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 أعزائي الوالدين!

 
 القرار بتطعيم طفلكم أو عدم تطعيمه، ال يمكننا نحن األطباء أن نتحمله عن اآلباء ـ وال نريد ذلك. ماذا يمكننا أن نفعل؟

د من الوعي هو أن نقدم لكم معلومات موضوعية وشاملة قدر اإلمكان، بحيث يمكنكم اتخاذ القرار على أساس جي 
 والمسئولية.

 وينبغي أن يسهم هذا البروشور في هذا. فالتطعيم يعني على كل حال الحفاظ على جودة الحياة. ولهذا فإن التطعيمات 
دافعي الضرائب ـ عاما تلو العام الكثير من  المجانية لألطفال تكلف مقاطعة شتايرمارك ـ وبالتالي تكلفنا جميعا نحن

تعتبر  ـ بمشاركة االتحاد ـ ولكن عن طيب خاطر، ألن هذه األدوات من وجهة نظرنا الحملة المال. نحن نمول هذه
 أفضل استثمار لمستقبل أطفالنا.

فإن أهمية وجدوى االهتمام بالتطعيم  كما ذكرنا في مثال اإلصابة بمرض الحصبة الذي عانى منه الكثيرون من جيلنا،
سنة. وفي هذا الوقت  20، أي قبل 1995شتايرمارك كانت سنة  ة فيتعتبر أمرا واضحا للعيان. آخر حصبة وبائي

حالة. وكان متوسط التطعيم في ذلك  1150وكان عدد اإلصابات حوالي  طفال في المستشفى، 115اضطررنا لحجز 
في فترة من سبع  بالمائة. وكان الخبراء يفترضون أن أقرب انطالق كبير للحصبة سوف يحدث 70يقف عند  الوقت
 ثمان سنوات ـ إذا بقي متوسط التطعيم منخفضا بهذه الطريقة. حتى

سنة ظهرت بعض حاالت اإلصابة بالحصبة. الحصبة الوبائية التي ظهرت منذ سنة  15ألول مرة منذ  2009سنة  
وهذا في غرب أوروبا ـ في بداية هذا العام تم تسجيل زيادة في انتشار الحصبة في جمهورية ألمانيا االتحادية ـ  2011

معدالت  االجتهادات لتقديم توضيح ألهمية التطعيم، على األقل للحفاظ على يعني بالنسبة لنا في شتايرمارك الكثير
التطعيم لدى األطفال الصغار، وزيادة المناعة لدى المطعمين من كل عمر، بحيث يمكن مواجهة خطر تجدد هجوم 

 تبر أمرا كبيرا.على شتايرمارك. ألن إصابة واحدة بالحصبة تع الوباء
لهذا السبب نرجو منكم االستفادة من لقاح الحصبة ـ فهو مجاني للناس من جميع األعمار. األشخاص األكبر سنا من 

بحمالت التطعيم الشاملة ـ ويصابون بالمرض في سن الشباب أو في الكبر بأعداد  سنة لم يتمتعوا في طفولتهم 15
كثير من العناء الذي يمكن للكثير من األطفال تجنبه ـ ذلك ألن التعرض أكبر. ومن خالل التطعيم يمكن توفير ال

لمرض خطير يسبب الكثير من المعاناة، أو ألن الكثير من حاالت العدوى لدى األطفال لها عواقب خطيرة ويمكن أن 
لتحقيق ذلك في أضيق نطاق ـ وأفضل طريقة  تصاحب األطفال في شكل إعاقات مستديمة. نريد تحجيم هذه المخاطرة

 هي التطعيمات.
 

 شارك الكثير من اإلشخاص في تجهيز هذا البروشور. خالص الشكر والتقدير لهم جميعا!
تمت صياغة هذا البروشور بناء على المعلومات  وأود تقديم شكر خاص لخدمات السيد األستاذ الدكتور شبورك الذي

 الذي ذكرها من واقع خبراته الحياتية.
 

 المخلص
 لس الدكتور أودو فينستراعضو المج

 مدير الصحة في المحافظة

 
 عزيزاتي األمهات، أعزائي اآلباء!

 
طبيا مع نموهم،  كنت محظوظا بالعمل كطبيب أطفال. فمرافقة األطفال الجزء األكبر من حياتي ـ الطويلة نسبيا ـ

أشعر  جبا، تحقيقه يجعلنيشيء إليهم، ولو قليال، يعتبر هذا وا وتخفيف جزء من خوف بعض الوالدين على أحب
 بغاية السعادة واالمتنان.

 
لحجز أطفال لديهم حاالت عدوى شديدة في "بيوت  أستطيع جيدا تذكر الوقت، عندما اضطررنا في الستينات

 معزولة" ـ
أجنحة مغلقة كانت تستخدم كوحدات عزل.  سرير وبه ما يطلق عليه 200وكان يوجد قسم خاص بعدوى األطفال به 

 واحد من هؤالء األطفال ـ لكن لم نستطع مساعدة البعض. ا لفعل أفضل ما يمكن لكلاجتهدن
 

وركزت اهتمامي بصفة خاصة على موضوع  لهذا السبب فإنني جعلت مهمتي في الحياة هي االهتمام بعدوى األطفال
 التطعيمات.

منهم. ومع كل  بنائهم ـ وقد سألني الكثير"بطبيعة الحال يوجد الكثير من اآلباء الذين يسألون هل ينبغي عليهم تطعيم أ
الذي أتخذه." يتم أيضا تداول بعض قصص الرعب حول  طفل أسال عنه فإنني أجيب بوعي وعلم بخصوص القرار

 التطعيمات التي يقال عنها أنها سيئة ـ وتجعل الوالدين يشعران بالخوف وعدم الثقة. تأثيرات
 

أن أقدم للوالدين أساسا علميا قويا  الجوهرية والمهمة ـ وكنت أحاول طوال حياتي كنت أجيب على هذه األسئلة ـ
  ث بعد التطعيم وماذا يمكن أن يحدحول تقييم المواقف: ما هو أسوأ ما يمكن أن يحد لقرارهما. كان األمر يدور دائما

 نتيجة للمرض المعدي؟
 

قدر اإلمكان في عدم استخدام  جتهدتبعض أكثر األسئلة واإلجابات انتشارا تجده هنا في هذا البروشور. ا
كي أجيب  كنت أجتهد وأقوم بعمل التجارب الحديثة، مصطلحات متخصصة، وفي حالة عدم وجود إجابات مرضية

 عن أسئلتكم.
 
 

 المخلص
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 ما الذي يطلقه التطعيم في الجسم؟ ما هو تأثير التلقيح على الجسم؟

 
عندما يتصل الجسم البشري بأحد مسببات األمراض، فإنه يبدي رد الفعل من خالل إجراءات دفاعية: يتم تكوين أجسام 

عملية الطبيعية. في التطعيم يتم تغيير مسبب المرض "الطبيعي" وتحويله إلى مادة مضادة ـ ويعتمد التطعيم على هذه ال
هذه لقاح، يتعرف الجسم عليه على أنه "عدو". ويبدأ الجسم دفاعه ويشكل أجساما مضادة ـ خصيصا ضد هذا المسبب. 

 عليها اسم الحصانة، وبذلك يكون الجسم محميا من مسبب المرض هذا. العملية يطلق
 

حالة تجدد االتصال بمسبب المرض هذا، فإن الجسم يتعرف عليه فورا ويقاومه بفاعلية وسرعة. الفرق بين وفي 
التطعيم و "وهجوم" المرض هو أن مادة اللقاح تحتوي على القليل جدا أو حتى عدم وجود الخصائص المسببة 

 ء الناتجة عن المرض.للمرض. فالجسم يقوم ببناء مواد الدفاع دون أن يكون مضطرا لتحمل األعبا
 

 ما الذي يمكن أن يحدث لطفلك، عندما تعطيه التطعيمات؟

 
مع التطعيمات المصرح بها في النمسا والموصى بها في جدول التطعيم فإن المضاعفات في غاية الندرة. بطبيعة الحال 

طفل  100من كل  2ابة : مع قر تفاعالت غير مرغوب بهايمكن ـ مثل كل العمليات البيولوجية ـ أيضا أن توجد 
بعد ست أو ثمان ساعات من التطعيم. ويمكن عالجها بأدوية الحمى العادية، وهي ال تستمر أكثر من  حمىتحدث 

 في موضع التطعيم ألنها عادة تنحسر سريعا. احمرار وتورميومين أو ثالثة أيام. وأيضا ال يعتبر مؤذيا حدوث حاالت 
 

 ض طفلك لعدوى وهو غير مطعم؟ما الذي يمكن أن يحدث عندما يتعر

 
يتوقف ذلك دائما على نوع المرض المعدي. بالنسبة للرضع فإن اإلصابة بالبكتيريا المسببة للنزلة النزفية من النوع ب 

 للهاة وااللتهابات البكتيرية  حاالت التهاب السحايا الصديدية، يشكل خطرا شديدا. HIBالمعروفة اختصارا باالسم 
جة لمسبب المرض هذا. مع المرضين يمكن أن تكون النتيجة هي بقاء األضرار أو حتى موت الطفل. تكون غالبا نتي

ناتجة عن  HIBلدى الرضع واألطفال الصغار كانت ناتجة قبل االستخدام الواسع للقاح  لسحابا ا ثلث حاالت التهاب
 هذه البكتريا. 

ختفت. وال يمكن أن يظل الحال كذلك إال مع استمرار بعد عامين من إدخال اللقاح العام كانت صورة المرض قد ا
 التطعيم ضد هذه البكتريا الخطيرة.

 
 هل من األفضل أن يمر طفلك على المرض؟

 

ال، ليس كذلك. من خالل التطعيم يشكل الجسم نفس األجسام المضادة التي ينتجها عند التعرض للمرض. ألن المرض 
وفر على طفلك الكثير ـ عندما يتم تطعيمه. لكن ليس هذا هو الدليل الوحيد الذي ، فإنك تدائما مرتبط باأللم أو المتاعب

 . توجد أدوية للكثير من إصابات األطفال الخطيرة سواء في الطب التقليدي أو الطب البديل.يجعلك تختار تطعيم طفلك
ا يكون غير قابل لكن المرض نفسه غالبا م  األعراضفي حالة حدوث مرض أو مضاعفات، فيمكن فقط تخفيف 

وهذا يعني بقاء األضرار مثل حاالت الشلل أو الصمم أو  ،“العالجات الناقصة„للعالج. يمكن أن يحدث ما يسمى 
 التشنجات او تأخر النمو الخ. ويمكن منع ذلك ـ عندما يحصل الطفل على التطعيم في الوقت المناسب!
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 هل توجد حماية تطعيم كاملة؟

يمات تطلق تكون األجسام المضادة. وعند توفر عدد كاف من األجسام المضادة، ال يمكن أن ينتشر المرض، ألن التطع
. لكن على الرغم اإلنسان يكون لديه مناعة كافية. التطعيمات ـ عند الحصول عليها في الوقت الصحيح ـ تكون فعالة

جله يتم إعطاء التطعيمات أكثر من مرة. برنامج التطعيم وهذا أيضا هو السبب الذي أل. توجد حماية كاملة من ذلك ال
 النمساوي مصمم، بحيث يوفر حماية كبيرة ـ عندما يتم االلتزام بمواعيد التطعيم. 

 
 ما معنى غير مستجيب؟

التأثير مع األشخاص الذين أصبح نظام المناعة لديهم ضعيفا بسبب المرض أو األدوية، فإن التطعيمات ال تحقق دائما 
لمرغوب. هؤالء األشخاص يطلق عليهم اسم "غير مستجيب". نظام المناعة لدى المصابين يكون ضعيفا للغاية وال ا

 يتم إنتاج األجسام المضادة أو ال يتم إنتاجها بالقدر المرغوب.
 

 متى ينبغي عليك تطعيم ابنك؟

في أي وقت. وتجدها أيضا   /طبيبكطبيبتكتحصل على المعلومات الخاصة بمواعيد التطعيم الموصى بها لطفلك لدى 
.( www.gesunde-kinder.atفي "دفتر صحة الوالدين والطفل" وعلى صفحات اإلنترنت )على سبيل المثال 

فهذا أمر متوقف مثال على مكان سكنك، وعمليا تعتبر منطقة ، “للتطعيم ضد لدغات القراد„متى يكون الوقت الصحيح 
لخطورة، ولهذا فإنه ينبغي الحصول على التطعيم مبكرا قدر اإلمكان. في برنامج شتايرمارك بكاملها منطقة عالية ا

 بداية من إتمام السنة األولى من العمر.  FSMEنوصي بالحصول على تطعيم  2015التطعيم النمساوي 
 

 هل التطعيم يضر بالرضيع؟

االتصاالت بالبيئة المحيطة . مامانظام المناعة يكون عند الوالدة ناضجا ت ال، التطعيمات ال تضر جسم رضيعك.
 تحفزها بشكل إضافي: ويتعرف جسم رضيعك على مسببات المرض ويتفاعل معها بتكوين أجسام مضادة. 

وألن نظام لهذا السبب فإن التطعيم أيضا ال يضر رضيعك ـ فيمكن القول بأن التطعيم يعتبر تدريبا لنظام الدفاع. 
 ا على أداء وظائفه، فإن التطعيم ال يشكل أي عبء عليه.لدى الرضع يكون قادرا تمام المناعة

 
 

 

 هل ينبغي عليك تطعيم ابنك، بينما هو رضيع؟

 الرضاعة يمكن أن تقلل من االلتهابات المعوية، لكنها ال تحمي طفلك من األمراضالرضاعة أمر مهم جدا لطفلك. 
توفر للجسم إال عند وجود قدر كاف من األجسام الحماية الموثوق بها ضد "عدوى األطفال" ال ت .المعدية الخطيرة

 بديال عن التطعيم. المضادة. وال يتم تكوينها إال من خالل التطعيم أو من خالل التعرض للمرض نفسه. الرضاعة ليست
 

 . ست تطعيمات في وقت واحد ـ هل هذا أمر مرهق؟

مع اللقاح السداسي المركب يتم في الوقت نفسه ت".الحصول على حقنة واحدة أقل ألما من ست "وخزاال، على العكس تماما 
التطعيم ضد السعال الديكي، شلل األطفال، الدفتريا، التيتانوس، التهاب الكبد ب والنزلة النزفية. بالنسبة لنظام مناعة طفلك ال 

ي المركب الذي يتحمله يعتبر ذلك مرهقا بقدر إرهاق الحصول على كل تطعيم من التطعيمات الستة بمفرده. مع اللقاح السداس
الجسم، ال تحدث أي عدوى صناعية. أجزاء المسبب المتضمنة في اللقاح غير قادرة على التكاثر. نظام الدفاع يصبح أكثر أمنا 

وال يكون مجهدا كما يحدث في حالة العدوى "الحقيقية". لكن من خالل ذلك يتم إنتاج كميات أقل من المواد الدفاعية. لهذا 
 تكرار الحصول على التطعيم يعتبر ضروريا كي يمكن منع حدوث المرض.السبب فإن 

 
 هل يتم استخدام الزئبق في مواد التطعيم؟

 ال 2000منذ سنة اللقاحات.  ال. تركيبة الزئبق العضوية ثيومرسال تم استخدامها مبكرا قبل استخدام المواد الحافظة في
 صال خالية من الثيومرسال، وهذا يعني أن أحد الهموم لم يعد موجودا.يتم التطعيم في حملة التطعيم المجانية إال بأم

 وال يضطر للتعامل مع حشوات األسنان.  أسنانه وبالمناسبة: من يريد تجنب الزئبق، ينبغي عليه بصفة خاصة أن يراعي
 

 لماذا يتم التطعيم ضد شلل األطفال، بينما هو غير موجود لدينا؟

ل األطفال، وال يعيش إال في اإلنسان ويتكاثر هناك. عندما يحصل جميع البشر في جميع فيروس شلل األطفال يسبب شل
 وعندئذ فقط يمكن التوقفأنحاء العالم على التطعيم، فإن مسبب المرض ال يبقى له مكان يعيش فيه وبالتالي ينقرض. 

نتعرض لشلل األطفال في أي وقت وطالما أن الحال ليس كذلك، فمن الممكن أن  عن التطعيم ضد مسبب شلل األطفال.
ويمكن أن يظهر لدينا. في بعض بلدان آسيا يظهر فيروس شلل األطفال كثيرا، لهذا السبب فإنه من المهم الحصول على 

كي ال نترك أي فرصة لشلل األطفال، فإن هذا  القطارات والطائرات تأتي من كل مكان ـ وتأتي إلينا.التطعيم، ألن: 
 ا جدا.التطعيم يعتبر مهم
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برنامج التطعيم النمساوي مصمم، بحيث يوفر حماية كبيرة ـ لكن فقط عندما يتم االلتزام 
 بمواعيد التطعيم بالكامل

 سم يخلق مضادات بدون وجوب مكابدة مرض بدون تلقيح.الج



  

 من الممكن أن نتعرض لشلل األطفال في أي وقت ويمكن أن يظهر لدينا مرة أخرى.



 

 ؟FSMEما معنى 
هو اختصار التهاب الدماغ الذي ينقله القراد. وهو مرض من األمراض التي تسببها الفيروسات ويؤدي  FSMEإن 

إلى التهاب الدماغ والسحايا والنخاع الشوكي. القراد الذي يصاب بهذا الفيروس، ينقل المرض إلى اإلنسان من خالل 
 اللدغ.

 
 .FSMEر منطقة شتايرمارك بالكامل "مستوطنة"، أي منطقة بها الكثير من القراد المصاب بفيروس عمليا تعتب

لذلك ينبغي عليك أنت وطفلك الحصول مبكرا على "التطعيم ضد لدغات القراد". فقط "التطعيم ضد لدغات القراد" هو 
 .FSMEالذي يحميك ويحمي طفلك من فيروس 

 
 ؟FSMEفيروس متى ينبغي علي تطعيم ابني ضد 

 . في أي عمر تطعم طفلك ضدFSMEتعتبر مقاطعة شتايرمارك بالكامل من مستوطنات القراد الناقل لفيروس 
 ، فهذا أمر يتوقف على نمط حياتك!FSMEفيروس 

 
إذا كنت تحب اإلقامة مع طفلك في الخالء فإنه من الضروري أن يحصل طفلك مبكرا على تطعيم ضد فيروس 

FSME. لنمساوية لألطفال ضد فيروس اللقاحات اFSME  يمكن للجسم تحملها. وفي برنامج التطعيم النمساوي
بداية من إتمام السنة األولى من العمر. الطبيعة لها تأثير جيد ـ لكن فقط عندما  FSMEيوصي بالحصول على تطعيم 

 يكون اإلنسان آمنا ويستطيع التمتع بالطبيعة بدون خوف.
 

 ؟FSMEسنة يكون لديهم حماية طبيعية ضد فيروس  2,5ى سن هل صحيح أن األطفال حت
لدى األطفال الصغار بشكل غير مؤذي مقارنة بتطوره لدى  FSMEال، هذا ليس صحيحا. كثيرا ما يتطور فيروس 

التمتع ال يوفرها إال التطعيم. وعندما ترغب في  FSMEالكبار. وعلى الرغم من ذلك فإن الحماية من مرض 
 ، فإن تطعيم الحماية ضد لدغات القراد يعتبر أمرا في غاية األهمية.مبسال بالطبيعة

 كان عمرة ثالثة أسابيع. FSMEوبالمناسبة: أصغر طفل مصاب إصابة خطيرة بمرض 
 

 
 هل صحيح أنه ليس ممكنا إثبات الفيروسات علميا؟

ا في المعمل أو تكثيرها ويمكن الفيروسات هي أصغر األحياء وليس لديها تمثيل غذائي خاص بها، لكن يمكن تربيته
ويمكن في أي وقت تكاثرها في زراعات الخاليا المختلفة لإلنسان أيضا رؤيتها باستخدام التليسكوب اإللكتروني. 

كما أن حالة بعض الفيروسات التي تسبح في الهواء وبالتالي يمكن أن تعدي أو تصيب  علميا. وبالتالي يمكن إثباتها
 ن لها، يمكن ألي شخص أن يراقبها أو يثبت وجودها مثال في الخريف في وقت الزكام.األشخاص الذين يتعرضو

 
 هل صحيح أن التطعيمات في الحقيقة غير مؤثرة؟

 وبطبيعة الحال توجد أدلة على فعالية التطعيمات ومنها ما يطلق عليه معدل الحماية التي يتم احتسابها لكل تطعيم.
ـ عندما يتم التطعيم طبقا للتوصيات ـ ما  FSMEبالمائة ومع فيروس  95الحصبة  وتصل على سبيل المثال بعد تطعيم

 بالمائة. 98و  96بين 
 

 سنويا؟ FSMEلماذا يتأرجح عدد المصابين بفيروس 

في جميع المستوطنات )بجانب النمسا على سبيل المثال أيضا في جمهورية التشيك وسلوفينيا(  FSMEيظهر فيروس 
أرجح سنويا.وهي مرتبطة إلى حد بعيد بالظروف اإلقليمية والبيئية ـ فمواسم الشتاء القاسية تقلل على بمعدالت شديدة الت

في  FSMEسبيل المثال من معدالت تأقلم الحيوانات الطبيعية المضيفة للقراد، بينما ترتفع حاالت العدوى بفيروس 
 سبوع.فصل الصيف حيث يسود جو جميل يسمح بالقيام برحالت في نهاية األ

سنويا. منذ  FSMEإصابة بمرض  800حتى  500في وقت ما قبل حمالت التطعيم العامة كان يتم في النمسا تسجيل 
 حالة. 100حتى  50إدخال توصيات التطعيم العامة يتأرجح عدد المرضى في السنوات األخيرة ما بين حوالي 

مرتبطة بالبيئة جيدا. وعندما نتحدث عن عدد من خالل التوثيق المستمر في النمسا يمكن توضيح التأرجحات ال
حالة كل عام، فإننا نتحدث عن األشخاص غير  2و  0المصابين في النمسا والذين يصل عددهم بحد أقصى ما بين 

المطعمين أو الذين لم يحصلوا على التطعيم الكامل. في الوقت نفسه كما في النمسا تم أيضا في التشيك توثيق تأرجحات 
حالة كل سنة(. الفرق الوحيد بين البلدين  800ـ  200مصابين حسب الظروف البيئية، لكن بمستوى أعلى )ألعداد ال

 . % 15و  10وفي التشيك ما بين  % 85النمسا والتشيك يكمن في معدل التطعيم الذي يصل في النمسا إلى 
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 رمالديهايد وهيدروكسيد األلومونيوم؟هل التطعيمات ال تؤثر إال من خالل مواد مصاحبة خطيرة مثل الفو

 ا. على سبيل المثال تطعيم الحصبة الفعال جدا ال يحتوى على أي منهما.
 

ثم يتم إزالتها مرة أخرى هو مادة مثبطة، كي تقتل الفيروسات مثال لمعالجتها وجعلها مادة تطعيم ميتة. الفورمالديهايد
 .بعد عملية اإلنتاج بحيث ال يبقى منها إال آثار

الكمية القصوى المسموح بها في اللقاحات في األحوال الطبيعية تكون أقل من القيمة التي يعتبرها دستور األدوية  
األوروبي مسموحا بها. الفورماليدهايد هو أيضا منتج بيني طبيعي في التمثيل الغذائي البشري، بمعنى أن جسمنا 

 يستطيع التعامل معه.
استخدامه كمقو للفاعلية )مقوي للمناعة( في العديد من اللقاحات الميتة )في تلك اللقاحات يتم  هيدروكسيد األلومونيوم

التي ال تحتوي على أي مسببات قابلة للتكاثر(. مقويات المناعة )اللقاحات المساعدة( لها تأثير يجعل المواد الفعالة في 
 من مولدات المضادات.اللقاحات تصل إلى تركيز أكبر وأطول وأبقى ألجسام المناعة أكثر 

 
سنة كمقو، حيث إن ما يسمى التطعيم األساسي  )وهو ثالث علب  80هيدروكسيد األلومونيوم أثبت نفسه منذ أكثر من 

من نفس اللقاحات غير النشطة خالل سنة واحدة( يضمن حماية تدوم سنة كاملة وحتى عشر سنوات. تحميل 
 عن الحد الذي يمكن تناوله في المواد الغذائية. األلومونيوم بسبب التطعيمات أقل بشكل واضح

 
من الواضح أن الكمية القليلة نسبيا من مسببات المرض الميتة والمستخدمة في التطعيم ال يمكن أن تحفز نظام المناعة 

 مثل المسببات القادرة على التكاثر في حالة اإلصابة بالمرض فعال. 
 

تخدام مسببات ميتة أو بأجزاء من هذه المسببات، فيجب تكرار التطعيم غير عندما يمكن لدواعي السالمة التطعيم باس
وفي هذا الصدد فإن هيدروكسيد األلومونيوم يساعد  عدة مرات، حتى تتكون مواد دفاعية كافية للحماية اآلمنة. المفعل

 في تقليل عدد مرات التطعيم الفردية الالزمة للحماية.
 

 لة تربح لألطباء؟هل التطعيمات ليست أكثر من وسي

بالنسبة للطبيبات واألطباء يعتبر منع ألم المرض الذي يمكن تجنبه ـ ليس فقط بالنسبة للمصاب نفسه، بل أيضا لمحيطه 
 ـ هو الهدف األول.

 
لكن يمكن حساب النفقات المرتبطة باإلقامة لسنوات في  إن معاناة الطفل أمر ال يوصف وال توجد كلمات تعبر عنه،

سنة لمريض كان  15لمركزة: مبالغ بالماليين، أيضا باليورو. مثال: النفقات الخاصة بالعناية المركزة لمدة العناية ا
كانت يمكن أن تكفي لتطعيم النمسا بالكامل ضد  2001سنة  FSMEسليما تماما وتوفي بسبب اإلصابة بفيروس 

 .FSMEفيروس 
 

. وهذا هو السبب أيضا الذي يبرر لماذا مكاتب الصحة في العديد توجد حسابات استفادة من النفقات للتطعيمات المختلفة
من المقاطعات تعرض التطعيمات مجانا. بالنفقات المترتبة على عالج طفل واحد حدثت له إعاقة شديدة بعد اإلصابة 

 بالتهاب الدماغ نتيجة للحصبة، يمكن تغطية تطعيم كل أطفال النمسا لمدة سنة.
 

 تطعيمات الصعبة ال يتم اإلفصاح عنها؟هل صحيح أن مضاعفات ال

على عدد كبير من المتطوعين قبل السماح   تم اختبارها اختبارا صارماال. جميع اللقاحات المصرح بها في النمسا 
 باستخدامها على نطاق واسع ـ وأيضا بخصوص قدرة الجسم على تحملها وبخصوص فاعليتها.

 
حيث يجب اإلبالغ عن كل حالة مشتبه في أن  بكة للمالحظة الالحقة،يوجد على نطاق قارة أوروبا شبشكل إضافي 

إصابتها بالضرر ناتجة عن التطعيم ومحاولة إيجاد عالقة بين التطعيم الذي تم وأعراض المرض التي ظهرت. وأيضا 
 . ت يعتد بهاحتى اآلن مالحظة وجود أية مضاعفامع هذه المراقبة الصارمة لم يتم مع تطعيمات األطفال الموصى بها، 

 

 
 التيتانوس غير موجود اليوم أصال؟

نحن مدينون بالفضل في تراجع ظهور مرضى التيتانوس )مرض تشنج العضالت( إلى معدالت التطعيم المرتفعة وما 
تحقق بسبب ذلك من حماية تحصينية. وعلى الرغم من ذلك يوجد سنويا بعض حاالت مرض التيتانوس لدى أشخاص 

لكن مسببات التيتانوس موجودة دائما في التربة في شكلها الدائم ط التطعيم لسنوات طويلة. لم يقوموا بتنشي
ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى الجروح المتسخة ثم تصبح فعالة بعد ذلك وتفرز سما قاتال. في الجسم المطعم .كجراثيم

لعصبي المركزي من خالل األجسام تطعيما جيدا ضد التيتانوس يتم التخلص من السم أثناء تحركه إلى الجهاز ا
 المضادة التي تتكون بعد التطعيم وبالتالي ال يتحقق التأثير المدمر للخاليا العصبية.

 
فهي تتعايش في النسيج لعدة شهور، وفي  غير حساسة للسخونة ومواد التعقيمجراثيم مسببات التيتانوس  وبالمناسبة:

 لشمس.التربة لسنوات عندما ال تكون معرضة لضوء ا
 شلل األطفال 

 ألم نشاهد عند التطعيم ضد الجدري كيف إن التطعيمات خطيرة؟

فعليا وعلى مستوى في تاريخ البشرية،  ألول مرة من خالل التطبيق الناجح والمستمر للتطعيم ضد الجدري نجحنا 
 .في استئصال مرض معدي العالم كله،

 
 لمرضى، كانوا يموتون بالجدري.بالمائة من ا 30حتى  10الجدري كان له مسار صعب، 

بسبب نقص البديل األفضل كان يجب استخدام لقاح ال يتحمله الجسم. ولكن ألن االستئصال قد نجح بالفعل، فلم يعد من 
. أن تطعيم الجدري القديم كان يسبب مشكالت فعال، فهذا أمر ال يمكن استخدامه 1981الضروري أخذ التطعيم منذ 

 ة.كدليل للقاحات الحالي
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مننل أو تكثيرهننا ويمكننن يمكننن تربيننة الفيروسننات فنني المع

 لإلنسان أيضا رؤيتها باستخدام التليسكوب اإللكتروني.



  

 
 هل صحيح أن لدغات القراد حتى حجم حبة العدس تعتبر غير خطيرة بالمرة؟

ال، هذا غير صحيح. حجم رد الفعل على لدغة القراد ليس له عالقة بكمية الفيروسات التي تضخها حشرة القراد عند 
أو حيوان(، فإنها تضخ في الوقت نفسه مع عندما تلدغ حشرة القراد أحد ذوي الدم الحار )إنسان  اللدغة )ليس العضة(.

اللدغة بلعابها موادا مخففة لأللم، بحيث ال يشعر اإلنسان باللدغة. وفي الوقت نفسه مع كل عملية شفط فإنها تضخ مادة 
تمنع تجلط الدم ـ بحيث تستطيع الشفط أطول فترة ممكنة. هاتان المادتان ومعهما المسبب أيضا، يتم ضخها مع كل 

مع  FSMEلهذا السبب وصلت مسببات  ليست في جدار األمعاء، كما يشاع خطأ. FSMEشفط ـ فمسببات عملية 
اللعاب عند أول عملية شفط عبر قناة اللدغ إلى دم المصاب.لكن القراد ينقل أيضا مرض اليم ـ وتوجد هذه المسببات 

حجم البقعة بعد لدغة القراد ليس له عالقة . ساعات من الشفط في أمعاء القراد وال تصل إلى الجسم البشري إال بعد
التي تم ضخها. لكن: كلما زادت كمية الدم الذي تسحبه القرادة، كلما زادت كمية اللعاب  FSMEبكمية فيروسات 

لكن البقعة المتزايدة يمكن أن تكون )بطبيعة الحال فقط في حالة العدوى الذاتية(. FSMEوبالتالي كمية فيروسات 
بة بمرض اليم. ثبت علميا أن القرادة التي تصاب بالعدوى مرة واحدة، تظل ناقلة للمرض طيلة حياتها. إشارة إلى إصا

 بل ليس هي فقط، بل كل نسلها.
 

في المهد وتصبح أيضا معدية.  FSMEـ ما يسمى الحوريات ـ تجد فيروس  2ـ ما يسمى اليرقات ـ والطور  1الطور 
وهي أيضا ال تمتص الدم لفترة طويلة، لكن مع كثرة اللدغات الحادثة من خالل وفي الغالب ال يتم مالحظة لدغاتها، 

 يرقات وحوريات مصابة يمكن أن تكون المحصلة النهائية ما يوازي لدغة قرادة كبيرة قادرة على نقل العدوى.
 

ية ويراقب في معهده الخنا  اثثنار الجانبينة للقناح. مكتشف لقاح القراد يحصل على حقوق اختراع من شركات األدو
 ما قولك في ذلك؟

بأنه مهارة تجارية وتجارة بالخوف. تطوير دواء ناجح يحزنني أن يفسر عمل عالم مثل السيد األستاذ الدكتور كونتس في
ر كل بالغ اشتباه بوجود فالسيد األستاذ الدكتور كونتس كان ومازال هو المراقب الناقد للقاح الذي اخترعه ويقتفي أث

 آثار جانبية غير مرغوب فيها. يمكنني الحديث عن ذلك من واقع خبرتي بعد أن تواصلت معه كثيرا بهذا الخصوص.
مكن للشركات أو األفراد أن يكسبوا مني ثروة، إذا نجحوا يبخصوص كلمة "التجارة باللقاح" فإن رأيي الشخصي تماما:

 .ت التهاب الدماغ الناتج عن الحصبة أو أصعب األضرار الدائمة الناتجة عن العدوىفي منع ولو حالة واحدة من حاال
 

 
 هل التطعيمات لألطفال األصغر من ثالث سنوات خطيرة؟

على العكس تماما: منع اللقاحات عن األطفال األقل من ثالث سنوات ربما يعني خطرا غير مسئول على هذه الفئة 
المرحلة العمرية تأخذ األمراض المعدية مثل السعال الديكي والنزلة النزفية من النوع ألنه في هذه العمرية الحساسة.

)أشد مضاعفات الحصبة(، يكون على أشده في  SSPEب مسارا شديد الخطورة. كما أن خطر اإلصابة بمرض 
 السنتين األوليين من العمر.

 
تعتبر أمرا واحتمالية حدوث العدوى بسبب ذلك  األول قبل االتصالمن هذه األمراض الثالثة الخطيرة  الكافيةالحماية 

وهذه األمراض المعدية اختفت في وقتنا هذا بسبب نجاح تطعيمات الرضع اختفاًء شبه تام. لكن على .غاية األهمية في
من حدوث حالة وفاة بالسعال الديكي لدى رضيع  2011وسنة  1999الرغم من ذلك اضطررنا للشكوى سنة 

 را جدا بالعدوى قبل التمكن من بناء حماية تطعيمية.صغير أصيب مبك
 

حالة إصابة بفيروس شلل األطفال حاالت  1018ضجت النمسا بالشكوى من حدوث  1955في سنة : وبالمناسبة
 حالة. واآلن لم يعد هذا المرض يظهر لدينا ـ بفضل التطعيم المستمر. 102شلل مستديمة ـ مات منهم 

 
 لسعال الديكي ال تستمر طويال؟هل الحماية بعد تطعيم ا

نعم، بعد تطعيم السعال الديكي ينخفض معدل األجسام المضادة بمرور الوقت. ونتيجة ذلك هي وجود حماية غير 
ولكن نظرا ألن السعال الديكي مازال يتنقل بين السكان )في السنوات األخيرة تم مراقبة وجود زيادة ملحوظة  كاملة.

على مستوى العالم(، فإن حاالت العدوى الحديثة تأخذ مسارات غير معهودة تستمر  في حاالت اإلصابة بالمرض
طويال وتكون مؤلمة. لكن البقايا التي ما تزال موجودة من المواد الدفاعية يمكن أن تمنع الظهور الكامل للمرض، 

سنة  كل  60وبداية من سن سنوات  10السبب يسري: تنشيط اللقاح طوال الحياة كل  . لهذالكن ال تمنع المرض كليا
سنوات. وبصفة خاصة عند انتظار أطفال في األسرة، ينبغي حماية كل األشخاص المحتمل أن يتعاملوا مع المولود  5

وإال فمن الممكن أن يصيبوا المولود بالعدوى قبل أن يمكن  الجديد وذلك من خالل تنشيط التطعيم ضد السعال الديكي.
 من عمره. 3الشهر  حمايته بالتطعيم بداية من
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 إن معاناة الطفل أمر ال يوصف وال توجد كلمات تعبر عنه.



  
 

 من الواضح أن منظمة الصحة العالمية تغض الطرف عن عدم فاعلية التطعيمات؟

منظمة الصحة العالمية مقتنعة جدا بفاعلية التطعيمات، لدرجة أنها تنصح وتدعم وتحمي حمالت على العكس تماما: 
ـ وقد تمكنت بفضل حمالت التطعيم الموجهة  والمالية الجبارة على مستوى العالم من خالل إمكاناتها التنظيمية التطعيم

من القضاء على الجدري على مستوى العالم. الهدف األكبر التالي، وهو القضاء على شلل األطفال  1980حتى سنة 
ة هدف آخر تضعه منظمة الصحبسبب الصراعات األهلية المحلية في المناطق المصابة. تأخر من خالل التطعيم أيضا،

وهكذا تراجع عدد المصابين بالحصبة بشدة في الواليات المتحدة األمريكية بسبب . الحصبة العالمية هو استئصال
حالة وفاة بالحصبة، لكن في  4000سنة كان العالم يشتكي سنويا من وجود  40برامج التطعيم المستمرة: قبل 

بها دائما إلى اإلصابة. لكن كما تبين موجات مريض، يرجع سب 100السنوات األخيرة تم تسجيل معدالت أقل من 
 الحصبة الحالية في أوروبا وأمريكا، مازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف. 

 
أسننابيع بعند تطعنيم السننعال  7هنل صنحيح أن ثالثنة أربنناع حناالت منوت األطفننال المفناج  تحندث بعند أيننام قليلنة وحتنى 

 الديكي؟

 اجع بوضوح موت األطفال المفاجئ ـ مع زيادة في الوقت نفسه للتطعيمات ضد السعال الديكي:ال. في شتايرمارك يتر
كان عدد الحاالت  1994حتى  1989حالة موت مفاجئ لألطفال.  22كان يوجد في المتوسط  1988حتى  1984
من حالتين من حاالت موت  لم يوجد أبدا أكثر 2006حالة. في األعوام التالية تراجع هذا العدد بشدة. منذ  15سنويا 

بما ال يزيد عن  1988األطفال المفاجئ في كل سنة. وتقدر النسبة المئوية للرضع المطعمين ضد السعال الديكي حتى 
 ، وال تتوفر بيانات دقيقة عن هذا الوقت.60%
 

كبيرة. وقد تم توثيق مع إدخال التطعيم المجاني لألطفال في النمسا زاد عدد الرضع الحاصلين على التطعيم بقفزات 
 هذه الزيادة منذ إدخال دفتر التطعيمات.

وعلى من الرضع واألطفال الصغار في شتايرمارك ضد السعال الديكي.  %90في هذه األثناء تم تطعيم أكثر من 
ذلك ظل عدد حاالت موت األطفال المفاجئ منخفضا. وهذا يعني أنه ال يوجد أي عالقة موضوعية بين  العكس من

 السعال الديكي وموت األطفال المفاجئ. لقاح
 

 
 لماذا تنصح نقابة األطباء األمريكيين بإلغاء إلزامية التطعيم؟

 
ال يوجد في النمسا أي إلزام بالتطعيم. وعلى حد علمي ال يوجد في أمريكا أيضا أي تطعيم إلزامي. لكن  

تطلب إثباتا بجود حصانة ضد أمراض  المؤسسات الرسمية، مثل دور رياض األطفال أو المدارس أو الجامعات
معدية معينة قبل القبول، وبصفة خاصة الحصبة. ويطلب إثبات بالتطعيم أو تأكيد بوجود أجسام مضادة حامية للجسم. 

وبذلك ينبغي منع حدوث عدوى وانتشار لألمراض المعدية. نقابة األطباء النمساوية ترفض اإلجراءات اإلجبارية 
 وتعتمد على اإلقناع.

 
األخيننرة بنندون  10هننناك ادعنناء بحنندوث موجننات إصننابة بالحصننبة بننين الحاصننلين علننى التطعننيم فنني السنننوات ال 

 استثناء. هل هذا صحيح؟

 
ببساطة ووضوح هذا أمر خاطئ! جميع حاالت تفشي الحصبة في الوقت األخير في أوروبا موثقة ومدروسة  

جموعة من األشخاص ـ ألسباب مختلفة ـ غير مطعمين أصال دائما كان انتشار الحصبة في م. بمعرفة مكاتب الصحة
تطعيما غير مكتمل. انتقل فيروس الحصبة هناك ولم يمكن منع انتشاره بسبب نقص اللقاح الذي يمنع  أو مطعمين

ظلت دائما مقتصرة على السكان غير المحصنين بسبب عدم حصولهم على . جميع حاالت التفشي هذه  انتشاره
ألشخاص المطعمون في المناطق المحيطة ـ ما عدا استثناءات قليلة ـ فلم يصبهم المرض. وهذه أما االتطعيم.

االستثناءات تطابق الخبرة التي تفيد بأن الحصول على تطعيم الحصبة مرة واحدة يوفر حماية "فقط" بنسبة تتراوح 
 . %100بالمائة وال تصل إلى  95ـ  90ما بين 

 
والذي أصاب أكثر من  2008التفشي األخير الكبير للحصبة في النمسا سنة   تفقس:تريد أن تعرف فراخك قبل أن 

حالة مؤكدة كان مصدره انتقال الحصبة في مدرسة من مدارس زالسبورج بها أطفال غير مطعمين ضد  440
الحصبة. وظل المرض منحصرا في األشخاص غير المطعمين ولم يصب في شتايرمارك إال أربع شباب أو أربع 

 شخاص غير مطعمين ـ ربما بسبب عدم توفر تطعيم مجاني في وقت طفولتهم.أ
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ثبننت علميننا أن القننرادة التنني تصنناب بالعنندوى مننرة واحنندة، تظننل ناقلننة  :

 للمرض طيلة حياتها. بل ليس هي فقط، بل كل نسلها



  
 

هل يفترض أن تحدث التطعيمات لدى الرضع صدمة مناعية يمكن أن تؤدي إلنى القابلينة لإلصنابة أو منرض التوحند 
 أو حاالت حساسية الخ؟

بعد إثبات زيادة أي من األضرار المذكورة فال يمكن ال، هذا كالم عار عن الصحة تماما وغير مثبت علميا.
وبهذه المناسبة: إذا كان األمر كذلك، فما كان لطبيب أو طبيبة أن تعطي التطعيم ألي التطعيمات في سن الرضاعة. 

رضيع! أثبتت أحدث األبحاث العلمية أنه من المحتمل وجود عالقة بين اضطراب البكتريا المعوية ومرض التوحد 
 ليس لها أي عالقة بمرض التوحد.وأن التطعيمات 

 
 هل صحيح أن األمراض التي يتعرض معها نظام المناعة للضرر، تزيد مع زيادة التطعيمات؟

ال، هذه األمراض ال تزيد بحال من األحوال. كل ما في األمر هو أن تحسين طرق التشخيص يؤدي إلى اكتشافها 
الضرورية ألمراض خبيثة مثل األورام. ولكن ليس لهذا  يمكن أن يتضرر نظام المناعة بسبب العالجات. مبكرا

 األمر عالقة بالتطعيمات.
 

 يتم التطعيم باستخدام مواد تطعيم معالجة جينيا. هل هذا يلوث أجسامنا؟

لم يتم حتى اآلن استخدام الهندسة الوراثية إال في إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات. ولكن لم يتسبب ذلك في "تلويث" 
نفسها لم يحدث لها تغير جيني، لكنها تحفز على  غير قادرة على التكاثروهي. فالمنتج النهائي هو مواد أي جسم

 تكوين المواد الدفاعية.
 

 
 هل التفاعل مع التطعيم هو رد فعل المواد شديدة السمية الموجودة في مادة التطعيم؟

آثار من المواد المصاحبة وبكميات غير خطيرة. جميع مواد التطعيم المستخدمة في هذا الوقت ال تحتوي إال على 
التفاعالت مع اللقاح هي تعبير عن التفاعل غير المرغوب به بين نظام المناعة ومولدات المضادات، التي يتم إدخالها 

 وهي في العادة غير ضارة، وال تحتاج إلى معالجة خاصة وال تترك أي آثار مستديمة.مع مادة اللقاح.
عالت اللقاح تضغط على العمليات الحيوية بشكل صغير يقل كثيرا عن التعرض للمرض الذي ينبغي تفا: وبالمناسبة

 الحماية منه.
 

 هل صحيح أن اإلصابات بالمكورات الرئوية يمكن أن تكون مميتة خالل بضع ساعات؟

عليها فورا كمسبب  نعم، مع األسف. هذه البكتريا محاطة بنوع من األغطية بحيث ال يستطيع نظام المناعة التعرف
خطير للمرض. ولهذا السبب فإنها من الممكن أن تنتشر في البداية داخل العمليات الحيوية دون أن تتعرض ألي 

 مقاومة، وعندما تصل إلى األذن الوسطى أو الرئة أو الدماغ، يتم إطالق أقصى درجة إنذار.
 لكن أخيرا أصبح موجودامضادات الحيوية. مع األسف فإن الكثير من سالالت المكورات الرئوية مقاومة لل

 بالمائة من أصول المكورات الرئوية. 85لقاح يتحمله األطفال ويحمي من حوالي 
 يتوفر مجانا لقاح للمكورات الرئوية لألطفال حديثي الوالدة.  2012منذ 
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الننننديكي يسننننهل علننننى اللقنننناح الجدينننند للسننننعال 

 الجسم تقبله في أي مرحلة عمرية!



 

 (MMRالحصبة، النكاف، الحصبة األلمانية )
الحملة المجانية لتطعيم األطفال وفي دفتر التطعيم "صحة الوالدين والطفل". وهو كما أن هذا التطعيم هو جزء من 

 تطعيم جزئي. 2يتكون من عدد 
 

أسابيع ـ ولكن قدر اإلمكان حتى  4من العمر وإعادة التطعيم بحد أدنى بعد  11مع التطعيم األول في الشهر رقم 
 الثة أمراض معدية.نهاية السنة الثانية من العمر ـ يكون طفلك محصنا ضد ث

عند تطعيم عدد قليل جدا من األطفال ضد الحصبة ـ أي تطعيم غير كاف مقارنة بعدد السكان ـ فيجب : وبالمناسبة
 توقع حدوث وباء كل خمس حتى سبع سنوات )تراكم حاالت المرض(.

 
النكاف مثال ال . مهم ليس فقط لطفلك بل أيضا لجميع األشخاص الذين يمكن أن يصيبونه بالعدوى MMRتطعيم 

يخلو من خطورة على الشباب والرجال. فهو يسبب لدى المرضى الذكور التهاب الخصيتين ويمكن أن يؤدي إلى 
 العقم.

 
إذا أصاب طفلك امرأة حامل بعدوى الحصبة األلمانية، فقد يؤدي ذلك إلى تشوهات للجنين ـ ولهذا السبب فإنه من 

 المهم تحقيق معدالت تطعيم عالية.
 
 لقيء واإلسهال وفيروس الروتاا

هذا التطعيم الفموي الفعال والذي يتحمله الجسم، للحماية من األمراض الصعبة الناتجة عن فيروس الروتا، متوفر 
أثناء وقت نشاطي في أقسام عدوى األطفال كان يجب علي سنويا، وخصوصا في شهور الشتاء، فقط في  مجانا أيضا.

 رضيع وطفل صغير بسبب أمراض إسهال شديدة. 500و  300ح ما بين منطقة جراتس عالج عدد يتراو

 
قيء ال يمكن إيقافه تقريبا وإسهال شديد. وفقدان السوائل الحادث بسبب سبب االستقبال كان ومازال حتى اليوم أيضا 

 واإلسهال والذي يكون غالبا مهددا للحياة، ال يمكن عالجه إال خالل الحقن الوريدية. القيء
دما يتم من خالل إجراءات تنظيمية قبول األم في المستشفى، يظل العبء غير العادي على الرضع واألطفال حتى عن

 الصغار بسبب وجودهم في محيط غريب عنهم وما يرتبط بذلك من عالجات طبية.
 

أثناء قللت بشكل واضح   لقاح يتم تناولها عن طريق الفم ويحتملها الجسم، 2ولكن في هذا الوقت يتوفر عدد 
ويتم التطعيم )على حسب اللقاح( بالتناول مرتين أو ثالث مرات من استخدامها على نطاق واسع، انتشار المرض.

من العمر،  7يمكن إعطاء التطعيم بداية من األسبوع رقم  قدرها ثالثة أو أربعة أسابيع. خالل الفم على مسافة زمنية
 16للقاح ينبغي إتمام سلسلة التطعيمات مع أسبوع العمر رقم حسب مادة اعلى طبقا لجدول التطعيم الموصى به. 

 (Rotateq®( 32وبحد أقصى حتى أسبوع العمر  22أو ®( Rotarix. )24وبحد أقصى أسبوع العمر 
 

بسبب ذلك أمكن بشكل حاسم تقليل انتشار  يوجد لقاح فيروس الروتا في برنامج التطعيم المجاني. 2007منذ يوليو 
في مستشفى جراتس لألطفال تم تسجيل تراجع قدره األولى من بدء التطبيق على نطاق واسع ـ  المرض في السنة

 في المستشفى بسبب اإلصابة بفيروس الروتا! مع العالجات 90%
 

 المكورات الرئوية

را المكورات الرئوية تسبب لدى الرضع واألطفال الصغار أمراضا صعبة مثل التهاب السحايا والتهاب الرئتين وكثي
 جدا، التهاب األذن الوسطى. إجمالي ثالث تطعيمات جزئية تضمن أعلى حماية لطفلك.

 
لقاح المكورات الرئوية مجاني لجميع األطفال حتى إتمام السنة الثانية من العمر ـ وبالتالي فهو متضمن في دفتر 

 التطعيم "صحة الوالدين والطفل". 
 

 
 التطعيمات المهمة لألطفال

 
 مجانيةالتطعيمات ال

 
 التطعيم السداسي

التطعيم السداسي هو جزء من الحملة المجانية لتطعيم األطفال ويمكن طلبه باستخدام دفتر "صحة الوالدين  
والطفل". وهي تحمي طفلك في وقت واحد من األمراض الخطيرة: الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي، شلل األطفال، 

 ب.التهاب الكبد ب والنزلة النزفية 
 

من العمر: التطعيم مكون من تطعيمين جزئيين  3لضمان توفير الحماية الفعالة، يتم التطعيم بداية من الشهر رقم  
لتطعيم السداسي يتحمله الجسم ويوفر على أشهر على األقال 6أسابيع وتطعيم جزئي ثالث بعد  8بينهما فاصل قدره 

تى سن السابعة من العمر. ومنذ بداية المدرسة يكون من الطفل الكثير من الحقن. وبذلك يكون طفلك محميا ح
من اللقاح المجمع وهو متوفر مجانا في إطار حمالت التطعيم المدرسية أو لدى مكاتب  الضروري عمل تنشيط ألجزاء

ات الصحة في أقسام الجلدية التابعة للدائرة والسلطات البلدية في جراتس، ومكتب التطعيم التابع للمقاطعة والطبيب
 (.27، صفحة 3واألطباء الممارسين للطب العام في كل منطقة ولدى أطباء وطبيبات األطفال )انظر فصل 
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 لحماق ـ جدري الماء ا

في حالة اإلصابة بعدوى جدري الماء يمكن بصفة خاصة أن تحدث للشباب والكبار مضاعفات خطيرة. هذا اللقاح 
ي أيضا تحت التطعيمات الموصى بها للجميع. ويأخذ المرض مع الشباب والكبار موجود في برنامج التطعيم النمساو

 مسارا خطيرا أكثر من خطورته على األطفال الصغار.
 

وفي حالة النساء الحوامل )وخصوصا عند بداية الحمل( يمكن أن تؤدي العدوى إلى تشوهات دائمة أو إلى وفاة 
 اية من تسعة أشهر ضد عدوى جدري الماء.يمكن تطعيم األطفال بد الجنين في بطن أمه.

 
في السنة التاسعة من العمر يجب على األطفال، الذين لم يحصلوا على التطعيم أو لم يتعرضوا للمرض، تعويض 

لقاح جدري الماء أو يثبت أن لديهم نسبة ضئيلة من األجسام المضادة. ويتكون التطعيم من تطعيمين جزئيين بينهما 
 أسابيع على األقل. 6فاصل زمني قدره 

 
 اإلنفلونزا )البرد(

نظرا ألن نزلة البرد تأخذ مسارا صعبا جدا بالنسبة للرضع، فيوصى بالحصول على التطعيم بداية من الشهر السابع 
. معدل التطعيم في النمسا منخفض جدا على الرغم من حدوث حاالت تفشي لألمراض بأحجام متفاوتة. من العمر

 يجب تنشيطه سنويا، ألن فيروس البرد يتغير أيضا.تطعيم نزالت البرد 
 

االستراتيجية المطبقة حتى اآلن، وبصفة خاصة لحماية فئة كبار السن المهددة أكثر باإلنفلونزا، انقذت حياة الكثير من 
خصوصا الشباب واألشخاص كبار السن، لكنها لم تكن مناسبة في تقليل انتشار الفيروس بشكل كبير بين السكان. 

 بدوام كامل وأطفال رياض األطفال وأطفال المدارس توجد بينهم تعامالت واختالطات كثيرة. لهذا الذين يعملون
. وبالتالي فإن زيادة معدالت تطعيم هذه الفئات من السبب فإنهم أكثر من يساهم في انتشار "نزالت البرد" بين السكان

متوفر في النمسا لقاح حي، يتم رشه في األنف ويمكن  2014منذ  السكان يسهم في تخفيف انتشار االنفلونزا الوبائية.
 سنة.  18شهرا حتى إكمال  24استخدامه بداية من عمر 

 
 التهاب الكبد أ والتهاب الكبد أ + ب

من خالل النظافة الجيدة في النمسا ال تحدث اإلصابة بفيروس الكبد الوبائي أ كثيرا. لكنه "ينتقل" بصفة خاصة من 
وعندما ترغب في قضاء عطلة مع طفلك في إحدى البلدان الجنوبية، فمن ائحين القادمين من بلدان الجنوب.خالل الس

 الحكمة الحصول على تطعيم ألسرتك بالكامل.
 

في حالة األطفال الصغار تكون األعراض في كثير من األحوال خفيفة، لكنهم من الممكن أن ينقلوا العدوى إلى 
يوجد لقاح فردي اللتهاب الكبد أ ويمكن استخدامه كتكملة للقاح التهاب الكبد الوبائي ب سرة.والديهم وباقي أفراد األ

)على سبيل المثال إذا كان قد تم التطعيم األساسي باستخدام اللقاح السداسي(، كما يمكن أيضا استخدام اللقاحات 
 د التهاب الكبد.المجمعة اللتهاب الكبد أ + ب لألشخاص الذين لم يكن لديهم أي حماية ض

 

 )ليست ضمن البرنامج المجاني( تطعيمات أخرى موصى بها
 

 Cالمكورات السحائية 

لألطفال الصغار في السنة الثانية من العمر، إال أنه ممكن  Cيوصى بلقاح متالزمة المكورات السحائية  
. وعندما يتم Cرات السحائية من الفئة بداية من إتمام الشهر الثاني  من العمر. لكنه ال يوفر الحماية إال ضد المكو

 التطعيم األول في السنة الثانية من العمر، فيكفي تطعيم واحد.
 

سنة تقريبا يوصى بإعطاء لقاح الحماية من المكورات السحائية مرة واحدة،  13حتى  11بالنسبة للشباب من عمر 
( مجانا )انظر صفحة ACWYك لقاح رباعي )اإلصابة بهذا المرض تحدث في هذا العمر.  ويستخدم في ذل ألن قمة

في بعض البلدان تظهر هذه المكورات السحائية كثيرا جدا. في بريطانيا العظمى تراجعت المكورات السحائية  (. 29
 بقوة بسبب التطعيم. Cمن الفئة 

 
 Bالمكورات السحائية 

. المكورات السحائية من هذه الفئة Bمن الفئة  ويتوفر أيضا تطعيم فعال ضد المكورات السحائية التي تظهر كثيرا لدينا
اللقاح فعال، إال أنه حسب خبراتنا . من أمراض المكورات السحائية الجراحية % 70ـ  50مسئولة في هذا الوقت عن 

حتى اآلن يسبب الكثير من التفاعالت الجسمانية مقارنة بباقي التطعيمات التي يتم إعطاؤها في هذا العمر ـ وتعتبر 
عالت الحمى من أكثرها ظهورا. يسري ذلك بصفة خاصة عندما يتم إعطاء تطعيمات أخرى في الوقت نفسه. تفا

مسموح به من  Bexsero®وعلى الرغم من ذلك فإن "تناسب المخاطرة مع الفائدة" يرجح التطعيم. التطعيم باستخدام 
اإلصابة بعدوى المكورات السحائية الجراحية، الشهر الثاني من العمر. وبذلك يمكن تغطية األعمار التي تكثر فيها 

 وهي عمر الرضع والشباب.
ويوصى بالتطعيم كتطعيم مرجعي لألشخاص الذين لديهم احتمالية كبيرة لإلصابة بالمرض )عيوب مناعية، أضرار 

 )في الخدمة الصحية، أقسام Bبالطحال...( واألشخاص الذين على تواصل قريب مع مرضى المكورات الرئوية 
 العدوى، مستشفيات الرعاية المركزة، وموظفي المعامل( وبطبيعة الحال لكل شخص يرغب في حماية نفسه. 
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 FSMEالحماية ضد لدغات القراد ـ 

يعتبر "لقاح الحماية من لدغات القراد" مهما جدا أيضا للرضع. أجزاء واسعة من شتايرمارك تعتبر من المناطق 
بها الكثير من حشرات القراد الناقلة للعدوى، لذلك ينبغي عدم االستهانة بهذا التطعيم ـ حتى  عالية الخطورة التي

، يمكن منعها بتطعيم واحد.اللقاح مكون من FSMEحاالت الوفاة والعاهات المستديمة الناتجة عن  للكبار أيضا.
ام  وذلك على حسب عمر المطعمين. ثالث تطعيمات جزئية، وبعد ذلك يجب تنشيط الحماية كل ثالثة إلى خمسة أعو

شهرا. استوضح من  13يمكن للجسم بشكل عام تحمل التطعيم، ويوصى به في برنامج التطعيم النمساوي بداية من 
طبيبتك/طبيبك ما إذا كان ينبغي على طفلك الحصول على التطعيم الجزئي األول مبكرا. التطعيم غير متضمن في 

 ضه دائما وأبدا بسعر مخفض في إطار حمالت التطعيم.البرنامج المجاني، لكن يتم عر
 
 
 
 
 
 
 

 االستفسارات بخصوص التطعيمات واللقاحات والمخاطر المحتملة واآلثار الجانبية تجيبك عنها طبيبتك أو طبيبك.
 

ر ديتر إذا كنت ترغب في توجيه استفسارات عن طريق البريد اإللكتروني إلى مؤلف هذا البروشور، وهو األستاذ الدكتو
 شبورك:

 
 hausarzt@gesunde-kinder.atالبريد اإللكتروني: 

 التطعيمات المجانية ألطفال المدارس والشباب
في عمر أطفال المدارس يتم تنشيط الحصانة التطعيمية التي يحصل عليها األطفال الصغار ضد الدفتريا والتيتانوس 

ر حمالت التطعيم المجانية. وبشكل إضافي يتضمن البرنامج وشلل الطفال والتهاب الكبد ب والسعال الديكي، في إطا
 المجاني الخاص بأطفال المدارس والشباب التطعيمات المهمة التالية:

 
 (HPVالفيروسات الحليمية البشرية )

يعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارا بعد سرطان الثدي لدى السيدات الشباب في أوروبا. السبب 
( هو العدوى المزمنة بالفيروسات الحليمية البشرية Zervixkarzinomاألكثر شيوعا لحدوث سرطان عنق الرحم )

(HPV.التي تصيب الغشاء المخاطي التناسلي بالعدوى )  ويتم االنتقال من خالل التالمس المباشر عند العملية الجنسية
لنشيطون جنسيا يصابون بالعدوى على األقل مرة واحدة من السيدات والرجال ا %70)ليس من خالل سوائل الجسم(. 

. فقط منع العدوى المزمنة بفيروسات HPV. وحتى اآلن ال يتوفر دواء لمكافحة فيروسات HPVفي العمر بفيروس 
HP )الطور المبكر القابل للعالج واألطوار  المسببة للسرطان هو الذي يحمي من سرطان عنق الرحم. )ورم جيني

السرطان ال يمكن التعرف عليها في الوقت المناسب إال من خالل فحوص المتابعة المنتظمة باستخدام األولى من 
األكثر تحفيزا لسرطان عنق  HPويمنع اللقاح المضاد لفيروسات ."مسحات عنق الرحم" ومن خالل العمليات الجراحية

 70لفيروسات، التي تكون مسئولة في أكثر من ( بقدر كبير حاالت العدوى المزمنة بهذه ا18والنوع  16الرحم )النوع 
من  %90( ومراحله المبكرة وكذلك عن Zervixkarzinomenمن الحاالت عن ظهور سرطان عنق الرحم ) %

سرطان المهبل والقضيب وكذلك عن سرطان الفم والحلق.وبشكل إضافي يقدم اللقاح الرباعي حماية ضد البثور 
قة جدا للرجال والنساء في عمر النشاط الجنسي. بسبب طريق االنتقال الجنسي التناسلية التي يمكن أن تكون مره

الغالب، وكي يمكن التطعيم قبل العدوى المحتملة، ينبغي تطعيم األطفال والشباب قبل مباشرة األنشطة الجنسية. ولهذا 
التطعيم له فائدة  لشبان.ضمن برنامج التطعيم المدرسي المجاني للفتيات وا HPV 2014السبب فقد تم إدراج لقاح 

إال من هذا الطريق وبالتالي يمكن تحقيق الحماية الجماعية سريعا.  كبيرة ضد الوباء، حيث ال يتم إيقاف سلسلة العدوى 
بالنسبة لألطفال بداية من إتمام السنة التاسعة وحتى إتمام السنة الثانية عشرة يتكون اللقاح من تطعيمين جزئيين بينهما 

قدره ستة أشهر. الوقت الخاص بالحصول على التطعيم المجاني هو وقت الحصول على التطعيم الجزئي  فاصل زمني
الرسمية وهو متوفر أيضا  ويتم توفير اللقاح مجانا لدى طبيب العائلة وطبيب األطفال وكذلك في مكاتب التطعيماألول.

لتطعيم بعد إتمام السنة الثانية عشرة من العمر وحتى إتمام عند بداية ا في السنة الدراسية الرابعة من المدرسة االبتدائية.
السنة الخامسة عشر من العمر يمكن أيضا الحصول على التطعيم من خالل تطعيمين جزئيين. وبعد ذلك تكون هناك 

من ي الثالث بعد ستة أشهر حاجة لثالث تطعيمات جزئية: التطعيم الجزئي الثاني بعد شهر من األول والتطعيم الجزئ
 الثاني

 
 ACWY المكورات السحائية

أمراض المكورات السحائية يمكن أن تأخذ مسارا خطيرا ومميتا. وفي أغلب الحاالت يأخذ المرض دراماتيكيا )انظر 
 أيضا المكورات الرئوية( ويمكن أن يصبح خالل ساعات مهددا للحياة ـ وفي بعض األحيان يؤدي إلى الوفاة.

 
نية عشرة من العمر في برنامج التطعيم المجاني لقاح مجمع ال يوفر الحماية فقط ضد يتوفر للشباب في سن الثا

 .W 135و  Yو  A، بل يوفر أيضا الحماية ضد المجموعات Cالمكورات السحائية من المجموعة 
أوروبا،  ال يتم تسجيلها فقط في الواليات المتحدة األمريكية، بل بشكل متزايد أيضا في Yحاالت العدوى بالمجموعة 

تظهر ليس  Aمنتشرة كثيرا في تركيا. والمجموعة  W 135وبصفة خاصة في السويد. حاالت العدوى بالمجموعة 
 أفريقيا، فهي موجودة بصفة خاصة في شبه الجزيرة العربية، بل أيضا في روسيا. فقط في

 ة جدا.لهذا السبب فإن الحماية التطعيمية على سبيل المثال في حالة تبادل الطالب مهم
هذا التطعيم مفيد ألي شخص حتى لو كان الشاب/الشباب قد حصلوا من قبل في مرحلة الرضاعة على تطعيم ضد 

 .Cالمكورات السحائية من المجموعة 
 ويتم في الوقت الحالي توفير اللقاح مجانا للشباب في سن الثانية عشرة من العمر ـ في حالة حمالت التطعيم المدرسية

 والطبيبات في العيادات. يوصى بالتطعيم لألطفال الكبار/الشباب، لكنه في الوقت الحالي غير مجاني.وعند األطباء 
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