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التطعيم  -التحصين:
في مركز الرعاية النهارية لألطفال ودار الحضانة النهارية
أعزائي اآلباء!
يرتاد اآلن طفلكم مركز رعاية نهارية لألطفال أو دار حضانة نهارية ( )Kitaألول مرة.
لذلك امنحوا طفلكم السالمة الالزمة في هذه األثناء ،عن طريق تحصينه ضد الكثير من األمراض المعدية على الوجه األكمل.

التطعيم – التحصين :أمان لطلفلكم ولآلخرين
إن الرضع واألطفال الصغار على وجه الخصوص معرضون للكثير من األمراض شديدة العدوى .ولذلك يجدر بكم قبل االلتحاق بدار
حضانة نهارية إعادة فحص التطعيم الحالي لطفلكم ،والتوجه من أجل (إعادة) تطعيم طفلكم إذا دعت الضرورة!
من خالل التطعيم تحصنون طفلكم .وتتحملون  -باإلضافة إلى ذلك  -مسؤولية اجتماعية أيضًا :عادة ً ال ينقل األطفال المطعَّمون
صغارا على تطعيم الحصبة أو من ال يمكن تطعيمهم بسبب
األمراض لآلخرين ،ومن ثم يمنحون أيضًا السالمة لجميع من ال يزالون
ً
صن األمهات الحوامل غير ال ُمطعَّمات وأجنتهن غير المطعمين.
عوز مناعي على سبيل المثال .وبذلك تُح َّ

التطعيم ضد الحصبة – ما أهمية ذلك؟
الحصبة ليست مرضًا حميدًا .حيث تضعف الحصبة مناعة الجسم على مدى عدة شهور .وهذا قد يمهد الطريق لإلصابة بالكثير من
العدوى ،مثل االلتهابات الرئوية أو التهابات األذن الوسطى .ومن األمراض التي تمثل خطورة على وجه الخصوص التهاب الدماغ
الذي يصاب به طفل من بين كل  1000طفل مريض ،ويمكن أن يتسبب في أضرار مستديمة.
الحصبة مرض شديد العدوى .يمكن بسهولة نقل فيروس الحصبة من شخص آلخر ،عند التحدث على سبيل المثال .والعدوى ممكنة
بالفعل خالل  5 – 3أيام قبل تفشي الطفح الجلدي التقليدي.
منع ارتياد دور الحضانة في حالة تفشي المرض .في حالة وجود عدوى حصبة في دار الحضانة النهارية يمكن من حيث المبدأ أن
يُستبعد منها األطفال غير المطعَّمين مؤقتًا.

هل فاتكم التطعيم؟ ال بأس!
يمكن استدراك التطعيمات الفائتة في أي وقت .اغتنموا هذه الفرصة وجددوا تطعيم طفلكم،
بل وأسرتكم بأكملها أيضًا.
تخضع فعالية جميع التطعيمات الموصى بها وسالمتها لرقابة صارمة من جانب هيئات حكومية
بصفة مستمرة .كما تفوق فوائد هذه التطعيمات المخاطر الضئيلة المحتملة إلى ح ٍد بعيد.
وفي حالة وجود أسئلة حول موضوع التطعيم ،يمكنكم الحصول على مشورة من طبيبات وأطباء في جميع
أنحاء باڨاريا ومكتب صحتها .يمكنكم أيضًا العثور على المعلومات ُمحدَّثة وتفصيلية عن التطعيم في اإلنترنت
عبر موقع .www.impfen.bayern.de

