
 وزارلا ةدولة للوالیة بافاریا 
للصحة و العنایة

وزارلا ةدولة للوالیة بافاریا  للعمی و الشؤن
وجا تمويعة وةو  اوال وا دماج

: محمي – ملقح  
  لألطفال اليومية العناية و لألطفال النهارية الرعاية مرافق في

 يا عزيزان أبوان!
لألطفال أو إلى العناية اليومية لألطفال. سيشهده كثيرة أشياء جديدة و سيحوز انطبعات جديدة و سيتصادق مع أطفالطفلك يذهب إلى مرافق الرعاية النهارية   

فال أو في العناية أخر. إعطو طفلكم األمان الالزم في أثناء ذلك و إعتن بهمايته حسن. أبوان طفلكم يشرف عليه غير ملقح في  مرافق الرعاية النهارية لألط
ريا لألطفال يحملون  خطر العدوى بمرض معد. إمر بتلقيح طفلكم! أطباء األطفال و أطباء األسرة أو مكاتب الصحة المحلية في جميع أرجاء بافا اليومية

 ينصحونكم عن رضى وطواعية. 

محمي: هماية لطفلكم و لغيره –ملقح   

هو ليس ممكن ألطفال ملقحين ليعدي أطفال أخر بمرض و بهذه  ية من أطفال أخر:تحمون طفلكم بواسطة التلقيح. و أضافة إلى ذلك تتحملون مسؤولية لهما
عناية اليومية لألطفال الطريقة يعطون هؤالء األطفال أمان الذي ليسوا كبير السن الكاف مثال لتلقيح ضد الحصبة. في مرافق الرعاية النهارية لألطفال أو في ال

أذا طفلكم سيلحق يقللون هذا الخطر. يتعرضون هؤالء األطفال لخطر العدوى كبير بأطفال غير ملقح.  
لماذا هذا  مهم جيد؟  –التلقيح ضد الحصبة    

مرض الحصبة تضعف جهاز المناعة. و نتيجة ذلك هذا يؤدي ربما إلى أمراض معدية أخرى مثل الرئة أو التهاب األذن مرض الحصبة ليس مرض غير خطير. 

أطفال مريضين و هيمن الممكن أنها تسبب أضرار باقية. 0111التي تحدث لدى واحد من الوسطى. مرض خطيرة خاصة هي التهاب السحايا  فيما ندر من  
ول عندهم أحوال توجد اإلمكانية أن ستظهر مرض في المخ كعاقبة فتاكة سنوات كثيرة بعد عدوى بالحصبة. رضع الذين يصيبون بمرض الحصبة في عمرهم األ

 خطر كبير جدا

فيروس الحصبة ينقل بقطرات صغيرة أثناء الكالم أو األطاس بشكل خفيف من إنسان إلى إنسان. هذا يحدث من قبل قبل مرض الحصب معدية بشكل عال. 

يقة أكثر أمانا رالظهور لألعراض المرضية األولى. عالج سببي لمرض الحصنة ليس ممكن حتى اآلن. و لهذا السبب هو حاسم التقى العدوى. و يكون التلقيح الط
 لهذا.

لقيحان حميان كل حياة ضد مرض الحصبةت  

شهرا. على فكرة:  32إلى  01شهرا و بين العمر من  01إلى  00لهماية أكيدة و أبدية ضد مرض الحصبة تلقيحان ضروريان الذان يستحسنا بين العمر من 
ة إذا توجد هناك حاالت من مرض الحصبة أو من مرض النكاف. خطر العدوى و لمواصلة غالبا ال يسمح ألطفال غير ملقحين لذهب إلى مرافق لمدة زمنية معين

 االنتشار كبير زائد.

 تفوتونكم التلقيح؟ ال مشكلة!

هاليكم مهمة ألن الهماية التلقيحية لنفسكم و ألهو مهم لمعروف التالي: هو من الممكن الستدرك تلقيحات التي فاته في أي وقت لدى طبيب األطفال أو األسرة! 
نكم عند اتصال شخصي بأطفال صغيرة. في وقت األخير يوجد عدد كبير من حاالت لمرض الحصبة مع مسار المرض الشديد لدى بالغين خصوصا في حال أ

راجعو هماية تلقيحية ألسرتكم، إحمو أطفالكم و نفسكم أيضا.الصغيرين.   

 أخطار و آثار جنابیة
تكون تقليحا تحسن المعاشرة جید جدا عموما، عفالیتها و أمهنا تشرهفا بمؤسسا تحكومیة بشكل دقیق. هو من الممكن أن یظهر  فيبعض حالا

النم ظيرة إلنفلونز او لكهنا تحیدون بعد وت ققصیر. نتیجة لتلقي ضحد مرض الحصبة یظهر عرضا الحمرار حول محل الوخزة أو ل تالنتفا  و 
طف حجلد يمؤت نقظيرلل  ةحصبة. تعقید اتأخرى بسب بتقليحا نتادرغلل ةایة، هذه نادر كثیر امثلما العواقب الشديدل ةألمراض ضدها تلقي حممكنال

. في .حال أنكم ترتبكون تسؤلون  طبیبكم / طبیبتكم
 تكتشفون معلومات حالیة و بالتفصیل للموضو ع"تلقيح" أيضا لعى اإلنتر نتتحت

www.impfen.bayern.de 

ألسئلتكم الشخصية أطباء في بافاريا خصوصا أطباء األطفال و الشباب و أطباء األسرة و أطباء في الخدمة الصحة العامة )مكتب الصحة( ينصحونكم دائما أيضا 
 حول الموضوع " تلقيح".



(STIKO) اتيوصت لتلقيحات لللجنة ائمةادل لحاتيلقتل

لعضر و أطفال
.

 عمر في سنوات عمر في شهور تلقيح ضد
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 نيسرية سحائية
تلقيح فقط 1  

شهرا( 12)من العمر من   

 حصبة

 نكاف

 حصبة ألمانية

 تلقيح مركب األول 

دخول إلى  )ربما قبل ذلك عند 
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 تلقيح مركب الثاني

 حماق
 تلقيح الثاني تلقيح األول
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