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تشجيع التطعيامت يف أوساط الجاليات األجنبية يف أوروبا

1
املادة التثقيفية أن تساعدين؟
تم إعداد هذه املادة لتعريفك وتوعيتك أكرث بالتطعيامت.
فهي تهدف ملساعدتك عىل:
• التعرف أكرث عىل أهمية التطعيامت ،وكيف ميكنها حاميتك
• معرفة األمراض التي تكافحها التطعيامت
• معرفة معلومات مفيدة عن أماكن الحصول عىل التطعيم
• الحصول عىل سجل التطعيامت الخاص بك
كيف ميكنك استخدام هذه املادة؟
• راجع املادة التثقيفية واطرح عىل طبيبك أي أسئلة قد تخطر ببالك.
• شارك هذه املادة التثقيفية مع أي أحد تعتقد أنه مهتم بالتطعيامت.
• ميكنك أن تعطي طبيبك سجل التطعيامت الشخيص املرفق مع هذه املادة التثقيفية.
• واطلب من طبيبك أن يسجل فيه تطعيامتك .وخذ معك سجل التطعيامت يف كل مرة تزور فيها
الطبيب.
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تشجيع التطعيامت يف أوساط الجاليات األجنبية يف أوروبا

2
ما أهيمة التطعيامت؟
يف تدهور الحالة الصحية ملن يُصاب بها ،وقد تؤدي إلعاقته أو حتى لوفاته ال قدر
الله .وكل عام ،ميوت املاليني من الناس حول العامل بسبب أمراض ميكن الوقاية منها
بالتطعيامت.
عىل مر السنني ،نجحت التطعيامت يف منع العديد من األمراض وأنقذت املاليني من
األرواح .كام أن بعض األمراض التي كانت فيام مىض تتسبب يف مرصع أو إعاقة املرىض
انقرضت متاماً اليوم.
وهذا أكرب مثال ملرض يف منتهى الخطورة مل يعد له وجود اآلن! ولهذا مل يعد هناك حاجة
لتطعيم أبنائنا اليوم ضد مرض الجدري.
ولو واصلنا استخدام التطعيامت اآلن ،ستختفي بعض األمراض املوجودة اليوم ولن
تؤذي األطفال يف املستقبل!
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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تشجيع التطعيامت يف أوساط الجاليات األجنبية يف أوروبا

3
من يحتاج التطعيامت؟
التطعيامت قد تنقذ حياة طفلك!

لو تم تطعيمهم ،بل إن بعض األمراض أصبحت تظهر بشكل متزايد يف السنوات األخرية ،رغم أن
التطعيامت كانت قادرة عىل منعها.
فهم بحاجة للمساعدة ملقاومة بعض األمراض املعدية.
• باستخدام التطعيامت يف مرحلة مبكرة.
• من الرضوري جدا ً أن يتم تطعيم أطفالك يف السن املناسبة.
• تذكر أن معظم التطعيامت ال بد من تكرارها عدة مرات لتزداد مناعة طفلك.

ملناسبة إلعطاء التطعيامت لطفلك.

سترش طبيبك عن السن ا
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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3

حتى الكبار يحتاجون تطعيامت.
كل عام ،ميرض الكثري من الكبار أو يصابون
بإعاقات أو ميوتون بسبب أمراض كان من
السهل تجنبها بالتطعيامت.
• التطعيامت مفيدة للجميع ،من األطفال للكبار وحتى العجائز ،فإياك أن تتخيل أنك كربت
عىل التطعيامت.
• ليك تتمتع طوال عمرك بالوقاية من بعض األمراض ،يجب أن تتلقى تطعيامت أكرث من مرة
وأنت بالغ.
التطعيامت التي يُنصح بها الكبار :اإلنفلونزا ،التيتانوس ،الدفترييا ،السعال الدييك ،البكترييا
الكروية الرئوية ،البكترييا الكروية السحائية ،الجديري املايئ (القوباء) ،االلتهاب الكبدي الوبايئ
(أ) و(ب) ،وبإمكانك قراءة املزيد عن بعض من هذه األمراض يف صفحة 7

التطعيامت ال تحميك أنت وحدك ،بل وكل من حولك.
تساعدك التطعيامت أنت وأفراد أرستك
الذين يتلقون التطعيامت .كام أنها تساعد
يف حامية اآلخرين يف املجتمع من خالل
"كرس سلسلة العدوى"؛ فهي متنع انتقال
املرض من شخص آلخر .وكلام زاد عدد من
يتلقون التطعيامت ،كلام قلت فرص انتشار
الجراثيم يف املجتمع. .

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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3

تذكر! إياك أن تظن أنه قد فات األوان عىل تطعيمك أنت وعائلتك.
هل فاتك تطعيم أنت أو أحد أبنائك؟ هل عمر ابنك أكرب من األعامر املقرتحة للتطعيم؟

ف ما ينبغي أن تفعله!
لتعر

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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4
ما األمراض التي متنعها التطعيامت؟
التطعيامت تحافظ عىل سالمتك وسالمة أبنائك .فهي تحميك من العديد من األمراض الخطرية،
التي قد تهدد حياتك .وبدونهاُ ،يكن أن تتعرض أنت أو أفراد أرستك ملرض شديد ،ال قدر الله.
بعض التطعيامت رضورية ملعظم األطفال والكبار .والبعض اآلخر رضوري فقط ملجموعة معينة من
الناس (حسب طبيعة عملك أو سنك أو حالتك الصحية مثالً) .وقد تكون قواعد التطعيم يف البلد
الذي تقيم فيه اآلن مختلفة عن نظريتها يف بلدك األم.

ذها ،فضالً استرش طبيبك.

تُنصح بأخ
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4
األمراض التي ُيكن الوقاية منها عن طريق التطعيامت.

املرض املعدي

طريقة انتقال
العدوى

االلتهاب الكبدي (أ)
االتصال الشخيص،
املاء أو الطعام
امللوث.

االلتهاب الكبدي (ب)
مالمسة دماء
الشخص املصاب
باملرض أو غريها
من سوائل الجسد.

الحصبة
الهواء ،التالمس
املبارش.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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األعراض
االلتهاب الكبدي (أ) ُيكن
أن يس ِّبب :فقدان شهية،
حمى ،قيء
مغص ،يصبح البول داكناً
غالباً ال يسبب املرض أي
أعراض ،وخاص ًة لألطفال
دون سن السادسة.
رمبا ال تظهر أعراض.
ويصاب بعض الناس مبرض
حاد تستمر أعراضه لعدة
أسابيع ،مثل اصفرار لون
البرشة والعينني (الصفراء)
وتحول البول للون الداكن
وإعياء شديد وغثيان وقيء
وآالم بالبطن.

تتضمن األعراض طفحاً
جلدياً وحمى مرتفعة ،مع
رشح وكحة.
يبدأ الطفح عىل الوجه
وأعىل الرقبة ثم ينترش
تدريجياً لألسفل.

4

املضاعفات

نادرا ً ما يسبب االلتهاب الكبدي (أ) مرضاً خطريا ً .عاد ًة ما يكون املرض متعباً ويشعر
املريض بتوعك شديد ،لكن الغالبية العظمى يتعافون منه متاماً.
لكن هناك احتامالً ضعيفاً أن يتطور املرض اللتهاب كبدي خطري وفشل كبدي.
ال يوجد عالج لاللتهاب الكبدي (أ) لكن تطعيم االلتهاب الكبدي (أ) قادر عىل منعه.

يف بعض الحاالت ،قد يسبب فريوس االلتهاب الكبدي (ب) التهاباً كبدياً مزمناً قد يتحول
فيام بعد إىل تليف يف الكبد أو رسطان يف الكبد.
تتوقف احتامالت تحول االلتهاب الكبدي الوبايئ إىل التهاب مزمن عىل عمر املريض عند
إصابته بالعدوى.
األطفال الصغار الذين يصابون بفريوس االلتهاب الكبدي (ب) هم األكرث عرض ًة لإلصابة
مبرض مزمن.

ُيكن أن يتسبب مرض الحصبة يف مضاعفات ،عىل رأسها االلتهاب الرئوي والتهاب األذن.
كام ميكن أن تحدث مضاعفات خطرية ،مثل التهاب باملخ (التهاب دماغي) و/أو تلف دائم
يف املخ ،وقد يؤدي إىل الوفاة.
رغم عدم وجود عالج ملرض الحصبة ،إال أن تطعيم ( MMRللحصبة والنكاف والحصبة
األملانية) قادر عىل منع اإلصابة به.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املرض املعدي

طريقة انتقال
العدوى

القوباء (الجديري املايئ)
الهواء ،التالمس
املبارش.

األعراض
تبدأ العدوى عاد ًة بحمى
مع طفح جلدي عىل الوجه،
ينترش بعد ذلك عىل سائر
الجسد .ويبدأ الطفح عىل
هيئة بقع حمراء ،ويتحول
يف النهاية إىل بثور أو
دمامل.

النكاف
الهواء ،التالمس
املبارش.

يس ِّبب النكاف حمى وتورم
الغدد املوجودة أمام األذنني
وفوق الفك.

الحصبة األملانية (الحمرياء)
الهواء ،التالمس
املبارش.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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يبدأ املرض بأعراض تشبه
نزلة الربد.
بعد ذلك يظهر طفح أحمر
ال يسبب الحكة.

4

املضاعفات
الجديري املايئ مرض بسيط بشكل عام ،لكن أحياناً يكون شديدا ً أو حتى مميتاً حتى
لألطفال األصحاء (بنسبة أقل من  1لكل  10آالف حالة).
ُيكن أن يسبب الجديري املايئ مضاعفات مثل االلتهاب الرئوي أو التهابات جلدية أو
التهاب كبدي أو التهاب باملخ.
تزداد فرصة حدوث املضاعفات بني املراهقني والكبار واألفراد الذين يعانون من مشاكل
مناعية.
رغم عدم وجود عالج ملرض الجديري املايئ ،إال أن تطعيم الجديري املايئ قادر عىل منعه.

ُيكن أن يسبب النكاف التهاباً باملخ (التهاباً دماغياً) ،ويؤدي إىل ضعف السمع (الصمم)
أو ضعف الخصوبة ،ويف حاالت نادرة يسبب العقم (انعدام القدرة عىل إنجاب األطفال).
رغم عدم وجود عالج ملرض النكاف ،إال أن تطعيم ( MMRللحصبة والنكاف والحصبة
األملانية) قادر عىل منع اإلصابة به.

عاد ًة ما تكون اإلصابة بالحصبة األملانية بسيطة .والخطر األكرب هو إصابة املرأة الحامل
بالحصبة األملانية يف األسابيع األوىل من الحمل :ألن هذا قد يتسبب يف وفاة الجنني ،كام
ميكن أن يسبب الفريوس متاعب صحية خطرية للجنني يف بطن أمه ،كالصمم أو أمراض
بالقلب والعينني.
رغم عدم وجود عالج ملرض الحصبة األملانية ،إال أن تطعيم ( MMRللحصبة والنكاف
والحصبة األملانية) قادر عىل منع اإلصابة به.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املرض املعدي

طريقة انتقال
العدوى

البكترييا الكروية الرئوية
الهواء ،التالمس
املبارش.

البكترييا الكروية السحائية
الهواء ،التالمس
املبارش.

السعال الدييك
الهواء ،التالمس
املبارش.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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األعراض
تسبب هذه البكترييا ما ييل:
•التهاب األذن
•التهاب الجيوب األنفية
•االلتهاب الرئوي ،و
•التهاب األغشية املحيطة
باملخ والحبل الشويك (التهاب
سحايئ)
هذه البكترييا تسبب التهاباً
يف األغشية املحيطة باملخ
والحبل الشويك (التهاب
سحايئ).
تتضمن األعراض :حمى
مرتفعة ،تيبس الرقبة ،قيء،
اضطراب بالوعي
يسبب السعال الدييك كحة
عنيفة .يبدأ املرض عادة
بنزلة برد .بعد أسبوع تظهر
كحة عنيفة .ميكن أن تستمر
الكحة ألسابيع (لهذا يطلقون
عليها كحة املائة يوم) ،وتأيت
عىل هيئة نوبات وأحياناً
تسبب توقف التنفس يف
األطفال الصغار.

4

املضاعفات

ُيكن أن تتسبب البكترييا الكروية الرئوية يف عدوى خطرية جدا ً يف األطفال ،والكبار
املصابني بأمراض كالسكري وأمراض القلب والرئة.
 5%من إصابات األطفال بالتهاب سحايئ بسبب البكترييا الكروية الرئوية تنتهي بالوفاة.

االلتهاب السحايئ بهذه البكترييا يف غاية الخطورة وقد يسبب الوفاة برسعة شديدة ،خالل
ساعات.
لكن حتى لو مل يسبب الوفاة ،تظل االحتامالت قامئة بحدوث إعاقات ،مثل الحاجة لبرت
أصابع أو أطراف.

ُيكن أن يسبب السعال الدييك خطورة بالغة عىل األطفال ،وخاص ًة الرضع (األطفال
األصغر من عمر عام)؛
 50%من الرضع املصابني بالسعال الدييك يحتاجون لتلقي العالج باملستشفى ،حيث
يعانون من التهاب رئوي أو نوبات تشنج أو تلف باملخ (التهاب دماغي) ،كام قد يتوقفون
عن التنفس أثناء نوبات الكحة.
رغم عدم وجود عالج للسعال الدييك ,إال أن تطعيم ( DTPللدفترييا والتيتانوس والسعال
الدييك) قادر عىل منع اإلصابة به.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املرض املعدي

طريقة انتقال
العدوى

التيتانوس

التعرض للجرثومة
املسببة من خالل
الجروح الجلدية.

األعراض
يسبب التيتانوس تشنجات
عضلية.
• عاد ًة ما تكون أول عالمات
املرض تشنج الفك.
• يتبع ذلك تشنج عضالت
الرقبة وصعوبة يف البلع
وتصلب عضالت البطن.
• كام يسبب هذا املرض
حمى وتع ُّرقاً وارتفاعاً يف
ضغط الدم.
• كام يتسبب يف زيادة رسعة
دقات القلب بشدة.

الدفترييا

الهواء ،التالمس
املبارش.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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يبدأ هذا املرض بأعراض نزلة
الربد ،مثل الرشح والكحة.
ثم يتسبب يف تكوين غالف
سميك كالغشاء عىل مؤخر
الحلق ،مام يصعب عملية
التنفس والبلع.

4

املضاعفات

 10%من حاالت التيتانوس تنتهي بالوفاة.
هذا املرض قد يسبب تشنجاً يف األحبال الصوتية (التي تساعدنا عىل النطق) ويؤدي
لتوقف التنفس.
كام ُيكن أن يؤدي الضطراب دقات القلب أو ارتفاع ضغط الدم ،إلخ.
رغم عدم وجود عالج ملرض التيتانوس ،إال أن تطعيم ( DTPللدفترييا والتيتانوس والسعال
الدييك) قادر عىل منع اإلصابة به.

الدفترييا مرض يف غاية الخطورة 10%–5% :من حاالت الدفترييا تنتهي بالوفاة.
-

قد يؤدي ذلك الغشاء املتكون يف مؤخر الحلق إىل االختناق (توقف التنفس).

-

كام قد يؤثر هذا املرض عىل القلب ويسبب اضطراب دقات القلب.

رغم عدم وجود عالج ملرض الدفترييا ،إال أن تطعيم ( DTPللدفترييا والتيتانوس والسعال
الدييك) قادر عىل منع اإلصابة به.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املرض املعدي

طريقة انتقال
العدوى

األعراض

شلل األطفال

عن طريق الفم

قد ال يسبب مرض شلل
األطفال أي أعراض عىل
اإلطالق ،أو يسبب احتقاناً
بالحلق مع حمى وغثيان
وصداع.

اإلنفلونزا

الهواء ،التالمس
املبارش.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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تسبب اإلنفلونزا حمى
وآالماً بالعضالت ،مع احتقان
بالحلق وكحة وإعياء شديد.

4

املضاعفات

قد يسبب هذا املرض شلالً وقد يؤدي للوفاة

يف الحاالت الشديدة ُيكن أن تسبب اإلنفلونزا التهاباً رئوياً.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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5
هل التطعيامت آمنة؟
للتطعيامت سجل متميز من ناحية السالمة واألمان.
• يتم اختبار التطعيامت لسنوات قبل الترصيح بها واستخدامها. .
• وبعد بدء استخدامها ،تستمر مراقبة التطعيامت للتأكد من سالمتها..
ماذا عن األعراض الجانبية؟
شأنها شأن العديد من األدوية ،قد تسبب التطعيامت بعض األعراض الجانبية أحياناً ،ومن أشهرها:
• التهيج (عىل سبيل املثال ،البكاء لفرتات طويلة)
• التورم أو األمل يف موضع الحقن
• الحمى (تكون منخفضة عادةً)
• آالم بالعضالت
• فقدان الشهية
األعراض ،عاد ًة ما تكون بسيطة وتختفي برسعة .األعراض ،عاد ًة ما تكون بسيطة وتختفي برسعة.
متاما ً ،ويعرف ما ينبغي عمله يف حالة حدوث أي مضاعفات خطرية.

من الرضوري أن تتذكر:
أن عدم تطعيمك أو تطعيم أفراد أرستك يعرضكم ألمراض أخطر بكثري من املخاطر
الصحية التي قد تنجم من أي مضاعفات للتطعيم.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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6
من حقك أن تطلب تواجد مرتجم شفهي
التطعيامت واملواضيع الصحية .ويكون ذلك أصعب وأصعب إن مل يكن الحوار بلغتك األم.
بلغتك األمُ ،يكنك أن تطلب توفري مرتجم شفهي.
سيساعدك املرتجم عىل استيعاب ما يقوله الطبيب بشكل أفضل .كام سيساعد الطبيب أيضاً عىل
استيعاب وضعك وأسئلتك بشكل أفضل.
ميكنك أن تطلب توفري مرتجم شفهي عندما تجحز موعدك.
ميكنك أن تطلب توفري مرتجم شفهي عندما تصل لعيادة الطبيب أو املستشفى.
من األفضل أن تستعني باملرتجم بدالً من أحد أفراد العائلة ،وخاص ًة األطفال.
إذا تعذر توفري املرتجم ،أحرض شخصاً تطمنئ إليه ،وتأكد من حصولك عىل املعلومات التي تريدها

احرص عىل أن تسأل الطبيب عن كل ما يخطر ببالك قبل أن تغادر العيادة.
أن تدون أسئلتك قبل الحضور لالستشارة.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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7
إجابات عن أهم االستفسارات واملفاهيم الخاطئة
املتعلقة بالتطعيامت.
املفهوم الخاطئ رقم :1
"التطعيامت غري مجدية"
ا لحقيقة 		:
			

التطعيامت من أفضل الطرق
ملنع اإلصابة باألمراض املعدية:

• فالتطعيامت تنقذ أرواح أكرث من  3مليون شخص حول العامل كل عام.
• كام تحول التطعيامت دون إصابة عرشات املاليني باألمراض أو اإلعاقات املستدمية.
• كانت األمراض املعدية السبب األول لوفيات األطفال يف العامل قبل اكتشاف
التطعيامت.
• وقد كان مرض الجديري أول مرض ٍ
معد ينقرض من العامل بفضل التطعيامت ،وكان
ذلك يف عام .1977
• ويف الدول التي تطبق برنامجاً وطنياً ناجحاً للتطعيامت ،تناقص عدد حاالت اإلصابة
باألمراض التي يتم التطعيم ضدها ،كام انقرضت العديد من األمراض يف تلك الدول،
مثل شلل األطفال.
• عىل النقيض ،نجد أن الدول التي ال توفر التطعيامت الالزمة تتزايد فيها حاالت
اإلصابة باألمراض التي ُيكن منعها بالتطعيامت.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املفهوم الخاطئ رقم :2
"قرأت عىل اإلنرتنت أن استخدام تطعيم النكاف والحصبة والحصبة األملانية قد
التوحد".
يسبب مرض ُّ
ا لحقيقة :
أثبتت األبحاث أن هذا التطعيم (تطعيم  )MMRال يسبب مرض التو ُّحد.
يف نفس الفرتة العمرية التي يتم فيها إعطاء تطعيم  ،MMRلكن التطعيم نفسه ال
يسبب التو ُّحد ،وقد أثبتت الدراسات الدقيقة أن تطعيم  MMRليس أحد أسباب
مرض التوحد.

املفهوم الخاطئ رقم :3
"أخربوين أنني لست بحاجة للتطعيم ،ألن التطعيامت لألطفال فقط".
ا لحقيقة :

تطعيم الكبار أيضاً.

• بعض التطعيامت التي نأخذها ونحن أطفال تحتاج جرعة "تنشيطية" عندما نكرب:
وهذه الجرعة تهدف إىل زيادة الوقاية التي يوفرها التطعيم ،وتساعد جهاز املناعة
عىل تجنب اإلصابة باألمراض.
• بل إن بعض التطعيامت مهمة جدا ً للكبار كام هي مهمة لألطفال ،فمثالً تطعيم
البكترييا الكروية الرئوية يحميك من مرض قد يؤدي اللتهاب رئوي خطري ،ورمبا يؤدي
للوفاة ال قدر الله.
• وبعض التطعيامت تحميك من أمراض تظهر كل عام ،ومنها اإلنفلونزا.
• يتعني عليك تلقي جرعة تنشيطية ضد التيتانوس والدفترييا كل عرشة أعوام طوال
حياتك.

إياك أن تظن أنك كربت عىل التطعيم.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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املفهوم الخاطئ رقم :4
األمراض التي نط َّعم ضدها انقرضت من أوروبا".
ا لحقيقة :
ضدها قد انخفض كثرياً يف أوروبا ،إال أننا ما زلنا بحاجة للتطعيامت لنضمن
السيطرة التامة عىل تلك األمراض.
ولنا عربة مام حدث مع مرض الحصبة عندما توقف الناس عن تلقي التطعيامت:
ففي  ،2011أعلنت فرنسا وأوكرانيا وإيطاليا ورومانيا وأسبانيا وأملانيا عن ظهور
الحصبة بشكل وبايئ .وتزايد عدد املصابني بالحصبة من األطفال والكبار بشكل مهول
(أربعة أضعاف) ومات بعضهم.

املفهوم الخاطئ رقم :5
"تلقي العديد من التطعيامت ألمراض مختلفة يف نفس الوقت أمر مرض ،ألن
هذا يعرضك للمزيد من األعراض الجانبية ويرهق جهاز املناعة".
ا لحقيقة :

التطعيامت ال تضعف جهاز املناعة ،بل تزيده قوة.

• أثبتت الدراسات أنه ال فارق بني تلقي تطعيم واحد أو عدة تطعيامت يف
نفس الوقت.
• كام أن استخدام التطعيامت املج َّمعة (تطعيمني أو أكرث تم دمجهام يف حقنة
واحدة) يقلل من عدد مرات الحقن.
• وحتى جهاز املناعة لدى األطفال قوي لدرجة التعامل مع عدة تطعيامت يف
وقت واحد.

رض بجهاز املناعة ،بل تزيده قوة لتوفر الحامية
التطعيامت ال ت
لألطفال والكبار ضد أمراض معينة.
عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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8
أدوات مفيدة
أين ميكنني الحصول عىل التطعيامت؟
• مراكز الصحة العامة املحلية والخدمات الطبية املدرسية توفر التطعيامت
لألطفال وصغار السن.
ومراكز الصحة العامة هي مكاتب متوفرة يف كل دائرة وتقريباً يف كل بلدة،
ويعمل بها ممرض أو أكرث من ممرض ،مختصني بالصحة العامة ،كام يعمل
بعيادتها طبيب لعدة ساعات أسبوعياً.

ماذا لو أنني ال أمتتع بتأمني صحي وال أستطيع تحمل نفقات
تطعيمي أو تطعيم أبنايئ؟
• يتم تطعيم األطفال مجاناً.
• أما الكبار فيدفعون نظري تلقي التطعيامت األخرى.
• إن كان لديك أي استفسار بخصوص التطعيامت (الحقوق ،التكاليف ،إلخ)،
اتصل بطبيبك (املامرس العام) أو مركز الصحة العامة يف دائرتك.

عىل التطعيامت  -فقد تستفيد أنت أيضاً
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سجل التطعيامت

اطلب من طبيبك أن يعطيك أنت وأبناءك سجالً شخصياً (بطاقة) للتطعيامت.

ور الطبيب ،وعىل الطبيب
عيامت معك يف كل مرة تز
وعليك أن تحمل سجل التط
يف كل مرة تتلقى تطعيامً.
أو املمرض أن ميأله لك

إن مل يكن لدى طبيبك بطاقات تطعيامت لك أو ألطفالك ،بإمكانك أن تنزع
البطاقات التالية ،وتطلب من طبيبك استخدامها:
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سجل التطعيامت للكبار
االسم األول

اسم العائلة
تاريخ امليالد
مالحظات طبية (حساسية ،مضاعفات من التطعيامت)

التطعيم
االلتهاب الكبدي (ب)

نوع التطعيم (رقم
الدفعة
(والرشكة املنتجة)

التاريخ
(يوم/شهر/سنة)

توقيع الطبيب

تاريخ موعد الجرعة
التالية

الدفترييا-التيتانوس-
السعال الدييك

الحصبة-النكاف-
الحصبة األملانية
البكترييا الكروية
الرئوية
اإلنفلونزا

أخرى

www.promovax.eu

سجل التطعيامت لألطفال
االسم األول

اسم العائلة
تاريخ امليالد
مالحظات طبية (حساسية ،مضاعفات من التطعيامت)

التطعيم
الدفترييا-التيتانوس-
السعال الدييك

نوع التطعيم (رقم
الدفعة
(والرشكة املنتجة)

التاريخ
(يوم/شهر/سنة)

توقيع الطبيب

تاريخ موعد الجرعة
التالية

شلل األطفال

الحصبة-النكاف-
الحصبة األملانية
لجديري املايئ
بكترييا الهيموفلوس
إنفلونزا الفصيلة
(ب)
االلتهاب الكبدي
(ب)

البكترييا الكروية
الرئوية
أخرى

www.promovax.eu

