجب.  الخطيرة  األمراض   ضد  خاصةً   للغاية،   جيدة  حماية  ويوفر   فعال  الكورونا

.الفردية الحاالت مراعاة  
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 التطعيمات المهمة األخرى للرضع واألطفال الصغار 
التطعيمات   القسائم هذا، توصي خطة  التي تحصل عليها مجانًا مع كتيب  التطعيمات  التطعيمات لجميع األطفال حديثي الوالدة    النمساويةباإلضافة إلى  بمزيد من 

 رورية لطفلك:واألطفال الصغار، ولكن يجب أن تدفع مقابل هذه التطعيمات بنفسك. يرجى المناقشة مع طبيبك المعالج أي التطعيمات حساسة وض
 

 التهاب السحايا بالمكورات السحائية 
يوصى بالتطعيم باستخدام   والمراهقين. من سن شهرينلجميع األطفال  Bنظًرا إلى الحالة الوبائية، يوصى بالتطعيم ضد مرض التهاب السحايا بالمكورات السحائية 

من سن عامين ويمكن إعطاؤه منذ اكتمال الشهر الثاني من العمر. يعتمد عدد التطعيمات الجزئية  Cاللقاح أحادي التكافؤ المقترن ضد مجموعة المكورات السحائية  
التطعيم واللقاح المستخدم. بين سن   المترافق رباعي الطبقات  عاًما، يجب إعطاء جرعة إضافية    13و  11المطلوبة على بدء  اللقاح  أيًضا    ACWYمن  )راجع 

 "التطعيمات ألطفال المدارس"(.
 

 دري الماء(جالُحماق )
، يُعد هذا التطعيم أحد التطعيمات الموصى بها بشكل  عام. يتم هذا  لذلك  يُعد الُحماق عدوى ضارة جًدا حيث قد يحدث أمراًضا ُمقترنة )مضاعفات( حادة جًدا. و

اكتمال الشهر التاسع    عند. يوصى به في العام الثاني من العمر، ولكن يمكن إعطاؤه  أسابيع حسب اللقاح  6إلى    4  ال تقل عن  ي جزأين على فواصل زمنية  التطعيم ف
 من العمر.

 
 اللقاح الطارد للقُراد )فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقُراد( 

. لذلك يُوصى بإعطاء تطعيم فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقُراد من العام األول  (FSME)نقل فيروس التهاب الدماغستيريا بها عدد كبير من القُراد الذي يمكنه  
بين   تتراوح  زمنية  فترات  على  جزئيَّين  بتطعيمين  األساسية  الحماية  تتحقق  العمر.  بعد    3-1من  ثالث  وتطعيم   شهًرا    12-9أو    12-5شهور 

 )بناًء على التطعيم(. 
 

 اب الكبد الوبائي أ الته
األطفال من عمر سنتين   لجميع  بالتطعيم  المدرسة(.    -يوصى  بعد  ما  الحضانة، ومركز رعاية  المثال دور  قبل دخول مركز مجتمعي )على سبيل   ولكن خاصةً 

 ا وفقًا للمعرفة الحالية.شهور. من المحتمل أال يكون التطعيم المعزز ضروريً   6يتم إجراء التطعيم الجزئي الثاني على فترات زمنية تبلغ 
 

 
 

 سنة  15إلى  6لألطفال والمراهقين من سن  برنامج التطعيم المجاني
الخاصة، وفي مراكز التطعيمات الخاصة بسلطات المقاطعة، ومركز التطعيمات   العيادةيتم تقديم تطعيمات سن المدرسة المجانية في المدرسة بواسطة األطباء في  

بسبب الوباء، فيرجى التأكد من    2022إذا لم يتم إجراء أي تطعيمات في المدرسة في عام  وفي المدرسة )إن وجد(.    اإلقليمي وفي السلطات البلدية في غراتس 
من  المدارس  المجانية ألطفال  التطعيمات  على  إطار    . المسجليناألطباء    الحصول  والمراهقينضمن  المدراس  المقدمة ألطفال  المجانية  تجديد    التطعيمات  يتم   ،

ضد  في الطفولة  سنوات أو يتم التعويض عن التطعيم األساسي الفائت    7التطعيمات ضد أمراض الديفتريا، والتيتانيوس، وشلل األطفال والسعال الديكي من عمر  
التعويض عن تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة أيًضا  سنوات. يجب    8من عمر    B. يوصى بأن يتم تجديد تطعيم االلتهاب الكبدي الوبائي  Bي  االلتهاب الكبدي الوبائ 

حتمال حدوث  يات قبل ااأللمانية في أقرب وقت ممكن: للحماية اآلمنة يوصى بإعطاء تطعيمين جزئيَّين. تعد الحماية اآلمنة من مرض الحصبة مهمة بصفة خاصة للفت
(. يحمي إلى درجة عالية من 12عاًما )عيد الميالد الـ    12إلى    9( مجانًا للبنات واألوالد من عمر  HPVالحمل. التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري )

شهور. بالنسبة إلى حماية تطعيم المكورات    6بلغ  سرطان عنق الرحم والثآليل التناسلية، من بين أشياء أخرى. يتم التطعيم في تطعيمين جزئيَّين على فترات زمنية ت
من العمر. كما يوصى بالتطعيم لألطفال األكبر سنًا/المراهقين، في حال بعض   13  -  11( مجانًا في العام  ACWYالسحائية، يتوفر لقاح مترافق رباعي الطبقات )

  والمراهقينألطفال المدارس    للغايةالتطعيم ضد كورونا مهم    ى دفع قيمته بنفسك.  الحاالت الموجودة مسبقًا، وكالتطعيم بغرض السفر، ولكن بعد ذلك ستضطر إل
 سن   من  لألطفال  به  موصى(  2022  مارس  من  اعتباًرا)  حاليًا  كورونا  ضد  التطعيمف  .2022وقد ظهر ذلك بوضوح في الربع األول من عام    -على وجه الخصوص  

 12 سن من  للمراهقين بالنسبة (.يوًما 42 و 19 ما بين  يمكن أن تكون الفترة الفاصلة) يوًما 21 مدته زمني فاصل في ضروريان الجزئيان والتطعيمان .سنوات 5
 الغالب   في  خفيفة  التطعيم  تفاعالت  كانت  . سنوات  5  سن  حتى  األطفال  في  وفعال  آمن  اللقاح  أن   الثاني. ثبت   التطعيم   من  أشهر  6  بعد   الثالث  التطعيم  بتلقي  يوصى  عاًما،

  اتخاذ  دائًما  يجب.  الخطيرة  األمراض  ضد   خاصةً   للغاية،  جيدة  حماية  ويوفر  فعال  الكورونا   ضد  التطعيم  فإن  ذلك،   ومع٪.  100  يحمي  تطعيم   يوجد  ال .  المدة  وقصيرة
 .الفردية الحاالت مراعاة مع ،(األطفال)طبيب/ة  مع بالتشاور كورونا ضد التطعيم تلقي قرار

 اإلنفلوانزا )فيروس اإلنفلونزا الحقيقي( 
. يجب أن يحصل خاصةً األطفال ذوو خطر اإلصابة المتزايد بأمراض الرئتين، والقلب والدورة الدموية  وهو تطعيم مفيد  شهور 7يوصى بالتطعيم لألطفال من سن 

قد يتم تقديم التطعيم ضد اإلنفلونزا مرة أخرى في برنامج التطعيم    تطعيم اإلنفلونزا.والكلى والتمثيل الغذائي المزمنة وأمراض نقص المناعة الخلقي أو المكتسب على  
 ، وأنت لست بحاجة إلى إيصاالت من كتيب القسائم هذا. يرجى سؤال طبيبك/طبيبتك عن ذلك -حتى سن الخامس عشر  2022/2023المجاني في خريف/شتاء 

 
 

 نامج المجاني:، ولكن ليس في البرسنة 15حتى   6من سن  موصى به
التعويض عن حماية   يُعد تطعيم التهاب الدماغ المنقول بالقُراد غير ُمكلف بصفة خاصة في برنامج التطعيم بالمدارس ومهًما بصفة خاصة في استيريا. كما يجب

السحائية   المكورات  التهاب  أو  )الُحماق(،  الماء  الوبائي    Bالتطعيم ضد جدري  الكبدي  االلتهاب  استك  Aأو  اإلنفلونزا  أو  تطعيم  إعطاء  يجب  المدرسة.  في   ماله 
تطعيم جزئي( بسعر 3-2، يمكن الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري )مجانًا  عاًما  15سن   حتى  2022/2023ويكون في خريف/شتاء    بشكل  سنوي

 عيادات الخاصة.أيًضا في ال 2023وحتى يونيو  منخفض في مراكز التطعيم العامة
 

 البالغين  
 البرنامج المجاني 

 
وهو متاح مجانًا لكل من يرغب في   بدًءا من سن الخامسةلجميع الفئات العمرية    2022مارس    31من  اعتباًرا    التطعيم الوقائي ضد كوروناتمت الموافقة على  

. سوف يخبرك طبيبك/طبيبتك عن  بالمائة ولكن التطعيم ضد كورونا فعال ويقدم حماية جيدة للغاية، خاصة في الحاالت الشديدة    100التطعيم. ال يوجد تطعيم يحمي  
لجميع البالغين مجانًا. يمكن التعويض عن    صبة والنكاف والحصبة األلمانيةالتطعيم ضد الح كما يتاح  التطعيم.    ومواعيداللقاحات الفردية وعدد التطعيمات الجزئية  

مجانًا ضمن حملة التطعيم المجانية لجميع األعمار. يلزم وجود فاصل زمني بين الجرعة األولى والثانية ال تقل عن    MMRفقد التطعيم األول و/أو الثاني من لقاح  
 أربعة أسابيع. 
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 يس في البرنامج المجاني: البالغون: موصى به، ولكن ل
 سنوات.    5عاًما كل    60من سن    -سنوات    10يجب أن يتجدد حصول األشخاص البالغين على تطعيم الدفيتريا والتيتانيوس والسعال الديكي وشلل األطفال كل  

 عاًما ضد الهربس النطاقي   50سنوات. يجب أن يتم تطعيم األشخاص من سن    5و    3عاًما كل    60يجب تجديد تطعيم التهاب الدماغ المحمول بالقُراد من سن  
ملحوظ في هذا العمر.   عاًما ضد المكورات الرئوية )االلتهاب الرئوي(، حيث يزيد خطر اإلصابة بحاالت العدوى الخطيرة بشكل    60)الهربس العصبي( ومن سن  

التطعيمات مع سالال تكييف  يتم  تجديده كل عام ألنه  البالغين. يجب  لجميع األشخاص  الحقيقية"(  اإلنفلونزا )"اإلنفلونزا  تطعيم  بأخذ  الجديدة  يوصى  اإلنفلونزا   ت 
 كل عام. 

 
 خطر مضاعفات التطعيم

تفاعالت بمعنى "مرض التطعيم" بشكل  كامل على اإلطالق. ومن ثمَّ، فإنه يجب مقارنة الخطر والنتائج  التطعيم هو عملية تم "نسخها" من الطبيعة. ال يمكن استبعاد ال
 المحتملة لألمراض "الطبيعية" بـ "خطر التطعيم" المحتمل.

 
االجتماعية   الشؤون  وزارة  في  اللقاحات  عن  المتخصصة  المعلومات  اقرأ  أو  المحتملة  واآلثار  المحتملة  التطعيم  تفاعالت  عن  طبيبك  الموقع  اسأل  على 

www.sozialministerium.at  ورة بعد التطعيمات نادرة للغاية نظًرا إلى إجراءات االعتماد والمراقبة ضمن "اللقاحات". غالبًا ما تكون المضاعفات األكثر خط
 المستمرة الصارمة. عدم التطعيم أكثر خطورة بشكل  أكبر. التطعيمات هي التي تحمي حقًا! 

 
 متى يجب عدم تطعيم طفلك؟ 

 و/أو  أمراض الحمى الحادةب   في حالة اإلصابة -•
 ، يجب أال تحصل على اللقاح. لمكونات اللقاح• في حالة الحساسية المعروفة 

 
 يرجى إبالغ طبيبك المعالج... 

 ( السابقة األخرى • إذا كان طفلك لديه "اتجاه عام" إلى اإلصابة بالحساسية )على سبيل المثال التهاب الجلد العصبي، مرض األكزيما( أو األمراض )المزمنة
 وث مرض معدي في البيئة الخاصة بك في وقت التطعيم. • كيفية "تحمل" اللقاحات حتى اآلن وفي حالة حد

 إذا كان لديك برد و/أو درجة حرارة مرتفعة قلياًل، فسيحدد طبيبك المعالج بعد فحص الطفل ما إذا كان يمكن تطعيم طفلك. 
 

 لألسئلة المحددة...
 LKH Hochsteiermark/Leobenأو قسم األطفال في    (13685-0316/385يرجى االتصال بمستشفى األطفال الجامعي بغراتس )قسم العدوى، هاتف  

 ( 401/03842- 2438)هاتف 
التطعيمات على الموقع  اليتوفر   ( ومن -3526أو    877/0316-3546من إدارة الصحة )هاتف     www.vorsorgemedizin.stمزيد من المعلومات عن 

  طبيبك المعالج. 
 التطعيم التالية: بدًءا من الصفحة التاسعة عشر ستجد قسائم 

في  القسيمة؛ يبقى فقط الجزء الموجود في أقصى اليسار من صفحة القسيمتين التاليتينإزالة يتم سيمة في أقصى اليمين. عند الطبيب، إزالة قسم القيتم ،  في الصيدلية

 ، يمكنه معرفة التطعيمات التي تلقاها طفلك في لمحة سريعة.آخر وأطلعته على دفتر التطعيمات الكتيب الخاص بك. إذا ذهبت إلى طبيب 

 ، الموجودين على ظهر قسائم التطعيم: فيما يلي معلومات عن سبب أهمية التطعيمات الفردية

 

 الفيروس العجلي 

في األذن. يمكن أن يؤدي اإلسهال )المائي( الحاد مع فقدان السوائل بسرعة إلى "الجفاف" وفشل   ألًما ، وربما الحمى يسبب، وغالبًا ما اإلسهال والقيءيسبب  …

 الدورة الدموية. 

 

 متى يجب أال يتم تطعيم طفلك؟ 

فيروسات اللقاح تُفرز في  ، عدم تحمل مكونات اللقاح. نظًرا ألن أمراض الحمى الحادة، ضعف جهاز المناعة، اإلسهال، القيء، أمراض وتشوهات األمعاء الحادة

باألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ومن الضروري نظافة اليدين بعد تغيير الحفاضات.   المالمسة ، يجب تجنب ة أيام بعد التطعيم الجزئي األولالبراز لعد

ن  عنوا الواردة تحت www.sozialministerium.at صة على، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصآلثار الجانبية المحتملة للتطعيملمزيد من المعلومات وا

  :يمكن أيًضا العثور على مزيد من المعلومات على"التطعيم". و

www.vorsorgemedizin.st 

 

 الدفتيريا 

 ..الدموية والكلى والشللمرض يهدد الحياة في الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن يحدث ضيق في التنفس مع خطر االختناق والقلب وتلف الدورة  …

 "( ُكزازالتيتانوس )"داء ال

 ، شلل تنفسي.لملوثة. المضاعفات: تقلصات عضليةعن طريق الجروح ا حدوث عدوى …

 السعال الديكي )الشاهوق( 

  .يسبب نوبات حادة من السعال وضيق التنفس تستمر ألشهر ويمكن أن تهدد حياة الرضع …

 ( سنجابية النخاعالتهاب  شلل األطفال ) 

 شلاًل دائًما في كل من األطفال والبالغين.يمكن أن يسبب  …

 .السبب األكثر شيوًعا اللتهاب السحايا القيحي والتهاب لسان المزمار الذي يهدد الحياة عند األطفال الصغارهي  …ب المستدمية النزلية

 التهاب الكبد الوبائي ب

د الرضع  خاصة عن ،  أيًضا عند الوالدة   وقد ينتقل ،  االتصال الجنسي غير المحمي ب م الملوث واألشياء الملوثة بالدم، و الطفل عن طريق الد األم المصابة إلى  ينتقل من   …

  غالبا ما يصل المرض المزمن إلى تليف الكبد وسرطان الكبد. . و واألطفال الصغار 

http://www.sozialministerium.at/
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عنوان   الواردة تحت www.sozialministerium.at، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على آلثار الجانبية المحتملة للتطعيممن المعلومات وا لمزيد

 :". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات علىالتطعيم"
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  :الحصبة

طفل بالتهاب  1000، ويصاب طفل واحد من كل األذن الوسطى أو االلتهاب الرئويالتهاب أطفال ب 10من كل  1هي من أخطر "أمراض الطفولة". يصاب  ...

 .الدماغ مع خطر حدوث ضرر دائم

  :التهاب النكفية الوبائي

األخرى: التهاب الدماغ أو التهاب السحايا ال يؤثر فقط على الغدة النكفية ولكن أيًضا على المبايض والخصيتين وبالتالي يمكن أن يسبب العقم. العواقب المحتملة  ...

 والصمم

  :الحصبة األلمانية

، يمكن أن تحدث  عدوى خالل األشهر األولى من الحما على الحوامل أو الجنين. إذا أصيبت األم بالألطفال الذين يعانون من الحصبة األلمانية يشكلون خطرً ا

 للجنين. تشوهات خطيرة

 

عنوان   الواردة تحت www.sozialministerium.at، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على آلثار الجانبية المحتملة للتطعيممن المعلومات وا  لمزيد 

 :". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات علىالتطعيم"
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 المكورات الرئوية 

على الرضع واألطفال  ويزداد مخاطرهامن شخص آلخر عن طريق الرذاذ وتسبب التهابًا شديًدا في الرئتين والسحايا واألذن الوسطى وتسمم الدم. تنتقل  ...

ناعة  ، أو نقص المزايد لإلصابة بأمراض مزمنة معينةذا كان هناك خطر متتعزز العدوى. يُنصح بالتطعيم بشكل خاص إ الشديدة فينزالت البرد وتتسبب الصغار. 

األطفال الخدج والرضع الذين يعانون من فشل النمو واألطفال الذين يستخدمون غرسات القوقعة الصناعية. غالبًا ما يصاب كبار السن عن  لدى  الخلقية أو المكتسبة

  طريق األطفال أو األشخاص الذين لديهم أطفال.

 

أضعاف في وقت  6؛ يمكن إعطاء التطعيم حراريةأو التشنجات ال صرعاالستخدام الوقائي لمضادات الحمى الموصى بها لألطفال الذين يعانون من اضطرابات ال

 واحد ؛ من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في احتمال حدوث زيادات في درجات الحرارة.
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