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 تعريف التطعيمات  

 
 :السداسي ) الجرعة األساسية( التطعيم

o DTPa   جرعة مخصصة لألطفال –الدفتيريا  –كزاز ال -لقاح ضد السعال الديكي 

o IPV               تطعيم غير نشط ضد شلل األطفال 

o HBV               تطعيم ضد ألتهاب الكبد الوبائي ب 

o Hib   تطعيم ضد المستدمية النزلية 

PNC                تطعيم ضد المكورات الرئوية المصطحبة 

Men Bi              تطعيم ضد المكورات السحائية ذو األربع مكونات 

RotaV                          تطعيم ضد فيروس الروتا 

MPRV                         (6102 مواليد عام) جدرياللنكاف والحصبة األلمانية، لقاح الحصبة وا 

 :MPRV 2 الجرعة الثانية     :MPRV 1الجرعة االولى                               

Tdpa          الكبارجرعة  –خلوي الالالدفتيريا والكزاز  -السعال الديكي تطعيم 

Men C    المكورات السحائيةC 

VAR   تطعيم ضد الجدري 

VAR 1:  الثانية  الجرعة األولىالجرعة– VAR 2: 

HPV   لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 

Y135ACWMen                 المكورات السحائيةY135ACW 
 

0T   تناول الجرعة األولى(Tempo 0) 
 تناول الجرعة الثانية على بعد شهر من الجرعة األولى شهر 1

 
 اشهر من الجرعة األولى 2على بعد تناول الجرعة الثالثة  شهور  6

 
 .الفترة التي تقع بين األسبوع الثامن من العمر حتى األسبوع الثاني عشر شهر من العمر  3°

 
 

 الفترة التي تقع بين العام الخامس من العمر حتى العام السادس    ر من العمروشه 2 
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 جدول تطعيمات األطفال
 

 

 

 الخدمات الموفرة بالمجان

 

     التطعيم

 العام الثاني العام األول
 -العام السادس 

 السابع
سنين01بعد   

3الشهر  5الشهر   7الشهر    
00الشهر  05-03الشهر    

01- 05الشهر  06العام     
70 - 06العام   

 

 DTPa-IPV  Tdpa-IPV   السداسي  السداسي السداسي الجرعة األساسية

      PNC  PNC   PNC المكورات الرئوية

 Men B Men B Men B  Men C Men B   Men ACWY المكورات السحائية

        فيروس الروتا فيروس الروتا

 الحصبة
 النكاف
 الحصبة األلمانية
 الجدري

   

 

MPRV 1  MPRV 2  

 

    الجدري
  

   
VAR (  يعأسابالجرعة الثانية على بعد اربع  

 على األقل (

فيروس الورم   
 الحليمي البشري  

   

  

  
HPV (  2 -5الجرعة الثانية على بعد 
  أشهر على األقل على حسب المنتج (

 

 
 
 
 

 

 
 



 4 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 تطعيم األطفال
  



 5 

 تطعيم األطفال

 

 
، من الممكن للقضاء على جميع أنحاء العالم مرض تطعيماتبفضل الالتطعيم هو واحد من أهم اإلنجازات في مجال الطب. 

 .خطير مثل الجدري وشلل األطفال تقريبا القضاء تماما

خطة منطقة بيومنتي 
  للترويج للتطعيم

، حسب عروض التطعيمات التي توفرها الخطة الوطنية ((PPPV للتطعيماتقامت منطقة بيومنتي بتحديث خطة الترويج 

 PNPV))للوقاية التطعيمية 

 عما يحتوي التطعيم
)أبطل مفعولها( أو مقتولة أو وهنة  قد تكون بكتيريا أو فيروسات   مكافحته.تريد  التي لقاحات مختلفة اعتمادا على المرضال

 .أجزائها أو حتى مواد خاصة بهم غير نشطة

التطعيمكيف يتنشط   
هذا يهدف إلى إنتاج األجسام المضادة وخاليا و اللقاحات تعمل عن طريق تحفيز نظام الدفاع الطبيعي: الجهاز المناعي. 

منع ظهور المرض. طوال حياتنا يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد اآلالف من الفيروسات والبكتيريا  القادر علىالحماية، 

 .بيئة من حولنافي كل مكان في ال نواجهاالتي 

ما هي األمراض التي 
 تحاربها

 دائما ليس فعالمنها األطفال والكزاز( أو العالج  )شلل جلها عاليوجد األمراض الخطيرة المعدية التي ال  تكافحاللقاحات 
، الوبائي ب  الكبدكتيريا المستدمية، السحائية والمكورات الرئوية، والتهاب البيا واألمراض الغازية الناجمة عن الدفتير)

أو المرض الذي يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة )الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف والسعال الديكي(. ( جدري الماء
وباإلضافة إلى ذلك، لدينا اآلن لقاحات لمنع العدوى الناجمة عن بعض الفيروسات التي، في بعض األحيان، يمكن أن يسبب 

 .السرطان

 قبل التطعيمات

خدمة التطعيم وطبيب األطفال. قبل من المعلومات والتوضيحات  يقوم الوالدين بالسؤال عنتطعيم بوعي من المناسب أن لل
السجالت الصحية للطفل  يقوم بمراجعة سوفموانع،  عدم وجود بالتحقق منخدمة الرعاية الصحية سيقوم عاملي تطعيم ال

 .(الكتيب الصحي على سبيل المثال)
أي شك وأي مالحظات بتقريرا إلى خدمة التطعيم وطبيب األطفال يقوموا بتقديم والدعوة موجهة إلى اآلباء واألمهات أن 

 .أخرى مفيدة

 
 معلومات خاطئة

 :ال تمثل موانع التطعيم

 .خفيفالسهال اإلأو  C ° 31الحمى > •

 الحيوية.بالمضادات  الساري العالج •

 .وزن قليلمع الوالدة المبكرة، وحتى  •

 ؛( اللبنيةالقشرة كزيما الرضع )ا •

 .متالزمة داون •

 .فيروس نقص المناعة البشرية •

 .عدوى مؤخرالالتعرض ل •

 حالة الحمل لألم أو غيرها من اإلناث في األسرة؛ •

 .الرضاعة الطبيعية •

 بعد التطعيم

لم، والتي يمكن ببساطة أن االحمرار أو االتورم، الردود الفعل المحلية مثل  قد تحدث بعضبعد التطعيم في بعض الحاالت 

درجة يجب  31اذا زادت عن والتي حمى الخالل تطبيق الكمادات الباردة. في بعض األحيان قد تظهر معها من عامل يتم الت
الت في بعض الحا، ينبغي التعامل معها من قبل إدارة دواء خافض للحرارة. التعامل معها باستخدام خافضات الحرارة

إلى  فورا اإلبالغيتم السلبية األخرى. في هذه الحاالت فمن المستحسن أن  تحدث بعض االعراضبعد التطعيم قد  النادرة

 .طبيب األطفال و / أو خدمة التطعيم للتقييم والعالج األنسب

 من المهم معرفة أن

 .مارس في جميع أنحاء العالميو التطعيم هو عمل طبي وقائي آمن وفعال

 .تحت السيطرة وغيرها يمكن القضاء عليها الخطيرة تعد هذا التدخل بعض األمراضمع 
، وبالتالي يحمي أيضا تلك قليل من األفراد الذين، ألسباب وجود العامل المعديعالية بين األطفال يقلل من اللتطعيم اتغطية 

 .مختلفة، لم يتم تطعيمهم
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 في العام األول من العمر

 

 

 

 

 واحد ضد ستة أمراض، واحد ضد المكورات الرئوية، واحد ضد المكورات السحائية ب و اخر ضد فيروس الروتالقاح 

 

 ئيلتها  السحااال(، لقاح ضد يتم اعطائهم في نفس الجلسةالمكورات الرئوية ) و لقاحسداسي اللقاح القاحات: لفي السنة األولى من حياة الطفل تقدم أربعة 

  .وى فيروس الروتاواحد ضد عدو   نوع 

 

 سداسي اللقاح ال

 ستة عناصر، ضد األمراض التالية:ذو سداسي اللقاح ال

 الدفتيريا 

 الكزاز 

 السعال الديكي 

 شلل األطفال 

 الوبائي  التها  الكبد 

 االلتهابات التي تسببها المستدمية النزلية نوع ) (

 

 

 

 سداسي الاآلثار الجانبية للقاح 

 

 نوع المحلي والعام.البعد أي تطعيم هو احتمال حدوث آثار جانبية من  كما يمكن ان يحدث

 لفترة قصيرة.وتستمر تورم.  عادة ما تكون ردود فعل خفيفة الحمرار والساعة: األلم، وا 24-42في الحقن قد يظهر في غضون 

درجة مئوية(، والتهيج أو النعاس. هذه التفاعالت تستمر لمدة يوم  84الطفل بحمى )عادة ال تزيد عن  يصا  في أول يومين بعد الحقن فمن الممكن أيضا أن

 أو يومين.

، والتشنجات، والتي اعراض شبيهة باالنهياركثر من ثالث ساعات، أل المستمر، البكاء C°  21.4حمى أعلى من  تحدث( قد 1/11111استثنائي )أقل من 

 الجرعات الالحقة. بعناية في يتم تقييمها، لكنها، مع ذلك، من الضروري أن ديكي. ردود الفعل هذه ال تترك عواقبلقاح السعال الب ترتبط
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 في العام األول من العمر

 
 الدفتريا

 

 المرض

هو مرض معد خطير جدا ينتقل أساسا عن طريق الجهاز التنفسي وتسببه بكتيريا )بكتريا الخناق الوتدية(، التي تنتج لدفتريا ا
 االعراض الجانبيةالتي تعيق التنفس.  التهاب االغشية تبعا لموقع اإلصابة: التهاب البلعوم، التهاب الحنجرة، اعراض مختلفة

يمكن أن تكون قاتلة، حتى إذا تم عالجها الحاالت  من 01في  0حوالي  تؤثر على القلب والجهاز العصبي. االشد

 .بالمضادات الحيوية

 لطفلة لم يتم تطعيمها األخيرة، وقعت حالة الوفاة 0131التي ينص عليها القانون في إيطاليا في عام  اتبعد إدخال التطعيم

تغرق عدة سنوات، اس ،للدفتريا رهيبشرقية، لعدم التطعيم، كان هناك وباء في بلدان أوروبا ال في التسعينات ،0110 عام

 .دون وقاية الشعبعلى ضرب بكثافة  ةوقادر موجودةزال ت، ال التين سقوط آالف القتلى. الجرثومة، والتي أسفرت ع
تلك ضد الكزاز والسعال الديكي  التعليمات، جنبا إلى جنب مع  اعلقيح األطفال ضد الدفتريا واتبتلهذه األسباب فإنه من المهم 

 .سنوات( 01ألطفال والكبار )كل ل

 التطعيم

 .٪15 ي بنسبةضد الدفتيريا، هسداسي اللقاح الة فعالي

ي ف المراجعة(. وهناك حاجة إلى العمرشهر من °  03-°  00° /  5° /  3جرعات ) 3بها من  الموصيدورة التتكون 

 سنة. 07 – 06، و بين .السابعة من العمر - السادسة

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

 متى يجب عدم التطعيم
اللقاح،اد الواردة في خطيرة للموالتاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية   

 أو عند تناول اللقاح من قبل

( 7راجع االعراض الجانبية للتطعيم السداسي ) صفحة  االعراض الجانبية  
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 في العام األول من العمر

 
 الكزاز

 

 المرض

هو مرض خطير جدا تسببه عصية )كلوستريديوم الكزازية(، يمكن أن تنتج مادة تسبب تقلصات قوية ومؤلمة تؤثر على الكزاز 
من خالل الجروح  تقوم بالدخول إلى الجسم. الجرثومة يمكنها العيش في أي بيئة. من الوجه حتى االطرافعضالت، الجميع 

 .لتتكاثر وتنتج السموم تجد البيئة المثاليةوبها 
حماية تعتبر ال و الفرد وحده لحمايةيستخدم لقاح الكزاز، بالتالي  الكزاز هو التهاب ا ال يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر. و

 .الفعالة الوحيدة ضد هذا المرض

 التطعيم
 .٪011سداسي ضد الكزاز، حوالي اللقاح الفعالية 

ي السادسة ف المراجعةوهناك حاجة إلى  (العمرشهر من °  03-°  00° /  5° /  3جرعات ) 3بها من  الموصيدورة التتكون 

 سنة. 07 – 06، و بين .السابعة من العمر -

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

 متى يجب عدم التطعيم
أو  .خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 

 عند تناول اللقاح من قبل.

 .( 7راجع االعراض الجانبية للتطعيم السداسي ) صفحة  االعراض الجانبية
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العمرفي العام األول من   

 

 السعال الديكي

 

 المرض

السعال الديكي مرض معد تسببه بكتيريا )السعال الديكي( التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. يستمر السعال الديكي 
 الىالحقا ويتحول خفيفة، والسعال مع البلغم. الحمى البداية يسبب العطس وإفرازات من األنف، والبضعة أسابيع في 

 "رشقات نارية السعال" )تشنجات(، يعقبه أحيانا القيء.

مع التهاب قد يسبب تعقيدات  في الحاالت ٪2-5ومع ذلك،  من دون عواقب. يمكن التعافي منهالسعال الديكي عموما 
 ، وتلف في الدماغ.التشنجاتااللتهاب الرئوي، الحنجرة، 

أزمة مر: في األطفال حديثي الوالدة والرضع غالبا ما يحدث في السنة األولى من الع الخطورة خاصةهذا المرض شديد 
متكرر حاد في الدماغ )التهاب الدماغ(، الذي يمكن أيضا التهاب  قد يحدثالمستشفى. بل ب يتطلب الحجزحقيقية، مما  اختناق

 (.٪0ي في السنة األولى من العمر: حوال الموتدائمة، وفي الحاالت الشديدة، حتى الموت ) اضراريسبب أن 
تعيق عن إلى الطفل، ألن نوبات السعال  يجلب االنزعاج الشديدالسعال الديكي وحتى في حالة عدم وجود مضاعفات، 

 والتغذية. ، عن النومالحركةعن ، اللعب

 سنوات مع اآلالف من الحاالت. حاليا، وذلك بفضل التلقيح،  4-3 كانت تحدث كلفي إيطاليا أوبئة السعال الديكي بالماضي 

 شخص كل عام. 011.111حالة من بين  6-0تحدث بشكل منخفض جدا: 

 التطعيم

 .٪15حوالي سداسي ضد السعال الديكي، اللقاح الفعالية 

ي ف المراجعةوهناك حاجة إلى  (العمرشهر من °  03-°  00° /  5° /  3جرعات ) 3بها من  الموصيدورة التتكون 

 لتغلب على ه، كما ثبت أن الحصانة، سواء كانت طبيعية )عن طريق ا.سنة. 07 – 06، و بين .السابعة من العمر -السادسة 

 .ضمحل على مر السنينت)من خالل التطعيم(  ةالمرض( أو المكتسب

 متى يجب التأجيل
 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت

تأجيل التطعيم في حالة االضطرابات العصبية التي لم يتم توضيحها بشكل كاف ، حتى  سوف يقوم بالنظر فيوالطبيب 

 توضيح المشكلة أو تعريف التشخيص.

 متى يجب عدم التطعيم

حالة  كلسوف يقوم الطبيب بتقييم زداد سوءا مع مرور الوقت، ييمكن أن الذي يعاني الطفل من مرض عصبي خطير  كان إذا

حموية" النوبة ال" سوابق معيمكن أيضا إعطاء اللقاح لألطفال الذين لديهم تطعيم. يتم العلى حدة، سواء كان من المستحسن أن 

الذين عانوا من حساسية شديدة للمواد الواردة  يتم تطعيم االشخاصظهور الحمى. ال ينبغي  امكانية الحرص منالماضية مع 

 .عند تناول اللقاح سابقاحادة أو ردود فعل التطعيم في 

 ( 7راجع االعراض الجانبية للتطعيم السداسي ) صفحة  االعراض الجانبية
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 في العام األول من العمر

 
 شلل األطفال

 

 المرض

شلل األطفال هو مرض معد تسببه ثالثة أنواع مختلفة من الفيروسات التي تدخل الجسم عن طريق الجهاز 

الهضمي. وهو مرض خطير جدا، والتي، في الحاالت الشديدة، يمكن أن يسبب شلال في األطراف وأحيانا الموت. 

 .المرضقاية من لواالمكانية الوحيدة ل يمثل التطعيمال توجد أدوية لعالج شلل األطفال: 

إلى  تاريخه وديع(، 0122)قانون  0124منذ عام الذي تم تطبيقه وتفش للمرض قبل اعتماد التطعيم،  أحدث

0151. 
 .لطفل لم يتم تطعيمه، 0113وسجلت آخر حالة من شلل األطفال في إيطاليا في عام 

في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وأنه من المهم االستمرار في حماية  زال موجوديهذا المرض ال 

 للبالد المختلفة. المتكرر خالل التطعيم أيضا نتيجة للسفراألطفال من 

 التطعيم

حتوي على الفيروس ي ذي، ال(IPV) سداسي لقاح سالكاللقاح الفي  موجودالشلل األطفال ل المضاد عنصراليطلق على 

جرعات  3 هيبها  الموصيدورة ال بعد الجرعة الثانية.  ٪011-11هو ضد شلل األطفال، سداسي اللقاح ال. فعالية المقتول

سيتم عرض   6101 ذ، ومنسنين 7-2مع الحاجة للمراجعة خالل عمر (. العمرشهر من °  03-°  °00 /  °5 /  3)

 .جرعة مراجعة في عمر المراهقة

ممتى يجب تأجيل التطعي  .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت 

 داخله، أو عند تناول اللقاح من قبل خطيرة للمواد الواردةحساسية هذا التطعيم اذا كانت هناك  إعطاءال يجب  متى يجب عدم التطعيم

 ( 7االعراض الجانبية للتطعيم السداسي ) صفحة راجع  األعراض الجانبية
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 في العام األول من العمر

 
 التهاب الكبد الوبائي ب
 

 المرض

 التهاب الكبد الوبائي ب هو معرض معد يسببه فيروس الكبد.

( تظهر أعراض ضعف، أالم  %2-5في معظم الحاالت العدوى ال تعطي اعراض واضحة أو محددة. في بعض الحاالت )

(, في بعض % 11 -15. غالبية األشخاص تشفى بالكامل )، اصفرار في العين و الجلد ) اليرقان(ءقيبالمفاصل، غثيان، 

حوالي حاالت قد يبقي حامل للمرض مزمن ومن ال %2-5الحاالت، خصوصا في الكبار، قد يكون المرض مميت، في 
 نصف تلك الحاالت قد يصاب بأمراض كبدية خطيرة مثل التليف أو سرطان الكبد.

 
االتصال الجنسي،  عن طريق من قبل المرضى أو الناقلين عن طريق الدم، الوبائي بي وينتقل فيروس التهاب الكبد

 .مانيكير وما شابه ذلكال ادواتالحالقة، وفرشاة األسنان، وفرات ش األسرة:لمستخدمة داخل واألدوات ا

أو األمراض المزمنة التي يسببها بي  شخص يموتون من التهاب الكبد 0111وتشير التقديرات إلى أن كل عام حوالي 

 .فيروسال

 .0110في إيطاليا لجميع المواليد الجدد منذ عام  هذا التطعيم إعطاءتم البدء في وقد 
مزمنة لديهم فرصة عالية لإلصابة أثناء الوالدة، وبالتالي، يصابون بالعدوى إذا لم يتم طفال الذين يأتون من أم حاملة األ

 .تطعيمهم في أقرب وقت ممكن
بشكل خاص لخطر االصابة بهذا المرض. أطفال النساء  معرضين اللقاح أيضا مجانا إلى الناس الذين همهذا يتم تقديم 

 جسام المضادة()األ باألجسام المناعية به الجرعة األولى من اللقاح في اليوم الذي ولدتيقوموا بتلقي " اتزمنحامالت المال"
 و هذا يحمي بشكل فعال من العدوى.

 التطعيم

بأي حال قادرا على نقل المرض، ولكن فقط لتحفيز  ى جزء من الفيروس، وبالتالي، ليسيحتوي عل ضد التهاب الكبد اللقاح 

 .ضد العدوى المناعة

-°  00° /  5° /  3جرعات ) 3بها من  الموصي. تتكون دورة ٪11، هو بي سداسي ضد التهاب الكبداللقاح الفعالية 

 ليس من الضروري مراجعة التطعيم.. العمر(شهر من °  03

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

 داخله ) مثل خميرة البيرة(، أو عند تناول اللقاح من قبل للمواد الواردةحساسية هذا التطعيم اذا كانت هناك  إعطاءال يجب  متى يجب عدم التطعيم

 ( 7للتطعيم السداسي ) صفحة  راجع االعراض الجانبية االثار الجانبية
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 في العام األول من العمر

 

 االلتهابات التي تسببها المستدمية النزلية نوع )ب(

 

 المرض

 ألخر عن طريقالمستدمية النزلية نوع )ب( هي نوع من البكتيريا توجد عادة في الحلق أو في األنف وينتقل من شخص  .
قادرة  هاالحلق، ولكن قد ال تصيب فقطالجهاز التنفسي. عادة هذه البكتيريا ال تسبب أي ضرر. ولكن في بعض األطفال 

سبب أمراض خطيرة جدا. ومن بين هذه األكثر شيوعا هو قد يمما  الدم،عن طريق  أعضاء الجسم على الوصول إلي

أن تترك ضرر دائم خطير ويمكن من الحاالت(  ٪5)وفيات في ال تزال قاتلة في بعض األحيان والتي التهاب السحايا، 
ة شديدة تسبب في إصابة استثنائي قد مثل الصمم والعمى والشلل، والتخلف العقلي. أحيانا البكتيريا تؤثر في الحلق، مما

 بأكمله الجسم اصابة( أو االلتهاب الرئوييؤثر على الرئتين )قد خطر الموت خنقا أو مسببة )التهاب لسان المزمار( 

 .)اإلنتان(

 .سنوات )في معظم األحيان أولئك الذين لديهم أقل من سنتين( 5شهور إلى  3سن  من عرضة للخطر األكثر األطفال

 .سنويا 011111/  1.2بعد إدخال التطعيم قد اختفى المرض تقريبا مع حدوث 

 التطعيم

أقل من  لذي عمرهم نوع ب في األطفالتي تسببها المستدمية النزلية من اللقاح هو السبيل الوحيد لمنع العدوى الخطيرة ال

، األطفال وهم، حامليهفي القضاء على  أو لقاح فعال للغاية سواء في الوقاية من هذا المرضالسنوات من العمر.  5
أولوية بالنسبة  يعتبر حاالت المرض. التطعيم ابقاءتداول للبكتيريا و يعملون على عند اصابتهم بالمرضاألصحاء الذين 

 .إذا كان طفلك في حالة خطر له أهمية عاليةوأشهر من العمر  3لجميع األطفال من 

 .٪ 11سداسي ضد المستدمية النزلية النوع ب، اللقاح الفعالية 

إلى مراجعة هناك حاجة ليس (. وعمرشهر من ال°  03-°  00° /  5/ °  3جرعات ) 3بها من  الموصيتتكون دورة 
  التطعيم.

مالتطعي تأجيليجب متى   .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت 

 متى يجب عدم التطعيم
للمواد الواردة في خطيرة التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 

 أو عند تناول اللقاح من قبل. اللقاح

.( 7راجع االعراض الجانبية للتطعيم السداسي ) صفحة  االعراض الجانبية  
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 العام األول من العمر

 

 لقاح المكورات الرئوية
 العدوى عن طريق العقدية الرئوية )المكورة الرئوية(

 

 المرض

من األسبا  الرئيسية اللتها  يعتبر واحد )المكورة الرئوية( يمكن أن يسبب مرض خطير. وعدوى المكورات العقدية الرئوية 

السحايا )التها  األغشية التي تغطي الجهاز العصبي المركزي(. كما يمكن أن يسبب أمراض أخرى مثل االلتها  الرئوي 

( والتخلف العقلي %31-05محتملة مثل الصمم )عواقب دائمة  مع امكانيةوالتهابات األذن، وتسمم الدم )العدوى في الدم(. 

 .من شخص آلخر عبر الطريق التنفسي الرئوي الفيروس (. وينتشر5-61%)

 5من األطفال دون سن  011,111ايا أو تعفن الدم الرئوي لكل التها  السحمن حاالت  3حوالي  تحدث كل عام في إيطاليا

 .سنوات من العمر

 24سنوات والبالغين الذين تتجاوز أعمارهم  5-1 في عمر األطفال عمرية األكثر عرضة للمرض "الغازي" هم الفئة ال

 .عاما

 التطعيم

 نبعض التهابات األذن، ولكن أل من حاالت العدوى الرئوية. ويمكن أيضا منع ٪11لقاح المكورات الرئوية يمنع أكثر من 

 .فعال ضد جزء صغير منها فقط يعتبر لقاحالالتهابات األذن متنوعة 

دورة الضد التها  األذن الوسطى.  ٪01-2ضد االلتها  الرئوي،  ٪31مراض الغازية، واال بما يخص ٪11فعالية اللقاح 

 (.عمرشهر من ال°  03-°  00° /  5/ °  3)جرعات ) 3 هي العمربها لمولود جديد في السنة األولى من  الموصي

ممتى يجب تأجيل التطعي  .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت 

 متى يجب عدم التطعيم
 خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 

 تناول اللقاح من قبل.أو عند 

 االعراض الجانبية
 .يمكن تحمله جيدالقاح المكورات الرئوية 

ظهور  أيضامن الممكن . قد تحدث ظواهر التهيج أو النعاس. ةالحقن في مكاناللقاح يسبب ردود فعل االحمرار واأللم والتورم 

 .الحمى
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 في العام األول من العمر

 
 B لقاح ضد المكورة السحائية

 (B المكورة السحائية) السحائي االلتها بكتيريا  B التهابات

 المرض

التها  السحايا )التها  األغشية التي تغطي ك يظهريمكن أن يسبب مرض خطير. ويمكن أن عدوى المكورات السحائية بي قد 

من  ٪7-3عصبية وفي العقابيل قد تبقي المن الحاالت  ٪01الجهاز العصبي المركزي( أو تسمم الدم )العدوى في الدم(. في 

اضطرابات بصرية، استسقاء الدماغ(. في ، التشنجاتالصمم، ، حركيعقابيل )العجز المعرفي أو الالالحاالت مزيد من 

إلى  6117شخصا، معظمهم من األطفال. من عام  051بمرض المكورات السحائية نحو  يصا سنويا في إيطاليا المتوسط 

حائية(. معظم الحاالت المتبقية حاالت مرض المكورات السمن  %51.2) شيوعاهو األكثر  Bيالنوع المصل، 6111عام 

 .سي رجع إلى المكورة السحائيةت

. قد تحدث لعمراألولى من ا 06سنوات من العمر، وخصوصا في األشهر ال  5هذا المرض يصيب أساسا األطفال دون سن 

واألفراد الذين يعيشون في مؤسسات )الجيش، والطال  في المدارس أخرى مهيئة ضى الذين يعانون من أمراض في المر

المراهقين وصغار البالغين. بعض  ي، وإن كانت أقل كثيرا، هلإلصابةقابلة  أيضاهناك فئة عمرية الداخلية، وما إلى ذلك(. 

 .المرضب لطحال، يزيد لديهم خطر اإلصابةا يالناس، مثل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة أو عديم

 التطعيم

جرعات  4متكون من مع جدول زمني  6107/0/0 لمواليد مجانا B ، يتم تقديم لقاح المكورات السحائية نوعيمونتفي بي

مجانا ألولئك المعرضين  أيضاالتطعيم . يتم عرضه بسعر معينشهر(. في جميع الحاالت األخرى °  05-01، 7، 5، 3)

يعملون في مشاريع التعاون  الذين لمتطوعينلسنة أو  01للمسافرين في المناطق المعرضة للخطر إذا سنهم أقل من  ،للخطر

 .اإلنسانية عالمشاري أو
المكورات السحائية بشدة ألولئك المعرضين للخطر أو الذين يعانون من أمراض معينة أو بسبب وجود  بتطعيمويوصى 

 :ظروف معينة

  التشريحي والوظيفي،انعدام الطحال 

 ،نقص المناعة الخلقية والمكتسبة 

 تكمل عوامل القصور 

 امراض الهيموجلوبين 

  مكتسبالخلقي أو الفقدان الخمور. 

 .عن عدوى المكورات السحائية دائم الناجمالضرر الالتطعيم هو الوسيلة األكثر فعالية للحد من خطر الموت أو 

 موفر بالمجان.ألولئك المعرضين للخطر  B لقاح المكورات السحائية

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

 متى يجب عدم التطعيم
 خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 

 أو عند تناول اللقاح من قبل.

 األعراض الجانبية

وردود الفعل المحلية مثل االحمرار واأللم وتورم في مكان  كالحمىعادة ما يسبب ردود فعل  B لقاح ضد المكورة السحائية

. في بعض األحيان قد تكون ردود خافض الحرارة() الباراسيتامول تناول. للحد من الحمى وتخفيف األلم من الضروري ةالحقن

لتهيج ويرجع ذلك إلى  قد يحدث صغيرالطفل التورم لعدة أيام. في ال، مع استمرار األلم وطويلة التأثيرة والفعل المحلية شديد

 .م وجود الحمىالباراسيتامول، وحتى في حالة عد تناولموضعي، وفي هذه الحالة فإنه من المفيد ال األلم
 .منها قد يكون شديد للغايةكما هو الحال مع جميع اللقاحات، قد تحدث حساسية 
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ي العام األول من العمرف  

 

 التطعيم ضد فيروس الروتا

 عدوى فيروس الروتا

 المرض

سنوات من  5أقل من  الذي عمرهم األطفالة في من التها  المعدة واألمعاء الفيروسي ٪11فيروس الروتا هو السبب في 

 ، في منطقة بيومنتيدخول المستشفيات. في  حاالت احتاجت 01.111المسؤول عن حوالي  يعد. كل عام في إيطاليا عمرال

 .يعانون من فيروس الروتا اكانو األطفال الذين  حواليالمستشفى  تم حجز في، 6115-6110الفترة ما بين عام 

شهرا  64و  2بين  للمرة األولى في الغالب يصيب الفيروسسنوات من العمر؛  5الفيروس في غضون ب تحتكجميع األطفال 

 يمكن تكرارالجفاف. يء والحمى، وفي الحاالت الشديدة سبب التها  المعدة واألمعاء الحاد مع اإلسهال والقيمن العمر، مما 

 .بشكل أقل حدة ويرجع ذلك إلى أنواع مختلفة من فيروس الروتا، ولكن اإلسهال،

 ٪41مجتمع في مرحلة الطفولة. ويعتقد أن فيروس الروتا في البلدان الصناعية هو سبب معظمها في  الفيروس يحدث انتقال

 .لطريق التنفسيعن االبراز أو بمع األشياء الملوثة  االحتكاكم إما عن طريق يتيمكن أن  الفيروس من إسهال األطفال. انتقال

 التطعيم

نواع األكثر شيوعا المنتشرة بين السكان. يدار اللقاح عن طريق الفم في لألتصنع اللقاحات المتوافرة حاليا من فيروس مخفف 

أسبوعا من  36-64من  بعدأسابيع من العمر  1-2اثنين أو ثالث جرعات، اعتمادا على المنتجات المستخدمة، ابتداء من 

 .يعد مشكلة سنوات من العمر المرض ال 5ه بعد ، ألنليس هناك حاجة للمراجعة. العمر )اعتمادا على المنتج المستخدمة(
 :لألطفال المعرضين للخطر يعد أولوية هامةالتطعيم 

 .من مواليد الخدج أو صغير بالنسبة لسن الحمل •
كزي، والجهاز التنفسي، ، الجهاز العصبي المر ، الجهاز البوليالذين يعانون من األمراض المزمنة للنظام الدورة الدموية •

 ،تتطلب دخول المستشفيات بشكل متكررالتي شهور من العمر و  3األمراض األيضية التي تم تشخيصها خالل 
 .فر في المناطق المعرضة للخطر لعدم كفاية الرعاية الصحيةاسمالطفل ال •

 نوع أخر من فيروسات الروتا. ضد أي ٪15-74في منع أشكال اإلسهال الشديد و ٪11قل عن تفعالية اللقاح ال 

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

 متى يجب عدم التطعيم

لمواد الواردة في يعانون من حساسية لأولئك األشخاص الذين  باستثناء ال تسمح بتنفيذ هذا التطعيمهناك حاالت سريرية ليس 

 (SCID) جرعة سابقة من نفس اللقاح وكذلك األطفال الذين يعانون من عوز المناعة المشترك الشديدأو عند تناول اللقاح 
، بما في ذلك التها  المعدة المعتدل أو الشديدينبغي أن تؤخذ االحتياطات مع األطفال الذين يعانون من نقص في المناعة، 

 .واألمعاء

 االعراض الجانبية

ستبعد ردود فعل جانبية التي تو، التي تم إجراءها ةالمسبقاالختبارات  هو موضح من قبل التطعيم يتم تحمله بشكل جيد كما

 .خطيرة
أيام بعد  31طفل(، في غضون  01,111في  0اآلثار الجانبية األكثر شيوعا هي اإلسهال والتهيج. نادرا جدا )في أقل من 

حاالت االنغالف، وهي حالة خطيرة فيها جزء من األمعاء  قد تحدثأيام من الجرعة األولى(  7خالل  بالتحديدالتطعيم )

على ظهر طبيب األطفال إذا بنسداد. ونتيجة لذلك، يجب االتصال فورا االاألمعاء مما يؤدي إلى من يصبح يكتنفها ضمن آخر 

في المعدة أو البطن والقيء المستمر، وظهور الدم  االم شديدةعلك تشك في انغالف: جتالتالية التي قد  عراضالطفل أي من اال

 .و / أو ارتفاع في درجة الحرارة انتفاخ البطنفي البراز، 

ب بعد االحتياطات التي يج
 اتخاذها بعد التطعيم

انتقال في خطر ال ولذلك هناك بعض وم السابع.ذروتها في الي تبلغفيروس اللقاح في البراز بعد التطعيم، و يتم التخلص من

تم  أطفال أقر  اتصال مع الطفل. لهذا السبب، يجب على الناس الذين لديهم اتصال مع علىالفيروس إلى الناس الذين هم 

)على سبيل المثال. اغسل يديك بعد تغيير حفاضات الطفل(. األشخاص  ةدقيقالمراعاة النظافة الشخصية  مؤخرا تطعيمهم

المناعة قليلي  األشخاص الذين يعانون من األورام الخبيثة أو الذين، ألي سبب كان،  وون من نقص المناعة الشديد، أيعانالذين 

 .يجب تجنب مالمسة براز األطفاليقلل من الدفاعات المناعية، عالج أو الذين يتناولون 
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 في العام الثاني من العمر

 
  C ضد المكورة السحائيةواحد لقاح ضد أربعة أمراض و

 

 واحدة ضد التهاب السحايا (MPRV) الجدرية، النكاف، الحصبة األلمانية، عرض لقاحين: لقاح الحصب يتمالطفل  عمر في السنة الثانية من
C. 

 
 رباعي اللقاح ال

 

ضد  التطعيمجنبا إلى جنب مع  يعرضي ذالتطعيم ضد الجدري المائي، وال 6101-6107 للتطعيم والوقاية لعامالخطة الوطنية  تقدم

 .لقاح الرباعيباستخدام الالحصبة والنكاف والحصبة األلمانية، 

ولكن مخففة. وتتمثل مزايا  عائشة، المسؤولة عن االلتهابات، فيروسات    4 على ةفي قارورة محتوي على أربعة عناصر الذي يحتويلقاح ال

 .ألنه يقلل في نفس الوقت من تداول جميع الفيروسات األربعة ه يقوم بحماية المجتمعأن الطفل يتلقى حقنة واحدة، وأن فيهذا المستحضر 
فعالة وآمنة. بعد إعطاء جرعة واحدة من اللقاح، ادة في الجزء العلوي من الذراع، تحت الجلد، وع ةعن طريق الحقن يتم تناولهاللقاح الذي 

 .جدريالضد النكاف و ٪11األجسام المضادة ضد الحصبة والحصبة األلمانية، وأكثر من  يقوم بإنتاج ألطفالمن ا ٪15أكثر من 
 .شهرا من العمر 05و  03بها من جرعة ما بين  الموصيتتكون دورة 

 .من العمر 7 -2ما بين العام جرعة ثانية  تناولري من الضرو
، حتى من دون أعراض، أو الذين تم تطعيمهم بالفعل ضد أي من هذه من قبل طبيعيا المرض قام بالتغلب علىتطعيم الشخص الذي 

 .أي آثار جانبية إضافية يؤدي إلىوال  يتم تحمله جيدااألمراض، 
 .بعد التطعيم اتأي اضطراب ال يظهرالذين تم تطعيمهم الغالبية العظمى من 

 .تطعيمبعد ال 06و ال 5اليوم بين  االعراض الجانبية ماوعادة ما تحدث 

 
 االعراض الشائعة

 ةتورم واحمرار في موقع الحقن •

 (01في  0الحمى )على األقل  •
 (01حالة من  0جدري الماء )أقل من الالطفح الجلدي، واندالع مشابه للحصبة أو  •

 .(011في  0النكاف )أقل من  حالةعادة في تتورم فية، و هي الغدة التي االغدة النكتورم  •

 
 نادرةال االعراض الجانبية

مع حيان في األطفال الذين يعانون في كثير من األقد يحدث أيضا (؛ 41.111 من 0انخفاض مؤقت في عدد الصفائح الدموية في الدم ) •

 (؛3111 من 0الحصبة أو الحصبة األلمانية )

 .جرعة( 011 من  0حالة الحموية )تصل إلى  تشنجاتال •
 يتم البقاءالحساسية الشديدة )نادرة جدا(: لهذا السبب فمن المستحسن أن  قد تظهركما هو الحال مع جميع المنتجات ذات األصل البيولوجي  •

 .دقيقة بعد التطعيم 05في غرفة االنتظار لمدة 
 

بأن اللقاحات التي تحتوي على عنصر الحصبة قد تسبب مرض التوحد. البحوث العلمية التي أجريت الختبار هذه  ظهرت بعض األقاويل

 .أو أي لقاح آخر MPR ستخدام لقاحباتوحد ليس له عالقة على اإلطالق مع ذلك، أظهرت أن تطور مرض ال، النظرية

 
 :تجعل من المناسب تأجيل هذا التطعيم هي التي الظروف

 .التي تعتبر هامة سريريا االضطراباتمرض حاد مع حمى أو  •
 .جيدة للقاحالمناعية الستجابة االمنتجات البالزما التي يمكن أن تعوق مشتقات الدم أو  تناول •

 لقاح آخر مصنوع من فيروسات حيةألي  تناول حديث. 

 
 :في الحاالت التالية اجراء هذا التطعيمال ينبغي 

 .مرضي أو عالجيالمناعة بسبب خلل خطير في نظام  •
 .عند تناوله من قبلأو  للتطعيمالمكونة  عناصرالحساسية الشديدة لل •

 
.وقاية من المضاعفات المحتملة التي تتبع هذه األمراض األربعة )المذكورة في الصفحات التالية(ال هو الغرض الرئيسي من التطعيم
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 في العام الثاني من العمر

 
 الحصبة

 

 المرض

درجة الحرارة،  ارتفاع في يسببعن طريق الجهاز التنفسي.  ينتقلمرض معد شديد العدوى يسببه فيروس  هوالحصبة 
من بداية  يسبب العدوىالتهاب الملتحمة وطفح جلدي )بقع حمراء على الجلد(. السعال المستمر، إفرازات من األنف، 

 .األعراض إلى أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي

 1-6التهابات األذن ) يتلخص في. البالغينفي األطفال الصغار و شيوععتبر أكثر شدة وتالمضاعفات 

(، انخفاض 0111في  0، التهاب الدماغ )التشنجاتمن الحاالت(،  %01-3) الرئويةوالتهاب الحنجرة من الحاالت(،  %

المتأخرة )قد تنشأ بعد  من الحاالت. والمضاعفات ٪ 41الصمم والتخلف العقلي أو الصرع في في الصفائح الدموية، 

(. في البلدان المتقدمة، 011.111حالة لكل  00.4التهاب الدماغ الشامل المصلب الحادة ) وهي جدا خطيرةسنوات( 

تحدث كانت ، في عصر الوباء. في إيطاليا، 01.111في  0حالة ال يقل عن  ما الحصبة إلى الوفاة في تؤدي يمكن أن
، بسبب تغطية التطعيم المختلفة التي تم التوصل إليها. المختلفة آالف الحاالت من المرض، مع وجود اختالفات بين المناطق

كما حدث أيضا أثناء الوباء الذي حدث في إيطاليا  ،0111 من 0مرة أخرى، في حوالي  يسبب الموتالمرض يمكن أن 

 .وفيات 1اإلبالغ عن آالف الحاالت و  عند 6116في عام 

 

 
 

 النكاف
 

 المرض

تورم  ويظهر على شكلعن طريق الجهاز التنفسي.  ينتقلن"، هو مرض معد يسببه فيروس ذذو األ النكاف، ويطلق عليه "
وكذلك الغدد اللعابية  الغدتانفية. ويمكن أن تنتفخ واحد أو كال االنك الغدة وأسفل األذن: قع أمامالتي تمؤلم في الغدد اللعابية 

 يعد معديصداع، آالم في البطن والحمى. المرض  يحدثاألخرى )تحت اللسان و / أو تحت الفك(؛ في كثير من األحيان 

من  3اعفات المحتملة هي: التهاب السحايا ). المضبعد ظهور االعراضأيام  1-2يصل إلى و الغدد انتفاخ أيام قبل 0-6

الصمم الدائم( والتهاب  من ٪0مع  011.111من  5) وتلف السمع(، 011.111لكل  6.0(، التهاب الدماغ )0111

 .01.111 من 0(. تحدث الوفاة في %4-6البنكرياس )

من  ٪31-61أو كال الخصيتين ) ةؤثر على واحدت يحدث مضاعفاتالمرض الذكور بعد سن البلوغ، قد  اصابإذا 

 .الحاالت(

 .في إيطاليا انخفض معدل حدوث هذا المرض في العقد الماضي بفضل التطعيم
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 في العام الثاني من العمر

 
 الحصبة األلمانية

 

 المرض

ي ذمرض حميد، وال أنه عموما المعروفعن طريق الجهاز التنفسي. ومن  ينتقلالحصبة األلمانية هي مرض معد يسببه فيروس 

 من الحاالت(. ٪51-65أحد )في  هدون أن يالحظ ما يمرغالبا 
الرقبة ومؤخر العنق(  في لغدد )العقد الليمفاوية، وخاصة تلك التيل عامانخفاض درجة حرارة الجسم، وتورم  ويظهر على هيئة

ويتم التأكد من . ظهور البقع على الجلدما يلي ، وفيفي األسبوع السابق يعتبر معدي. لفترة قصيرة وظهور البقع الوردية على الجلد
فيروسات سبب بكون تألن األعراض نفسها يمكن أيضا أن (، روبيو دم معين )اختبارصبة األلمانية فقط من خالل فحص الح وجود

خطيرة، مثل العفات مضاالعابر. الآالم المفاصل  ةفي الفتيات والنساء يمكن مالحظو بشكل أكثر األخرى. أحيانا في األطفال، 

ترك ال تو حميدوتمر بشكل استثنائية،  تعدحالة(  3111 من 0حالة( وانخفاض الصفائح الدموية ) 2111 من 0التهاب الدماغ )
 "ةمحمي“ التي ال تعتبراألشهر الخمسة األولى من الحمل السيدات في الحصبة األلمانية  تصيب أن هو األكبرأي ضرر دائم. الخطر 

الخاليا  صل إلى الجنين )أويفي هذه الحالة، يمكن للفيروس أن العدوى في وقت سابق.  لتي لم يصابهاأو ا الم يتم تطعيمه بمعنى
جهاز الخلقية )تشوهات القلب، العين، ( من خالل المشيمة وتسبب أضرارا خطيرة، مثل اإلجهاض أو الحصبة األلمانية الجنينية

تحدث آالف من حاالت المرض وتشير التقديرات إلى أن كل عام حدث تفشي مع يسنوات،  4-3ل اغ(. في إيطاليا، كالسمع أو الدم
 عشرات من حاالت الحصبة األلمانية الخلقية.

 

 
 الجدري

 

 المرض

جهاز آفات شخص مصا ، أو عن طريق المع  تالمسيحدث انتقال العدوى عن طريق ال شديد العدوى.جدري الماء هو مرض 

 .التنفسي
صغيرة مرتفعة يليه ظهور على الجلد طفح جلدي: بقع حمراء  باإلرهاق الذيحمى خفيفة، الصداع والشعور  على شكلظهر ي

 .جلبة تتحول إلىأيام. ثم  4-3تستمر لمدة  التي تتحول إلى بثور وو )حطاطات(

سة أيام من ظهور الحويصالت. أيام قبل ظهور الطفح حتى بعد خم 5من  يمكن حدوث العدوىيوما.  60-04 تستمر فترة الحضانة

من  ٪61البالغين، في  االلتها  الرئوي )أكثر المضاعفات شيوعا في لمضاعفات: عدوى بكتيرية للبثور،ويمكن أن تشمل ا

من  011.111لكل  05األطفال، و من  011.111لكل  0.7ية، التها  السحايا )انخفاض في الصفائح الدموالحاالت(، 

لمرأة الحامل ل التي تحدثسنة(. العدوى  05بين األطفال دون سن  4111في  0حركة )الطرا  شديد في البالغين( وترنح أي اض

 .يمكن أن يسبب الضرر للجنين أو جدري الماء في األطفال حديثي الوالدة

يتم حجز في البالغين( في المستشفى كل عام  011.111لكل  31) 011.111حالة لكل  6 نسبة الوفيات بسبب الجدري تبلغ

 .من األطفال( بسبب مضاعفاته 6/3)منها  شخص 6.111حوالي 

 يقصا(، وخاصة في كبار السن ون%61-01في بعض الحاالت ) في شكل كامن يستمر فيروس الجدري، حدوث االصابةبعد 

عنقودية في ، موزعة ةليفات حويصأ تظهر على هيئة يسبب الحأل النطاقي أو "القوباء المنطقية"، التي و طيمكنه التنشيالمناعة، 

 .سنويا تحاالالآالف  حدوثري هو حاليا األكثر انتشارا في إيطاليا مع ألم شديد. الجد معمناطق محددة من الجسم، وغالبا ما يترافق 
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 في العام الثاني من العمر

 
 التطعيم ضد المكورات السحائية

  (c) المكورات السحائية عدوى بكتيريا االلتهاب السحائي
 

 المرض

التها  التها  السحايا )ظهر كي. ويمكن أن ةض خطيرامراعدوى المكورات السحائية )النيسرية السحائية( يمكن أن يسبب 

استسقاء الرأس،  ٪3-6، ٪31-05دائمة )الصمم الاألغشية التي تغطي الجهاز العصبي المركزي( مع العواقب المحتملة 

شخص بمرض التها   051. كل عام في إيطاليا، يصا  حوالي عدوى في الدم((، أو تسمم الدم )ال٪61-5والتخلف العقلي 

 السحايا.

ضى الذين يعانون من أمراض المرفي من العمر، وخصوصا  الذين عمرهم يقل عن سنةالمرض يصيب أساسا األطفال هذا 

هناك فئة عمرية أخرى واألفراد الذين يعيشون في مؤسسات )الجيش، والطال  في المدارس الداخلية، وما إلى ذلك(. مهيئة 

 المراهقين وصغار البالغين.  ي، وإن كانت أقل كثيرا، هقابلة لإلصابة أيضا

 التطعيم

 . C لتحصين األطفال هو نوع لقاح المكورات السحائية

 .عن عدوى المكورات السحائية ضرر دائم الناجمالفعالية للحد من خطر الموت أو  التطعيم هو الوسيلة األكثر

 .اللقاحات المتوفرة حاليا ال تحمي ضد جميع أشكال المرض

 الشهر من بالتحديد)الثاني من العمر ألطفال حديثي الوالدة في العام لمجانا  C السحائية التطعيم بلقاح المكورات وفيريتم ت

 .سنة من العمر 07 - 02 عند واألشخاص( 05الشهر ال حتى 03ال

سنة من العمر ولجميع المشاركين في  01تقل أعمارهم عن  الذين للمسافرينو مجانا ألولئك المعرضين للخطر يتم توفير اللقاح

 .التعاون أو المشاريع اإلنسانيةجمعيات 

 .٪11-15حوالي  السحائية فعالية لقاح المكورات

تأجيل التطعيممتى يجب   .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمؤقتا عندما يكون الطفل لديه مرض حاد مع  م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت 

 متى يجب عدم التطعيم
 خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 

 أو عند تناول اللقاح من قبل.

 االعراض الجانبية
التطعيم ضد المكورات السحائية يسبب غالبا أعراض جانبية متوسطة مثل االحمرار، األلم و االنتفاخ في موقع الحقنة، بينما 

 حدوث الحمى يعد نادرا
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السابع من العمر –في العام السادس   

 
 

 مراجعة التطعيمات

 
 :لألمراض التالية لمراجعة اللقاح (DTPA-IPVرباعي ذو األربع عناصر )اللقاح  وفير لألولويةر يتم تمفي هذا الع

 الدفتيريا 
 الكزاز 

 السعال الديكي 

 شلل األطفال 
 

 .ن حماية طويلة األمدضمتالعمر، ولدورة األساسية التي بدأت في السنة األولى من ا تكمل هذه الجرعة الرابعة
 

 ضد: الرباعي MPRVالثانية من لقاح  ةالجرع يتم توفيرأيضا، على سبيل األولوية، 

 الحصبة 

 النكاف 
 الحصبة األلمانية 

 جدريال 
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 بعد العشر سنين من العمر
 

 
 
 

 
 

يقدم هذا التطعيم   PNPV 2017-2019) للذي لم يتم تطعيمهم من قبل شهرا من العمر 05-°  03التطعيم ضد الجديري المائي لألطفال في  توفيريتم 

هم اكثر  أو الفردية الظروف البيئية بسبب، أي أولئك الذين المعرضين للخطر، أو الذين لم يجتازوا المرض. ويوصى التطعيم لألطفال والكبار (6107من 

 .عرضة لمضاعفات المرض

 
شلل تطعيم المراجعة ل ،السعال الديكي قاموا بتجاوز ألولئك الذين حصلوا على التطعيمات األساسية أوسنة من العمر  07و  سنة 06ما بين يعرض اللقاح و

 . (TDPA-IPV) صياغة الكبارو الدفتريا باستخدام الكزاز  -لسعال الديكيا -األطفال

 .إضافية كل عشر سنوات راجعاتإجراء مسن فمن المستح

 
 .A ،C ،W135 ،Y المكورات السحائية نوع ضدرباعي القاح اللأيضا  نفس الجلسة يتم عرضفي 
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 بعد العشر سنوات من العمر

 
 الجدري

 

 المرض

جهاز طريق الآفات شخص مصا ، أو عن مع  تالمسيحدث انتقال العدوى عن طريق ال شديد العدوى.جدري الماء هو مرض 

 .التنفسي
صغيرة مرتفعة يليه ظهور على الجلد طفح جلدي: بقع حمراء  باإلرهاق الذيحمى خفيفة، الصداع والشعور  ظهر على شكلي

 .جلبة تتحول إلىأيام. ثم  4-3تستمر لمدة التي تتحول إلى بثور وو )حطاطات(

قبل ظهور الطفح حتى بعد خمسة أيام من ظهور الحويصالت. أيام  5من  يمكن حدوث العدوىيوما.  60-04 تستمر فترة الحضانة

من  ٪61البالغين، في  االلتها  الرئوي )أكثر المضاعفات شيوعا في لمضاعفات: عدوى بكتيرية للبثور،ويمكن أن تشمل ا

من  011.111لكل  05األطفال، و من  011.111لكل  0.7ية، التها  السحايا )انخفاض في الصفائح الدموالحاالت(، 

لمرأة الحامل ل التي تحدثسنة(. العدوى  05بين األطفال دون سن  4111في  0حركة )الالبالغين( وترنح أي اضطرا  شديد في 

 .يمكن أن يسبب الضرر للجنين أو جدري الماء في األطفال حديثي الوالدة

يتم حجز في البالغين( في المستشفى كل عام  011.111لكل  31) 011.111حالة لكل  6 نسبة الوفيات بسبب الجدري تبلغ

 .من األطفال( بسبب مضاعفاته 6/3)منها  شخص 6.111حوالي 

 يقصا(، وخاصة في كبار السن ون%61-01في بعض الحاالت ) في شكل كامن يستمر فيروس الجدري، حدوث االصابةبعد 

عنقودية في ، موزعة ةفات حويصليأ تظهر على هيئة طقية"، التيالحأل النطاقي أو "القوباء المنيسبب و طيمكنه التنشيالمناعة، 

 .سنويا تحاالالآالف  حدوثري هو حاليا األكثر انتشارا في إيطاليا مع ألم شديد. الجد معمناطق محددة من الجسم، وغالبا ما يترافق 

 التطعيم

 .مخفف حي تكون لقاح جدري الماء من فيروس

سنوات لألطفال الذين لم يجتازوا المرض أو الذين لم يتم تطعيمهم في الشهر  00في سن يتم تقديم التطعيم ضد الجديري المائي 

 .أسابيع على األقل عن بعضها البعض 4حتاجون لجرعتين على بعد ي(. للخطر عرضةم) العمرمن  05- 03
األطفال الذين  ومن بينهم. منهاأولوية لألطفال المنتمين إلى الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالجدري والمضاعفات  يعدالتطعيم 

الحال يعني أن ، والذي بطبيعة تم نقل عضو لهم بالفعلأو  لنقل عضوالمناعة، والمرشحين مرضى يعانون من سرطان الدم، 

 .أو قاتلةجدا  ةديدش يمكن أن تكونلجدري الماء االعراض الجانبية 

 .شكال حادةاالفي منع  ٪011-15 وفي منع األشكال الخفيفة  ٪15-71اللقاح هي  فعالية
 ألن فيروس اللقاح ) المخفف ( ال الذين يعيشون مع األم الحامل يتم توصيته أيضا ألولئك تطعيم األطفال إلى ان اإلشارةيجب 

 .يسبب المرض

متى يجب تأجيل 

 التطعيم

 :تجعل من المناسب تأجيل هذا التطعيم هي التي الظروف

 .التي تعتبر هامة سريريا االضطرابات العامةمرض حاد مع حمى أو  •

 .جيدة للقاحالمناعية الستجابة الالدم أو منتجات البالزما التي يمكن أن تعوق ا، نتناول حديث لمشتقات الهيموجلوبي •

 .فمخف حي مصنوع من فيروسلقاح ل تناول حديث •

 عدممتى يجب 

 التطعيم

 :في الحاالت التالية جب التطعيمال ي

 .خلل خطير في نظام المناعة بسبب األمراض أو العالجات •

 .عند تناوله من قبلللقاح أو الحساسية الشديدة للهيئات المكونة  •

 االعراض الجانبية

 .يمكن تحمله جيدالقاح جدري الماء 

 .ختفي بسرعة كبيرةيي ذالوظهر احمرار وتورم ي، قد ةالحقنفي موقع من الحاالت،  ٪61في حوالي 

من  ٪2أيام(؛ في  6-0، عادة ما تكون متواضعة ولمدة قصيرة )بالحمىطفلك يصا  ممكن أن من أيام بعد التطعيم  5-62 

 تحدث أعراض حمى خفيفة.الحاالت قد 
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 التهاب فيروس الورم الحليمي البشري
 

 المرض

من هذه  02أنواع معروفة و 011ناك يا الجهاز التناسلي. ههو فيروس يصيب خال (HPV) الحليمي البشري فيروس الورم

تعتبر األكثر عرضة لخطر اإلصابة بالسرطان. على وجه الخصوص بعضها يمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم. أنواع فيروس 

عضاء التناسلية. أنواع فيروس الورم الحليمي البشري من حاالت سرطان األ ٪71موجودة في  01و  02الورم الحليمي البشري 

يحمي أيضا خطر منخفض للسرطان، ويمكن أن تؤدي إلى آفات حميدة مثل الثآليل. وقد تبين أن اللقاح  تعد ذاتوغيرها  00و  2

 .أنواع أخرى من السرطان )الفرج والمهبل والشرج( ضد

يقر  من نصف  و حوالي مامع فيروس الورم الحليمي البشري  بالتواصل امقمن السكان النشطين جنسيا في مجرى حياته  ٪75و 

األكثر شيوعا من بين  تعدسبب السرطان. العدوى، والذي ييمكن أن  ذيفيروس الورم الحليمي البشري ال نوع منهؤالء يصا  ب

 .الغير مكتملالجماع  في حاالتتحدث تلك التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، يمكن أن تسبب السرطان، ويمكن أيضا أن 

في نسبة صغيرة من الحاالت  نفسه.( يتم التخلص من فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء %11-11في معظم الحاالت )

ر بطيء جدا ويالحظ مظاهر شاذة التي قد تتطور إلى سرطان. تطوإلى خاليا  يتحولبقى في الخاليا التناسلية، ويالفيروس، 

 .عاما من العمر 35ل رئيسي بعد بشك السرطان

اآلفات في وقت مبكر، في مرحلة حيث يمكن كشف وقائي لعالج عاما،  65مجانا للنساء في سن  يتنموبي منطقة تقدمعينات منذ التس

 .عالجها بنجاح

ك. حالة وفاة بسبب ذل 0.111حالة إصابة بسرطان عنق الرحم و  3511 حواليحدث كل عام يلسوء الحظ في إيطاليا 

 HPV التي سببها فيروسأنواع أخرى من السرطان )الفرج والمهبل وفتحة الشرج(  ةضافباإلو

 التطعيم

 ضد هذين النوعين تي تحمي(، ويتألف من بروتينات من سطح الفيروس الو تساعيرباعي ، في إيطاليا ثالثة لقاحات )ثنائي  متوفر

HPV 16  مسؤولة عن الثآليل. ال، 00و  2. والرباعي قادر على تحصين أيضا ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري 01و

 .51و  56و  45و  33و  30و  00و  2و  01و  02يحمي من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التساعي 
أقل ألنها قد تكون مصابة ناشطات جنسيا الحماية تعد ء الالنشاط الجنسي. في النسا أكثر فعالية عندما يعطى قبليعتبر التطعيم 

 .لقاح للوقاية من العدوى، ولكن ليس لعالج تلك القائمة بالفعلالبالفعل. ويستخدم 
لحماية، ولكن في الوقت الحالي في الجزء العلوي من الذراع. ولم يعرف بعد مدة اواألخرى  العضل في يتم إعطاء حقنتين واحدة

 .جرعات منشطة ة إلىيس هناك حاجل

لقاح هناك  للذين ليس مدرجون داخل الفئة المجانيةعاما من العمر، وبالنسبة  00والفتيان من  للفتيات يتم تقديم اللقاح مجانا

 .ة في عيادات التطعيم للرعاية الصحيةبسعر التكلف معروض

فحص لتشخيص اللبدء ومواصلة إجراء اختبارات ا عليهايجب عاما،  65 سنغ وبل عند ،المرأة التي تم تطعيمها أو لم يتم تطعيمها

  .التي ال يمكن الوقاية منها بالكامل عن طريق التطعيمو، قابلة للسرطاناآلفات ال

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمرض حاد مع وجود  مؤقتا عند م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

التطعيممتى يجب عدم   
أو  خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 
 عند تناول اللقاح من قبل.

 االعراض الجانبية

 وفعالة آمن يعدضد فيروس الورم الحليمي البشري لقاح ال
غثيان وغيرها ، صداع وحمى وةألم وتورم واحمرار في موقع الحقن هي بعد التطعيم مالحظتهاأن يتم يمكن االعراض الجانبية التي 

  .، وآالم المفاصل والعضالتاالرتيكاريامن األعراض المعدية المعوية، 
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 .A ،C ،W135 ،Y نوع النيسرية المكورات السحائيةعدوي 
 

 

 المرض

يمكن أن تسبب نوعين من المرض: تسمم الدم )العدوى في الدم( والتها  السحايا  المكورة السحائية هي نوع من البكتيريا التي

 .)التها  األغشية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي(
المطلق عليها المجموعات خمسة أنواع من المكورة السحائية، بنسبيا في إيطاليا. يصا  البشر  انادر يعد مرض المكورات السحائية

 .A  ،B ،C ،Y ،W135 :الحروف األبجديةب، التي يتم تحديدها المصلية

في بلدان أخرى،  تعتبر منتشرةفي الوقت الراهن  A ،Y ،W ، في حين أن السالالت المتبقيةB و C في إيطاليا تسود السالالت

 .سواء في أوروبا أو في أي مكان آخر
تقدم  بشكل متزايد كلماغار البالغين. يصبح المرض نادر الحدوث المراهقين وص،األطفال  هذا المرض هم األكثر تضررا من قبل

 .العمر

 :فالفئة المعرضة للخطر هيعدوى المكورات السحائية، ومع ذلك، ن يصا  بيمكن ألي شخص ا

رطان، فيروس نقص المناعة البشرية( أو العالج )العالج الكيميائي للسبالعدوى مثل ظام المناعة بسبب المرض )نل اض شديدانخف •

 لمنشطات بجرعات عالية(لستخدام لفترات طويلة الالعالج اإلشعاعي، وا

 .او تقلص وظائفه االستئصال الجراحي للطحال •
من خالل السعال والعطس أو من خالل اتصال حميم بين الناس.  تنتقل المكورة السحائية، على غرار العديد من الجراثيم األخرى،

سبب أي ضرر. في بعض األحيان، ألسبا  ييمكن أن يعيش لعدة أشهر دون أن  والحنجرة، حيث السطح الداخلي لألنف يعيش على

 .صل إلى السحايايفي الدم. عن طريق الدم يمكن أن  مريقد ال تزال غير معروفة تماما، 

 التطعيم

أسابيع من العمر واآلخر من  2من فعال لألفراد التلقيح للواحد منهم السحائية.  ACWYمكورات نوعفي إيطاليا لقاحين ضد  متوفر

 شهرا. 64
( ويضاف إليها، أي منضمة إلى بروتين معين لجعلها أكثر مكونة من أجزاء من البكتيريا) اللقاح يحتوي على عناصر غير نشطة

 مطلقة. فعالية عالية ولكن ليسفعالية. كما هو الحال مع أي لقاح، 
مجانا  يقدم اللقاحالحقن العضلي في الجزء العلوي من الذراع. هناك حاجة إلى جرعة واحدة فقط. باستخدام لقاح ال يتم اعطاءو

 سنة من العمر. 07و °  06لمراهقين بين ل

 .سريريا المهمة العامة حمى أو االضطراباتالمرض حاد مع وجود  مؤقتا عند م تأجيلههذا اللقاح يجب أن يت متى يجب التأجيل

التطعيممتى يجب عدم   
أو  خطيرة للمواد الواردة في اللقاح التاريخ الحساسية تنفيذ هذا التطعيم، مع استثناء خاصة التي ال تسمح بال توجد شروط صحية 
 عند تناول اللقاح من قبل.

 االعراض الجانبية

 .الروتينية األخرى للقاحاتمماثلة  تعدهذا اللقاح أمات درجة 

 :التالية مكن أن تظهر اآلثار الجانبيةي

 احمرار وألم،ردود الفعل المحلية مع تورم  •

 الحمى •

 لفترات طويلة )في األطفال الصغار( البكاء التهيج، •

 الصداع )أقل شيوعا في األطفال الصغار( •

 التعب والنعاس •
 

  



 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 التطعيمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر



 28 

المعرضة للخطرالتطعيمات الموفرة لألطفال   

 
 االنفلونزا

 

 المرض

 .التنفسي عن طريق شخص مصابالجهاز نفلونزا. وينتقل المرض عن طريق االنفلونزا هي مرض معد يسببه فيروس األ

 .والتهاب الحلق، الصداع، وآالم في العضالت والرعشة السعالالحمى األعراض الرئيسية هي 
هذا المرض يصيب سنويا في جميع أنحاء العالم الناس من جميع األعمار. كثير من الناس يصابون بالمرض لبضعة أيام، 

دى إلى دخول المستشفى. االنفلونزا يسبب سقوط مئات قد يؤأكثر شدة مما يكون وفي حاالت أخرى هذا المرض يمكن أن 

 .القتلى في كل عام، وخاصة في كبار السن
  ته.تحتاج إلى إعداد لقاح االنفلونزا الجديدة لضمان فعاليولذلك  تتغير كل عام، التي تتسبب اإلنفلونزا الفيروسات

 التطعيم

أسبوعين بعد التطعيم. بعض الناس المطعمين يمكن أن يمرض من االنفلونزا،  بعد طورتلقاح تالالحماية الممنوحة من قبل 

 .بشكل خفيفوعادة ما تكون 

 .تلك الواردة في اللقاح غيراللقاح ال يحمي ضد الفيروسات التنفسية األخرى 

 :أشهر(، اذا كانوا يعانون من 2 عمر أولوية )من يعدالتطعيم لألطفال،  أما بالنسبة

 .الجهاز التنفسي والدورة الدموية والبوليةفي األمراض المزمنة  •

 .اضطرابات الدم •

 .يضيةاض االمرض السكري وغيرها من األمر •

 .متالزمة سوء االمتصاص المعوي •

 .التليف الكيسي •

مخطط لها ألجسام المضادة؛ واألمراض واالضطرابات التي ل اقصالتي تنطوي على إنتاج ن الخلقية و المكتسبة األمراض •

 .جراحية كبرى اتعملي

 .حمض الصفصافبالعالج المزمن  ذاتأمراض الروماتيزم  •

 .األمراض العصبية •

 .أكثر من سنتين من العمر الذي سنهم في األطفال األصحاء ٪51فعالية اللقاح 

يتطلب سنوات من العمر، وإذا كان هذا هو التطعيم األول،  1 حتىأسابيع  4 على بعد يتطلب التطعيم جرعتين على األقل
   د التسع سنوات.جرعة واحدة بع

 .اللقاح تناولعالج قبل السريري أو التحسن حتى المعتدل يجب االنتظار أو ألشخاص الذين يعانون من مرض شديد ا متى يجب التأجيل
 ال يوصى بهذا اللقاح لمن يعاني من حساسية تجاه احدى مكوناته متى يجب عدم التطعيم

 االعراض الجانبية

ساعة بعد  06-2 من والحمى بدءا تعب، والشعور بالةالحقناآلثار الجانبية األكثر شيوعا هي ألم واحمرار وتورم في مكان 

 .أيام 6-0 تستمرالتطعيم و

 تسببهااقع أقل بكثير من تلك التي لكل مليون شخص(، وهذا الخطر هو في الو لةحا 6-0عصبية نادرة )الضطرابات اال
 .شديدةالنفلونزا اال
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 التطعيمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر

 
الكبد الوبائي أالتهاب   

 

لمرضا  

الغثيان، والشعور مع الحمى، فقدان الشهية، ذو الشفاء العفوي  على الكبد يؤثرحادة هو مرض حمى  A التهاب الكبد
، وخصوصا خالل قد يمر بدون أعراض، ألم في البطن، ثم في غضون بضعة أيام اليرقان )اصفرار الجلد(. بل تعببال

 .األطفالفي األوبئة و
مطبوخة بما فيه طعمة النيئة )غير فيروس ينتقل من شخص إلى آخر أو من خالل استهالك المياه أو بعض األوهو ناتج عن 

ولدت في المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي التي تحتوي على الفيروس. العدوى أيضا التي الكفاية(، وخاصة المحار 
مثليون جنسيا وبين أولئك الذين التي يكون فيها المرض مستوطن، بما في ذلك شائعة بين الناس الذين يسافرون إلى البلدان ال

 .نقل الدم وايضا، تعد نادرة يستخدمون المخدرات عن طريق الحقن. انتقال العدوى من األم للطفل
الظروف . في الدول ذات ئيشكل متقطع، سواء وبابعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم  منتشر التهاب الكبد )أ( هو

 لديهم بالغينالكثير من ال، الذي كثيرا ما تمر دون مالحظةورض بسرعة بين األطفال، صحية السيئة النامية، وينتشر المال

  .هذا المرض بالفعل مناعة

 التطعيم

 .بعد جرعتين ٪011-14 يفعالية التطعيم ه

عن طريق الحقن العضلي. في ايطاليا هناك نوعان من اللقاحات المختلفة التي توفر الحماية  يتم تناوله A لقاح التهاب الكبد

 .يوم فقط 60-04من اإلصابة بعد 
ذين ال االشخاصلجميع ية والمشاريع اإلنسانية والتعاونمن جميع األعمار المشاركة في  ألشخاصالتطعيم مجانا ل وفيريتم ت

الفئات  بعض فيو فيها األطفال الذين يسافرون إلى البلدان التي المرض متوطنبام اهتمعاما، مع  01تقل أعمارهم عن 

 .المعرضة للخطر
البراز )النظافة الشخصية، غسل وطبخ -الفم قواعد النظافة العامة للوقاية من العدوى عن طريق اتباع أيضاجدا  مهممن ال

 .ت البحريةالمأكوال بيعو مراقبة مكان صيدالمحار، وغيرها( والخضروات، 

 .ناقصي المناعة لألشخاصضد التطعيم ال توجد موانع 

 متى يجب التأجيل
التهابات حادة وشديدة. ومع ذلك، فإن وجود  التي تعاني من األشخاصكما هو الحال مع أي لقاح، ينبغي تأجيل التطعيم في 

 .للتطعيم ال يعد مانععدوى طفيفة 

 متى يجب عدم التطعيم
في  توجد معلومات كافية حول سالمتهلقاح لألفراد الذين لديهم حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح. ال تناول الال ينبغي 

  .المخاطر تعتبر منخفضة أو معدومة ان الحمل، على الرغم من

 .مكان التطعيم في ، تصلبو أحياناالسلبية معتدلة وتشمل ألم موضعي،  عراضاأل االعراض الجانبية
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المعروض لألطفال المعرضين للخطرالتطعيمات   
 

 عدوى فيروس الروتا
 

 

11صفحة يرجي مراجعة   
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 التطعيمات الموفرة لألطفال المعرضة للخطر

 
السحائي )المكورة السحائية( االلتها عدوى بكتيريا   

 

 
 راجع الصفحة المتعلقة بالمرض
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 التطعيمات المعروضة بسعر
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 .معينجميع اللقاحات بسعر بيومنتي وفر منطقة ت المجاني غير المدرجة في العرض لمواليدا ألفواج

يورو؛   16 تناول المنتج بما يساويتكلفة  إليه يجب إضافة ذي)بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة( ال المنتج "سعر التكلفة" يعني سعر شراء

حقة، الالفي جلسات التطعيم  و ال يتم طلبه، تم تناولهاولى بغض النظر عن عدد اللقاحات التي يالى دورة التطعيم األ يورو 02ال يشير دفع

 .الالحقة طعيمتأجيل للتلقيح ألي سبب من األسبا  إلى جلسة التلالالزمة الستكمال دورات التطعيم ، أو 
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 معلومات أخرى مفيدة

 

السلطات الصحية المحلية وطبيب األسرة سوف توفر جميع اإليضاحات في  طعيمخدمات التالعاملين ب األطباء والعاملين الصحيين والممرضات

 .السؤال عنها والتحديثات التي ترى أن من المالئم

 

 :للتوضيح

 http://www.seremi.it/ ASL AL: -SeREMI 
 

 www.genitoripiu.itGenitori più:  
 

 www.epicentro.iss.it: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica 
 

 sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana di Igiene: Il portale medico e scientifico

 www.vaccinarsi.org 
 

 “Vaccinazioni pediatriche: le domande difficili” 
difficili-domande-le-pediatriche-http://www.seremi.it/content/vaccinazioni 
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