
قدم هذا الدليل من قبل

  الصحة رشط اسايس لحياة حرة ونشيطة . التطاعيم تشكل طريق مجربة, لحامية االنسان من االمراض املعدية يف كل فرتة عمر .وهكذا يستطيع
اجل صحته. شيئا من  يفعل  باقل جهد- ان  واحد – وهذا   كل 

هذا الدليل هو موجه اىل املهاجرين خاصة. الهدف منه هوالتوجيه االويل ويركز عىل املسائل العملية كتكاليف التطعيم, الخصويص

التطعيم. بعد  الترصف  عامة  يستحسن  او كيف  الحوامل   عند 

مبساعدة الجزء الداخىل املتواجد يف برنامج التطعيم الشخيص وروزنامة التطعيم 2018

  يستطيع القارئ ان يتاكد برسعة, انه هو وافراد عائلته حاصلون عىل حصانة تطعيمية كافية . عالوة عىل ذلك تستطيع ان تجد عناوين لالتصال
املصطلحات. ما هو مهم من  وتوضيح  مركزية   بدوائر 

التطاعيم. االهم بخصوص  ويبقى رشيكك  طبيبك هو رشيكك 

ميكن تنزيل الدليل اإلرشادي "تطاعيم وقائية" من صفحة الشابكة

كتيب مطبوع. بشكل  أو طلبه 

www.mimi-bestellportal.de

VACC-1257888-0002





االهم باختصار

التطاعيم مهمة يف كل سن

التطاعيم ينصح بها من قبل متخصصني مستقلني – تجهز لجنة التطعيم الدامئة )ستيكو)

يف املانيا وبتوكيل حكومي سنويا التطاعيم  الحديثة واملوىص بها وبالخصوص جدول

التطعيم.

سالمة التطعيم - تقوم املؤسسات املستقلة والسلطات بفحص ومراقبة الجودة واألمان والفائدة من التطاعيم ومواد التطعيم.

 غالبا ما يكون التطعيم مجانا - غالبا ماتكون جميع التطاعيم املوىص بها من قبل ستيكو هي من واجبات رشكات التامني القانونية
اضافية. تكاليف  اية  التطعيم  تنجم عن مواد  للمؤمنني وال  توفرها مجانا 

  اطلب القيام بفحص الوضع التطعيمي بانتظام - يستحسن ان يفحص وضعك ووضع اطفالك التطعيمي- االفضل مرة  سنويا -  
املهملة.  التطاعيم  التطعيم). يتم تعويض  )يرجى اصطحاب جواز 

  التطعيم الوقايئ من اجل السفر يجرى يف الوقت املناسب - اطلب فحص وضعك التطعيمي قبل 6 اسابيع عىل
اليها. التي ستسافر  البلد  اىل  تبعا  السفر  او  االجازة  االقل قبل موعد رحلة 

انجاب لديهن رغبة معينة يف  اولئك من  االنجاب بل وخاصة  النساءيف سن  التطعيم يف الوقت املناسب قبل الحمل- عىل 

لها والفراد ارستها. التطعيمية  الحامية  توفر  التاكد من  امكن  ما  ان تطلب يف وقت مبكر  طفل 

■

■

■

■

■

■

■
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لقاح ضد

ألخناق

ألوافدة )إنفلوانزا) ألنزلة 

نوع ب

فريوس إلتهاب ألكبد ب

فريوسات ألورم ألحليمي

ألبرشي أملتعددة

ألنزلة ألوافدة

) أإلنفلوانزا )

ألسعال ألدييك

) ألشاهوق )

شلل أألطفال

ألنخاع ) ) إلتهاب سنجابية 

ألحصبة / ألنكاف / ألحمرياء

األملانية) ا) الحصبة 

مرض أملكورات ألسحائية

إلتهاب ألرئة باملكورات ألرئوية

 
 

الروتا* فريوسات 

تيتانوس

) ألكزاز )

أملاء ) ألحامق) جدري 

موجود   ساعوضه/ ساجدده  

الوالدة. بعد  األوىل  أشهر  الستة  الرضع يف  فقط عىل  *ينطبق 



برنامجي التطعيمي الشخيص

 مبساعدة " برنامجي التطعيمي الشخيص" تستطيعون , يا قرائنا
 االعزاء , ان تتأكدوا من الحالة التطعيمية لكم وألفراد عائلتكم .
 وتستطيعون بالقاء نظرة واحدة ان تفحصوا فيام  إذا كان هناك

 تطعيم مجددا او حتى للتعويض نرجو مراعات ان ما هو مذكور يف
 هذا الدفرت "برنامج تطعيم شخيص" هو للتوجيه فقط وليس بديال

لهوية التطعيم التي متأل وتراقب من قبل طبيب االرسة )ص.17

االرسة. اىل طبيب  اسئلة, الجأ  لديك  او  ص.25 (. اذا كنت مرتدد 

تطعيم شخيص : برنامج  عند وضع  كالتايل  بالترصف  ننصح 

 عىل صفحة13 لهذا الدليل تجد روزنامة ستيكو الحالية للعام 2018.
االمراض  عائلتك من  لحامية  بها  املوىص  التطاعيم  ماهي  تجدول   انها 

 املعدية. ويحتوي ايضا عىل معلومات مفصلة عن متى تجرى هذه
 التطعيامت عىل الوجه االفضل . بناء عىل املعلومات املوجودة هناك

   يستطيع الشخص ان يتاكد من التطعيم تلو اآلخر, فيام اذا كانت لديه
كاملة. وبصورة  اليوم  املذكورة هناك حتى هذا  التوصيات 

يف هذه الحالة ضع مصلبا لذلك التطعيم عىل

السنوات  يجري يف  مل  النه  مثال  تطعيم  يوجد  ال  اذا  " موجود ".اما 
 املاضية تطعيم او انك مل تعد تستطيع تذكره او انك اهملت تطعيام
يف الفرتة االخرية, عندها ضع مصلبا عىل "ساعوضه/ساجدده" . ويتم

والطفل . القرين  مع  ايضا  التعامل هكذا 

" فوائد " برنامج التطعيم الشخصي

اولية  نظرة شاملة  االنسان عىل  يحصل    هكذا 
التطعيمي. الوضع  – مؤقتة – عن 

االخرى مع  التفاصيل  مناقشة  يخدمك يف  هذا 

االرسة .  طبيب 

 

■

■
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عناوين مهمة عىل الشبكة االلكرتونية

www.gesundes-kind.de

www.impf-experten.de

www.impfenaktuell.de

www.impfen-info.de 

www.kindergesundheit-info.de/themen

www.kinderaerzte-im-netz.de

www.netdoktor.de/Impfungen

www.reisemed-experten.de

Robert Koch-Institut (RKI( / Ständige Impfkommission (STIKO(

Nordufer 20 | 13353 Berlin
Tel.: 030 18754-0 | Fax: 030 18754-2328
http://www.rki.de

 معهد روبرت كوخ هو الدائرة املركزية االتحادية يف مجال الصحة العامة وهو مختص يف كشف االمراض والحامية منها ومكافحتها . معهد روبرت  
 كوخ يقدم االستشارة للجهات املختصة والوزارات االتحادية املسؤولة وخاصة وزارة االصحة االتحادية. تتواجد يف هذا املعهد لجان علمية كثرية ، مثل

لجنة التطعيم الدامئة )ستيكو( التي تعلن عن التوصيات بالتطعيم . معهد روبرت كوخ ينرش املعلومات باللغة االملانية عىل صفحة االنرتنت تحت

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/impfen_node.html
  حول موضوع التطعيم الوقايئ، اال انه ال يعطي استشارات لحاالت فردية . الطرف املسؤول بخصوص مسائل التطعيم هو طبيبك .
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Paul-Ehrlich-Institut (PEI(

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Paul-Ehrlich-Straße 51–59 | 63225 Langen
Tel.: 06103 77-0 | Fax: 06103 77-1234
E-Mail: pei@pei.de | http://www.pei.de

 معهد باول إيرليش/ املعهد االتحادي ملواد التطعيم وادوية الطب الحيوي يرشف عىل امانة وفعالية ادوية الطب الحيوي مثل مثال املطاعيم
 املخصصة لالنسان والحيوان او االدوية املستخلصة من الدم . إن مجال تخصص معهد باول إيرليش متنوع ويضم ترخيص ومراقبة ادوية الطب
  الحيوي ويعطي االذن الختبارات مستوصفية وتقييم االعراض الجانبية لالدوية.عدا عن ذلك تجرى يف املعهد ابحاث يف مجاالت علم الفريوسات

والجينات وغريها. الخاليا   والحصانة وعالج 

Reisemedizinisches Zentrum am Bernhard-Nocht-Institut

MD Medicus Reise- und Tropenmedizin GmbH
Bernhard-Nocht-Str. 74 | 20359 Hamburg
Tel.: 0900 1234999 )1,80/Min.( | Fax: 040 42818-340
E-Mail: rmz@gesundes-reisen.de | http://www.gesundes-reisen.de

 مركز طب السفر ينشر يوميا معلومات عن تفشي المرض ويعطي نصائح للوقاية الصحية اثناء السفر . تضم المعلومات االساسية عن البلدان
المنوي السفر اليها على مواضيع مهمة للصحة مثل الوضع الصحي هناك, الحالة البيئية ومخاطر العدوى الحالية. الى جانب ذلك هناك استشارة

بالسفر. تلفونية خاصة 
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Deutsches Grünes Kreuz e. V. (DGK(

Nikolaistraße 3 | 35037 Marburg 
Tel.: 06421 2930 | Fax: 06421 229-10
E-Mail: dgk@kilian.de | http://dgk.de

تتكون من تحضري    املانيا. اهدافه  واالتصاالت يف  الصحية  الحصانة  لدعم  رابطة  اقدم  االملاين هو  االخرض    االصليب 
واسعة. معلومات  بوابة  لهذا  الجمهور. ومتتلك  الصحية الكرب عدد من  املسائل  املعلومات عن  وتوصيل 

Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit e. V. (DTG(

c/o Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
Bernhard-Nocht-Str. 74 | 20359 Hamburg
Tel.: 040 42818-478 | Fax: 040 42818-512
www.dtg.org 

DTG هو اندماج بني 

 االطباء واالطباء البيطريني وعلامء الطبيعة الذين يعملون ويبحثون  يف مجال طب املناطق الحارة،يبحثون ويقدمون االستشارة. ينضم اىل ذلك رعاية
 الوقاية الطبية لزوار املناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية باإلضافة اىل معرفة وعالج االمراض االستوائية املنقولة. جزء من املواضيع املكتسبة من طب

  املناطق االستوتئية وطب السفر تشتمل عىل تنبيهات مفصلة عن التطاعيم واالمراض املعدية . إضافة اىل ذلك تنرش قامئة يف دوائر التطعيم ضد الحمى
الصفراء يف كل املانيا. DTG التقدم إستشارة فردية لحالة منفردة.
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اهم العناوين املتخصصة

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA(

Ostmerheimer Str. 220 | 51109 Köln
Tel.: 0221 89920 | Fax: 0221 8992300
E-Mail: poststelle@bzga.de واملعلومات  للسؤال 
E-Mail: order@bzga.de اعالم ومواد  طلب وسائل 
http://www.bzga.de

  )BZgA( املركز االتحادي للتوعيةالصحية 
 يطور كدائرة متخصصة يف الوقاية ودعم الصحة اسرتاتيجيات ويطبقها عن طريق الحمالت  والربامج واملشاريع . يضاف اليها نشاطات رئيسبة اخرى

 تتمثل يف استحداث اسس ومبادئ ملضامني وطرق الرتبية الصحية العملية،التدريب ومواصلة التعليم فيمجال الرتبية الصحية والتوعية الصحية لالشخاص
  العاملني , باالضافة اىل التنسيق والتقوية يف مجال التوعية الصحية والرتبية الصحية. والجل ذلك فانها ترعى بوابات معلوماتية مختلفة، وتدير بنوك

 بينات متخصصة وتنرش دراسات علمية خاصة بها. املركز االتحادي للتوعية الصحية هو دائرة متخصصة داخل نشاط وزارة الصحة االتحادية.

CRM Centrum für Reisemedizin GmbH

Hansaallee 299 | 40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 90429-0 | Fax: 0211 90429-99
E-Mail: info@crm.de | http://www.crm.de

مركز طب السفر هو مركز متخصص ويعنى بتحسني االستشارة والرعاية الطبيتني للمسافرين

 اىل الخارج . فهو يجمع لذلك معلومات االمراض املعدية وغريها من املخاطر الصحية املهمة ويقيمها. يوفر املركز يف قاعدة
  بيانات عن طب السفر معلومات عن البلدان  املنوي السفر اليها، وعن مستوى الصحة واالمراض . عدا عن ذلك يضع قوائم لدوائر تطعيم الحمى 

الصفراء ولالطباء املدربني عىل طب السفر.
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التطاعيم املعيارية

 هي التطاعيم املوىص بها من ستيكو لعامة الناس وتعتمد عىل العمر.
بصورة عامة هي من واجب صناديق التامني القانونية وبذلك تكون

مجانية.  للمؤمنني 

ستيكو

لجنة التطعيم الدامئة هي مجلس خرباء مستقل

برلني,  روبرت كوخ)RKI( يف  يف معهد 

الحالية. التطعيم  توصيات  بتحضري  تقوم 

فريوس ,فريوسات

تحتوي عىل الحية. وهي  الكائنات    الفريوسات هي طفيليات يف خاليا 
 "برنامج" للتكاثر واالنتشار، اال انها ليس لها متثيل غذايئ خاص بها

املضيف. لخلية  الغذايئ  التمثيل  تعتمد عىل  فهي  ولهذا 

املضيف

 يعني باملضيف يف علم االحياء الكائن الحي، الذي يزود عدا عن نفسه
كائنا حيا اوكثري من

لحياتها. غذائية رضورية  اخرى مبواد  كائنات حية 
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ارضار التطعيم

هي رد الفعل الناجم عن التطعيم والخارج عن

 املستوى العادي، وتؤدي عند املطعم او شخص ثالث اىل أرضار صحية
او إقتصادية دامئة .ايضا ما يحصل يف الطريق من أو إىل التطعيم

التامني رضرا. مفهوم حقوق  يعترب يف 

تطعيم االشارة

التطعيم الذي يتم يف ظروف حياتية وصحية خاصة ويتخطى حدود

املعيارية. التطاعيم 

املرض املعدي

ينتج عن مسبب معدي. الذي    املرض 

مطعوم حي

مطاعيم من مسببات تم اضعافها،لكنها قادرة عىل التكاثر، تتسبب يف

فعال. اىل تحصني  مؤذية( وتؤدي   عدوى حقيقية ) ولكن غري 

التطعيم املوىص به علنا للحفاظ عىل الصحة العامة 

 تعمل الدوائر الصحية التابعة للواليات كل عىل حدة بناء عىل مبدأ
 توصيات ستيكو الحالية عىل وضع فهرس لوالية االتحاد املعنية يحتوي

عىل التطاعيم املوىص بها علنا. اذا حصل يف إطار هذا الطعيم

التعويض عن الرض. تطعيمي ، يكون هناك حق يف  رضر 

الطفيليات

 الطفيالت )باالملانية " متطفل"( هي عبارة
 عن كائنات حية، تكسب غذائها عىل حساب

 كائنات حية اخرى . هذا الكائن الحي املسمى ايضا مضيف يترضر،
ولكنه إما ال او إال بعد فرتة زمنية يقتل. مثال عىل ذلك هي الدودة

الفريوسات. او   الرشيطية 

التطعيم من اجل السفر

 يجرى باالضافة اىل التطعيم املعياري املوىص به يف املانيا  تطاعيم
 مطلوبة للحامية من االمراض املنترشة يف البلدان املنوي السفر اليها.

يطلب يف بعض البلدان للدخول اليها شهادات تطعيم رسمية لتطاعيم

السحائية (. الصفراء،املكورات  معينة ) الحمى 

مبادئ الحامية عن طريق التطعيم

التطعيمية هذه)SI-RL(تضع  الحامية  مبادئ 

  بصورة موثقة ماهي التطاعيم التي هي قانونيا من واجبات صناديق
التامني. وهي ترتكز عىل توصيات ستيكو وتنرش من قبل اللجنة

 .)G-BA( املشرتكة االتحادية 
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أهم املصطلحات

الخاليا الدفاعية

عدد كبري من مناذج الخاليا وتفاعلها املعقد له أهمية كبرية للدفاع

الدفاعية. الخاليا  باختصار  الخاليا  املناعي، تسمى هذه 

الحساسية

 هو رد فعل عدم تقبل مادة معينة. يؤدي اىل انفعاالت مختلفة يف
الجسم. اىل جانب انفعاالت الجلد قد تؤدي يف افضل الحاالت اىل

الدموية. الدورة  للحياة عن طريق فشل يف  صدمة حساسية- مهددة 

األجسام املضادة

االجسام املضادة هي مواد دفاعية للجسم, ينتجها جهاز املناعة بعد

اوتطعيم .  التالمس مع مسبب مريض 

تجديد التطعيم

تجديد التطعيم ، يايت بعد فرتة زمنية معينة من التطعيم االسايس

ثانية. املضادة  االجسام  كمية  لرفع  املناعة   إلثارة جهاز 

البكترييا

ميكروبات عضوية وحيدة الخلية بدون نواة خلية، ولكن بتمثيل

الخاليا. انقسام  غذايئ. تتكاثر عن طريق 

مزمن

الحاد(. املرض  وتسليل، يستمر طويال  )عكس  بطئ  بتطور  يأيت 

التحصني االسايس

عن طريق إعطاء مادة تطعيم مرارا وبفرتات زمنية معينة يتم بناء

ما. اساسية ضد مرض  حامية 

هوية التطعيم/دفرت التطعيم/جواز التطعيم

يف هذه الوثيقة تسجل التطاعيم التي اجريت. يستحسن عرضها عىل

التطعيمي. الوضع  للتاكد من  الطبيب 

روزنامة التطعيم

 روزنامة تطعيم ستيكو تضع قامئة لكافة التطاعيم املعيارية )انظر
صورة 8 (. هي تظهراي من التطعيامت يستحسن ان يأخذها االنسان

اي عمر. ويف 

املضاعفات التطعيمية

 هي رد الفعل الناجم عن التطعيم والخارج عن املستوى العادي.
 العادي هو إحمرار لوقت قصري ورم وأمل مكان الحقن، ارتفاع حرارة
  تحت 39 ونصف، ورم للغدد اللمفاوية. املضاعفات التطعيمية يجب

عنها. االعالم 
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الحمرياء )الحصبة االملانية)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

جدري املاء ) الحامق)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

 

الكزاز ) تيتانوس)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

االملانية) الحمرياء )الحصبة  فريوس 

الدم )الحمل( القطرية )الرذاذ(و  عدوى 

  غالبا ايضا بدون اعراض )إال أنه يعترب خطر عىل اآلخرين- فهومعدي خاصة للحوامل اللوايت مل يصنب حتى االن باملرض
البقع. ودقيق  فاتح  أحمر  إنفلوانزا وطفح جلدي  وأعراض  املرض: حمى  تطعيمهن- مراحل  يتم  مل      أو 

 تشوهات يف الجنني ) عند عدوى األم خالل الحمل وخاصة العني واألذن والقلب والدماغ (، الوالدة املبكرة، إلتهاب
 ألدماغ والرئتني

  فريوسات جدري املاء )الحامق ألنطاقي(. املسبب يحدث جدري املاء)كمرض أويل( وفيام بعد يحتمل ايضا حدوث
النطاقي(. الناري )الحأل  الحزام  مرض 

الحمل(! املبارشة ، الدم )يف حالة  القطرية )الرذاذ( ، املالمسة   عدوى 

حمى ، أمل يف الرأس واألطراف، غثيان وطفح جلدي مع حكة وفقيعات

 التهابات بكتريية عىل الجلد بعد خدش الفقيعات،التهاب الرئتني، التهاب املخ واملخيخ او أغشية الدماغ، تشوه الجنني
عند مرض االم اثناء الحمل.تطور صعب عند الوليد الجديد يف حالة عدوى االم يف فرتة اإلنجاب

بكترييا املطثيات الكزازية

عن طريق جروح مفتوحة مهام كانت صغرية.الجروح املتسخة خطرية بصورة خاصة، ألن

املسبب موجود يف كل مكان يف االرض

تشنج يف عضالت املضغ والوجه، الحقا تشنج يف كل الجسم

القلب. القلب، توقف  بطينات  العظام ، رفة يف  التنفيس تكرس يف  الجهاز  الرئتني، شلل يف عضالت  التهاب 
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النكاف

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

أمراض التهاب الرئة باملكورات الرئوية 

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

امراض فريوس العجيل )الروتا)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

فريوس النكاف

القطرية )الرذاذ( عدوى 

امل يف الراس، التهاب يف والغدة اللعابية األذنية، حمى

التهاب السحايا واملخ ، رضر سمعي دائم ، ضعف يف اإلنجاب بسبب التهاب الخصيتني واملبيض

بكترييا من نوع املكورات العقدية

القطرية )الرذاذ( عدوى 

حمى ، سعال ، التهاب األذن الوسطى والجيوب األنفية

التهاب الرئتني، التهاب السحايا القيحي ، تسمم يف الدم

فريوسات الروتا

عدوى املسح

بداية مفاجئة ، إسهال وتقئ ، حمى

 حاالت إسهال وتقئ شديدة عند االطفال الصغار،عالجها ممكن ، بسبب فقدان السوائل ميكن ان تتطور بصورة
معقدة وشديدة
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شلل االطفال )إلتهاب سنجابية النخاع)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

الحصبة

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

أمراض املكورات السحائية

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

النخاع) فريوسات شلل االطفال )فريوسات سنجابية 

التلوث )التشحيم( عدوى 

 غالبا من دون اعراض. يف الحاالت ألبسيطة : أعراض غري محددة مع حمى، امل يف الرقبة والعضالت والراس. يف
الحاالت الصعبة: تصلب يف العنق وامل يف الظهر

ظواهر شلل يف الذراعني ، والساقني أو عضالت الجهاز التنفيس ، شلل يف االمعاء واملثانة

فريوس الحصبة

القطرية )الرذاذ(   عدوى 

 حمى ، زكام ، التهاب امللتحمة ، التهاب يف منطقة الرقبة والحلق ، طفح منوذجي أحمر عىل كل الجسد ، أحيانا
اسهال

 االتهاب األذن الوسطى والرئتني ، التهاب املخ ، تدمري مستمر للمخ )إلتهاب الدماغ العام شبه الحاد( ، ندب عىل
 القرنية

باكترييا من نوع النرسية السحائية

القطرية )الرذاذ(   عدوى 

التطور الخفيف : إلتهاب الجهاز التنفيس ، طفح جلدي

املكورات , ألدماغية )مرض  ألسحايا  للجلد، أعراض صدمة ، إلتهاب  نزف دموي  مع  مرتفعة، طفح جلدي   حمى 
السحائية( تسمم يف الدم، غيبوبة
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فريوسات الورم الحليمي البرشي

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

 
املضاعفات

النزلة الوافدة )االنفلوانزا الحقيقة)

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املصاعفات

  السعال الدييك ) الشاهوق )

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

 فريوسات الورم الحليمي البرشي املتعددة

عدوى التالمس عن طريق الجلد مبارشة او مالمسة الغشاء املخاطي , غالبا عند الجامع

 تتغريات مرضية يف عنق الرحم، ويف املهبل، ويف دهليز الفرج ويف منطقة الرشج، التي ال تسبب غالباً أية آالم أو
متاعب أخرى. وتظهر األعراض يف البداية غالبا فيام بعد، عندما يكون الرسطان قد وصل اىل مرحلة متقدمة من

النمو.

النساء : رسطان عنق الرحم ، رسطان املهبل ، رسطان مقدمة املهبل

القضيب   الرجال: رسطان 

والرقبة. الرأس  منطقة  الرسطان يف  امراض  الرشج  التناسلية ، رسطان  املنطقة  الجنسان : ثئاليل 

فريوسات النزلة الوافدة

القطرية )الرذاذ(   عدوى 

إرتفاع مفاجئ للحمى ، اآلم يف الرأس والرقبة والعضل واألطراف ، سعال ، إلتهاب شعبي

 اإلتهاب الرئتني , التهاب عضالت القلب , إلتهاب الجيوب االنفية ، إلتهاب الجهاز العصبي تدهور للمرض االسايس
املزمن

   بكترييا بورديتيال الشاهوق

القطرية )الرذاذ(   عدوى 

حاالت من الهجامت السعالية تستمر ألسابيع مع ضيق يف التنفس احيانا , تقيئ ، حاالت إختناق

أحيانا " سعال  هاديء"( يكون  الرضع  االطفال  )عند 

 التهاب االذن الوسطى،إلتهاب ألرئتني، حاالت تشنج ، نزيف ، خاصة عند االطفال الرضع : ترضر دائم يف  املخ ،
توقف التنفس
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أمراض مهمة ممكن تفاديها عن طريق التطعيامت

اذا اردت معرفة املزيد عن فوائد التطاعيم , فننصحك بالرجوع اىل مجموعة الصليب االخرض االملانية املتاحة عىل االنرتنت

  مسببات املرض من االلف اىل الياء . عدا عن ذلك فإن طبيبك لديه إحاطة بأشكال املرض وبفوائد التطعيم واملخاطر املمكنة
استشارته! السبل للترصف. فاطلب  افضل  بالتعاون معك مناقشة  ! للتطاعيم ويستطيع 

الخناق

املسبب 

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

النزلة الوافدة )إنفلوانزا)  نوع  ب

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

التهاب الكبد  ب

املسبب

وسيلة االنتقال

شكل املرض

املضاعفات

بكترييا الوتدية الخناقية

عدوى القطريات )الرذاذ ( او االتصال الجسمي املبارش

والبلع. التنفس  الحلق . صعوبة يف  و ورم, غشاء ابيض منوذجي يف  الحلق    حمى, توعك, امل يف 

انسداد يف الجهاز التنفيس ، ترضر عضل القلب ترضر الكىل والكبد ، اعراض شلل

بكترييا النزلة الوافدة  نوع  ب

القطريات ) الرذاذ (  عدوى 

حمى مرتفعة

، االتهاب السحايا القيحي ، حاالت تشنج وتلف دائم يف املخ اوالتهاب للهاة مع ضيق يف التنفس وحاالت اختناق
الرئتني. الدم ، التهاب   تسمم يف 

فريوس التهاب الكبد  ب

األم( الحاالت(، الدم، والوالدة )أثناء عدوى  ثلثي  أملانيا حوايل  الجنيس )يف  العمل 

الحاالت( ثلثي  لألعراض )حوايل  واضح  ذو مسار غري  شكل 

 شكل ذو مسار واضح لألعراض )حوايل ثلث الحاالت(: من بينها اصفرار لون الجلد، وتضخم الكبد، واسوداد لون
البول، وعدم تلون الرباز، وآآلم حمى غري نوعية

مسار مزمن ميكن أن يؤدي اىل تقلص الكبد )تشمع الكبد( و / أو رسطان الكبد
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كيف اتصرف بعد التطعيم ؟

 ليس هناك من قواعد للترصف مطلوب مراعاتها بعد التطعيم . ولكن
 ممكن ان يؤدي بعض فقدان الطاقة او الحمى ملدة يوم اىل ثالثة
 ايام اىل النقص يف القدرة عىل االنجاز . لهذا يستحسن التخىل بعد
 التطعيم عن الرياضة الشاقة . عند الحمى ميكن استخدام وسائل

  تخفيض الحمى . التربيد يساعد ضد الورم. استرشيف حالة عدم التأكد
املعالج. طبيبك 

ماهي تطاعيم السفر التي احتاج اليها ؟

 عىل صفحة االنرتنت ملركز طب السفر
 http://www.crm.de( او    

)http://www.impfkontrolle.de التابع 

  للجمعية االملانية لطب املناطق الحارة
)http://dtg.org(

)http:/www.gesundes-reisen.de( برينهارد  معهد 
يوفر معلومات حالية عن بلدان كثرية, مبا

فيها التوصيات التطعيمية لكل منها. انتبه عند

التاليتني: النقطتني  اىل  السفر   تطعيم 

قامئة 1 : معلومات عن تطاعيم السفر ضد الحمى الصفراء واملكورات السحائية : بعض البلدان تطلب عند الدخول اثبات عن التطعيم ضد الحمى الصفراء و/ أو مرض املكورات السحائية

املناسب. الوقت  الزكام ). استفرس عن ذلك يف  ان تطلب تطعيامت ) مثل تطعيم  التطعيم). احيانا ميكن  العاملية يف دفرت  التطعيم  )شهادة 

*تستمر بعض الدول بالطلب من املسافرين إثبات إعادة لقاح الحمى الصفراء إذا كانت وثيقة لقاحهم لحمى الصفراء أقدم من 10
الدول عىل حده. اإلنتباه إىل قوانني سفر  سنوات. ولهذا يجب 

!

!

  ابدأ في الوقت المناسب
بناء  يتم  اسابيع حتى  مثانية  اىل  تحتاج من ستة  التطاعيم  من   كثري 
 حصانة تطعيمية كافية . اذا تم تناول التطاعيم املخصصة للسفر اىل

 بعض البلدان ضد الحمى الصفراء اوأملكورات السحائية قبل وقت
  قصري من السفر,  فانه اليعرتف بها من قبل بلد الوجهة ، وقد ال

بالدخول)قامئة 1(! لك  يسمح 

 استفسر عن استرداد التكاليف
ليس من  السفر  تطعيم  فان  االطفال   باستثناء التطعيم ضد شلل 

واجب صناديق التامني ، استفرس عن ذلك يف وقت مبكر  فيام اذا

التكاليف. بتعويض  الصندوق   يقوم 

تطعيم ضد

حمى صفراء

املكورات السحائية

تطعيم يف موعد اقصاه

  ايام قبل السفر

السفر   ايام قبل 

تطعيم ساري املفعول

الحياة*                          عىل مدى 

        سنوات
    بعد التطعيم

مالحظة

 تطعيم فقط من قبل دائرة تطعيم
معرتف بها ضد الحمى الصفراء

 غالبا مجموعة رضورية من مواد
التطعيم ضد النوع
A, C, W135, Y

10

10 3
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ضد ماذا يستحسن ان يتم تطعيمي ؟

 إال ان روزنامة التطعيم هذه ال تعني اال اللقاحات املعيارية. ويوجد
لقاحات دليلية مفيدة. الحياتية  الظروف   حسب 

الكثري   التطاعيم  مثل  تكاليف هذه  تتحمل  التامني   كثري من صناديق 
 ايضا من تطاعيم السفر كليا او جزئيا . وحسب التجربة فانه من

 الصعب لالنسان الغري خبري ان يكون عىل علم بكل التطاعيم املوىص
 بها. لهذا ننصح ان تلقي من حني اىل اخر مع طبيبك نظرة عىل دفرت

 التطعيم - من االفضل مرة يف السنة . عليك االستفسار قبل السفر يف
الرضورية. السفر  تطاعيم  يقل عن 6 اشهرعن  ال  مبا  بعيدة  رحالت 

ما الذي يجب مراعاته عند الرغبة في الحمل اوأثناء الحمل؟

 عىل كل النساء يف سن االنجاب وخاصة ممن لديهن الرغبة الواضحة
 يف االنجاب , ان يقمن يف وقت مبكر ماامكن بالتاكد من الوقاية من
 الحصبة االملانية وجدري املاء . الن هذه املسببات تؤدي عند االجنة

 اىل تشوه شديد وعند الوالدة املبكرة اىل املوت . ايضا الحامية الكافية
 من السعال الدييك مهمة . اثناء الحمل من املستحسن ان ال تجرى إال
 التطاعيم املطلوبة فقط ، لتفادي املخاطر بالنسبة للطفل. التطعيم ضد
 الزكام تتم  التوصية به حتى للحوامل. وليكون تطعيم الوقاية للحامل

 كافيا من املهم خاصة ان يكون الناس الذين حولها مطعمني . بذلك
 يتم تفادي عدوى الحامل من قبل هؤالء فتتعرض التي ستصبح

ايضا. والطفل  اما 

 يشمل هنا أيضاً: ينبغي، إذا أمكن ذلك، أن يتم استكامل الحالة
 اللقاحية ألفراد العائلة أيضاً وذلك منذ بداية الحمل وفقاً لتعليامت
 تقويم لقاحات لجنة التطعيم الدامئة يف أملانيا            )صورة 8(،
وميكن للنساء املرضعات الحصول عىل كل اللقاحات الرضورية ماعدا

الصفراء. الحمى  اللقاح ضد 
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اسئلة عملية حول التطعيم 

االسئلة. بعض هذه  نناقش هنا  ان  اسئلة . نريد  غالبا  التطاعيم  تطرح 

السؤال عن   عند  اىل طبيبك  بالرجوع  ننصح  ذلك  مراعات    بدون 
املمكنة. بالتفصيل وعن رضورتها ومخاطرها    التطاعيم 

ولتوعيتك. لك  املشورة  بتقديم  ملزم  طبيبك 

االمكانية!  استفد من هذه 

أي طبيب مخول بالقيام بالتطعيم ؟

 مبدئيا يطعم كل طبيب مرخص . لكن ال يجوز لكل طبيب ان
يحاسب صناديق التامني عىل التطعيم . ولكن اطباء االرسة واالطفال

للتطعيم. يكونون مخولني  ما  وكثريا  دامئا  ذلك  ميكنهم 

هل يجب علي تحضير نفسي للتطعيم ؟

 ال، اليوجد هناك تحضريات خاصة رضورية. ولكن عليك إصطحاب
 هوية التطعيم ايضا دفرت التطعيم او جوازالتطعيم عند موعد

 التطعيم . ايضا عندما تذهب الول مرة اىل طبيب جديد. اذا فقدت
 دفرت التطعيم او مل تكن حائزا عىل واحدا, ميكن لطبيبك اعطائك
 وثيقة جديدة . االطفال واالحداث تحت سن 16 يحتاجون اىل

 موافقة الوالدين عىل التطعيم. بعد ذلك ميكنهم التقريرلوحدهم. اذا
  كان لديك اسئلة اكتبها حتى تستطيع االستفسار عنها من قبل الطبيب

  اذا كان لديك اسئلة اكتبها حتى تستطيع االستفسار عنها من قبل
 الطبيب.

ماذا يكلفني التطعيم ؟

 جميع التطاعيم املوىص بها اآلن من ستيكو مجانية
 للمّؤمن عليهم. وال تنجم ايضا اية تكاليف اضافية ملادة التطعيم

العمل. يتحملها صاحب  املهنة  بحكم  التطاعيم 

بها – باستثناء التطعيم ضد  املوىص  السفر  تطاعيم  فقط 

كثرياً  ان  التأمني، إال  ملزايا صناديق  إلزامية  االطفال – ليست   شلل 
من الصناديق تعوض اختياريا تكاليف تطعيم السفر وكذلك

فوق سن 18 او  البرشي ملن هم  الحليمي  الورم  لقاح فريوس   ايضا 
او  التطعيم ضد الزكام )الكريب( ملن هم دون سن الـ 60كليا 

او طبيبك. تأمينك  من صندوق  اإلستفسار مسبقاً  جزئيا. وعليك 

متى يسمح بالتطعيم ومتى ال ؟

 اليوجدهناك اال القليل من االسباب التي متنع
 اجراء التطعيم او تاجيله . اهم سببني لذلك هام مرض معدي حاد
 يجب معالجته او حساسية ضد مكونات املطعوم. عدوى مع حمى

 تصل اىل 38,5 – فهي كثرية جدا خاصة عند االطفال - هذه ليست
 عائق للتطعيم. من املؤسف جدا انه يحدث كثريا ان ال يطعم بعض

واالستمى  وامراض السكر    الناس املصابني بامراض مزمنة مثل مرض 
تنجم عن ذلك. التي  االرضار  والقلب ، خوفا من  الدموية   الدورة 

 اال ان املرىض املصابني بامراض مزمنة هم الذين يستفيدون من
 التطاعيم غالبا، النه غالبا  ما يكون جهازهم للمناعة اضعف منه عند
  االصحاء حيث يكونون معرضني بذلك اكرث اىل امراض معدية . اسال

التاكد طبيبك.  يف حالة عدم 
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معني التطعيم يف املجتمع 

 ازداد معدل العمر يف املانيا يف املائة سنة املاضية اىل أكرث من اربعني
 سنة ويكون بذلك اكرث من الضعف. هذا نتج بوضوح لتغيريات

  ثالثة: بسبب نقاء ماء الرشب، التحسن الصحي والتطعيم. تحسن
دورا ضئيال. اال  تلك  اىل  بالقياس  يلعب  ال  الطبي   التموين 

بصورة جيدة. مثبتة  املنتظمة هي  للتطاعيم  االيجابية    التاثريات 
االطفال . الجدري وشلل  املثالني  فاعليتها عن طريق   صورة 9 توضح 

  صورة 9 : تاثريات التطاعيم مثل الجدري وشلل االطفال يظهر رد الفعل املأساوي للتطاعيم عىل عدد الحاالت. االكرث نجاحا كان حتى االن هو تطعيم الجدري بفضله اعلنت منظمة الصحة
الجدري عامليا عام 1980 . القضاء عىل  تم  انه قد  العاملية 

 

الجدري

 عدد البلدان
 والتي فيها اكرث

 من حالة يف
الشهر  تم القضاء رسميا عىل

الجدري

شلل االطفال

 عدد الحاالت
 املسجلة لكل

100.000 
 ساكن يف
 الواليات
 املتحدة

االمريكية

التطعيم بالحقن

التطعيم بالجرعة
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 إبتداًء من 02.10.2012 ميكن ويجب عىل املرىض أن يخربوا
 طبيبهم أو الصيدليات أو اإلدارات الرسمية املسؤولة عن األدوية

 عن التأثري الجانبي لألدوية املظن به. لقد تم إنشاء صفحة لتدوين
العنوان: بها يف  املرغوب  اللقاحات غري  أو  لألدوية  الجانبية  التأثريات 

" https://verbraucher-uaw.pei.de "

للتطعيم. انفعال عدم  تحمل  يظهر  ان  نادرة جدا ميكن    يف حاالت 
كان هناك حساسية ضد  اذا  فيام  الطبيب  مع  التوضيح   يستحسن 

 مكونات املطعوم. عن هذه وعن ايضا الفوائد واملخاطر املمكنة وعن
 خرباته مع املطعوم الذي ينوي اعطاءه, يستحسن ان يتحدث الطبيب

معك وذلك قبل اجراء التطعيم. استغل هذه الفرصة

املخاوف! او  االسئلة  لتوضيح 

ماذا لو نجمت عن التطعيم اضرار ؟

يشبه خطأ ما  عادة  تعبري الرضرالتطعيمي كثري 

  يف راي العامة بتأثريات جانبية . اال ان التاثريات الجانبية والتي سبق
تطعيمية. ارضار  ماتكون  نادرا   وصفها 

 يكون هناك رضر تطعيمي, اذا ظهر نتيجة للتطعيم رضر صحي دائم
  او اقتصادي بحيث يكون واضحا ان التطعيم ميكن ان يكون هو

 املسؤول عن ذلك.

الحصول الحق يف   يف حال ما اذا كان للتطعيم توصية عامة, فللمترضر 
 عىل انجازات متوينية من قبل الدولة. ارضار التطعيم هي نادرة جدا.

 ونسبة حدوثها هي حالة واحدة من
  بني مليون تطعيمة . اي ان الخطر الناجم عنها بحجم ان يصعق

الربق. االنسان من 
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مخاطر واعراض التطعيم الجانبية

من يرخص مواد التطعيم ومن يشرف عليها ؟

 من يرغب يف الحصول عىل معلومات عن
 التطعيم يثبت له رسيعا، ان هناك الكثريمن الترصيحات املنترشة

 مام هو غالبا ما يكون ترصيحات متناقضة او البعض منها مغلوطة.
 والشخص العادي خاصة ال يستطيع الحكم عىل ثقة املراجع. خاصة

 الترصيحات بخصوص امان مواد التطعيم فانها تؤدي احيانا اىل الخوف
َخص إال إذا  ورفض التطعيم. الواقع هو، ان مادة اللقاح يف املانيا ال ُترَّ
 ُثِبت أنه يتم ضامن أمانها وتأثريها الفعال بأعىل درجة ممكنة. هذه

 الحقيقة  يجب ان يثبتها املنتجون من خالل دراسات الفعالية واالمان
املشرتيك. اآلف  الكثري من    عادة عىل 

 تقوم املؤسسات الوطنية والعاملية باإلرشاف عىل ذلك. ويكون معهد
 باول ايرليخ        الحكومي يف املانيا أعىل مؤسسة اتحادية مسؤولة

عن منح الرتاخيص ومراقبة مواد اللقاح. وميكن باإلضافة إىل ذلك

األوروبية عىل مستوى  املفوضية  قبل  الرتخيص من  منح  يتم   أن 
 أوروبا

 ميكن عن طريق مساعدة دراسات السالمة تدوين الكثري من التأثريات
 الجانبية، وإن مل يكن جميعها، وذلك قبل القيام بالرتخيص لّلقاحات.

 باإلضافة إىل ذلك يجب أن يتم السامح باستعامل كل عينة لقاح عىل
الحكومية. املؤسسات  قبل  حده من 

ماهي التأثيرات الجانبية التي يمكن أن يسببها المطعوم ؟

 كام وضحنا، يصار عند التطعيم إىل إثارة قوة الجسم الدفاعية عن
 طريق مسببات ضعيفة او ميتة او مكونات املسبب. حيث تقلد

  العمليات التي تجري يف الجسم عند االتصال مبسبب .لهذا يحصل
به. وعادي كام هو مرغوب  متاما  التهايب  انفعال  التطعيم  بعد 

 يرتبط مع هذه بالنسبة للمطعم احيانا حاالت انزعاج بسيطة . يف
 موقع الحقن يظهر بتكرار نسبيي كثريا او قليال من االحمرار او الورم

  الواضح . احينا يؤدي اىل أمل يف العضل مكان الحقن. إضافة إىل ذلك
اللمفاوية، واإلعياء والنعاس. للغدد  ورم   يظهر 

الحصبة ميكن عند مطعوم  الحال   عند التطعيم مبطاعيم حية كام هو 
.ان يظهر عالوة عىل ذلك يف 5 باملئة من الحاالت مرض تطعيمي

   وهذه ما هي االحالة تقليدية خفيفة وبسيطة
منه. الحامية  املقصود  للمرض 

 عادة ما تكون التأثريات الجانبية خفيفة وتختفي لذاتها بعد يوم إىل
 ثالثة أيام. يندر أن تتجاوز التاثريات الجانبية هذا الحجم بوضوح

التطعيمية يجب   وعندها يطلق عليها مضاعفات تطعيمية. املضاعفات 
الصحة. يخرب مكتب  ان  املطعم  الطبيب  عنها. يعني عىل  يعلن  ان 

التطعيمية هذه. بالتعقيدات   املختص 
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تقويم ستيكو للقاحات عام 2018

ماهي روزنامة التطعيم ؟

روزنامة تطعيم الستيكو تضع جدوال للتطاعيم املعيارية املوىص بها

ماامكن. ابكر وقت  اجراء التطاعيم يف  لعمر معني . يستحسن 

تقويم ستيكو للقاحات عام 2018

) صورة 8  صفحة 13(

 يتم اإلشارة إىل سن التلقيح املنصوح به باألسابيع واألشهر والسنوات.
مثاًل: اللقاح يف سن الـ 9 إىل الـ 14 عاماً يعني من يوم عيد امليالد

الخامس عرش.  امليالد  عيد  قبل  يوم  آخر  التاسع وحتى 

12

توضيحات

G      التطعيم األسايس  

د    A       لقاح مجدِّ

S       لقاح معياري  

N      لقاح تعوييض 

a

b  

c

d

 

e

f

g

 يتلقى املولودون بوقت مبكر )الخدج( جرعة مادة لقاح إضافية يف
سن الـ 3 أشهر، وهذا يعني مامجموعه 4 جرعات من مواد اللقاح.

 ينبغي أن يتم إعطاء اللقاح األول بدءاً من سن الستة
 أسابيع، وحسب مادة اللقاح املستعمل فإن إثنتني إىل ثالث
جرعات مادة لقاح تكون رضورية، مع وجود فاصل زمني

األقل.  أسابيع عىل  أربعة  ملدة  بينهام 

يتم اإلستغناء عن هذه الجرعة، إذا تم إستخدام مادة
أحادية. قيمة  ذو  لقاح 

  لقاح معياري للفتيات والشباب الناشئني من سن الـ 9
  إىل الـ 14 عاماً بجرعتني من مادة لقاح مع فاصل زمني
  بينهام ملدة 5أ شهر عىل األقل يف حالة اللقاح التعوييض

  بدءاً من الـ 14 عاماً أو بعدها، أو يكون إعطاء جرعة ثالثة
  رضورياً مع وجود فاصل زمني بني الجرعة األوىل والثانية
 للقاح ملدة أقل من 5 أشهر )الرجاء االنتباه إىل املعلومات

اإلختصاصية(.

 اللقاح املنشط لـ        )مرض الكزاز )مرض تشنج
 العضالت( والخناق )لدفرتيا(( كل 10 سنوات. ولقاح الـ
"Td" لتايل الذي حان وقته هو لقاح ملرة واحدة كلقاح

والخناق        الكزاز   املركب           يعني 
 والسعال الدييك )الشاهوق((، أو عند وجود مؤرشات مامثلة

 كلقاح                 املركب         يعني فريوس شلل
النشيط(. ألطفال غري 

لقاح الحصبة والنكاف والحمرياء )الحصبة األملانية
ولدوا  الذين  األشخاص  لكل  واحدة   ملرة 
أكرب ووضع أو   بعد عام 1970 وعمرهم 18 سنة 

 تطعيمهم ليس واضح، ودون لقاح أو تم إعطائهم مادة
واحدة فقط. ملرة  أثناء الطفولة  اللقاح 

متعددة  لقاح ذات 23 قيمة  مادة  يحتوي عىل     لقاح 
للسخاريد.  متكافئة 

"Td"

"Tdap"( "Tdap"

"Tdap-IPV""IPV"(

))MMR(



 من صاحب القرار في التطعيم , ضد ماذا ومتى
يستحسن القيام بذلك ؟

 التطعيم يف املانيا ليس واجبا . كل شخص يقرر باختياره تطعيم نفسه
  او اطفاله بعد التوعية من قبل الطبيب مبا يعرض عليه من تطعيم

معني.

روبرت كوخ .  لجنة التطعيم )باختصار: ستيكو ( التابعة ملعهد 
 االعضاء يف ستيكو هم اطباء وخرباء اخرون ، يعينون من قبل وزارة

  الصحة االتحادية . العضوية يف ستيكو هي تطوع شخيص . يجب عىل
انحياز. بدون  مهمتهم  .االعضاء تادية 

 تحرض ستيكو سنويا توصيات حديثة للتطعيم, وخاصة روزنامة
اي من  التطعيم ) صورة 8 ، انظر صفحة 13/12 ( . هذه تصف 

 التطاعيم هي تطاعيم معيارية ويف اي سن هي مفيدة. اىل جانب
  ذلك يتم الوصف والتوصية بتطاعيم بحكم املهنة وهذه هي التطاعيم

تطاعيم السفر. العالجية و 

 هذه تجدها هي ومربرات التطاعيم عىل صفحة االنرتنت التابعة
)http://www.rki.de( روبرت كوخ  ملعهد 

 توصيات ستيكو هذه تشكل قاعدة تعليامت التطعيم الوقايئ للجنة
  االتحادية املشرتكة املكونة من االاطباء واطباء االسنان واملعالجني

املانيا. التامني يف  واملستشفيات وصناديق  النفسانيني 

     
النصح بالتطعيم واسرتداد التكاليف  

 تعليامت التطعيم الوقايئ تحدد ماهي التطاعيم
 التي تتكلف بها صناديق التامني القانونية كلها . وتكون هذه بالنسبة

 للمؤمنني مجانية. تطاعيم السفر )باستثناء التطعيم ضد شلل االطفال(
 والتطاعيم بحكم املهنة )هذه يتحملها رب العمل( ال يجب ان تسرتد

 من الصناديق. تعليامت التطعيم الوقايئ تحدد ايضا ان يعوض التطعيم
  املعياري املهمل او املرتوك حتى اخر يوم قبل سن 18 ويدفع من

الصناديق. قبل 

11



                    أسس التطعيم  ومواد التطعيم 

ما هو التطعيم وكيف يتم ؟

 اللقاحات تصنع من البرش أقوى تحصناً تجاه مسببات خطرية معينة
االمراض ومن تحمي من  والفريوسات. فهي  الجراثيم   – وخاصة ضد 
  املضاعفات الخطرية مثل االعاقة البدنية او العقلية وتحمي حتى من

املوت.

 اذا اجري التطعيم عىل عدد كبري جدا من الناس ضد االمراض املعدية،
 فان هذه لن تستطيع االنتشار بني املجتمع . والن هذا له صفة
  الوقاية لذلك يطلق عليه تطعيم الحامية . توجد حاليا يف املانيا

معديا. للوقاية من 25 مرضا  تطاعيم 

او . امليتة  او  الضعيفة  املسببات  تناول   مبدأ التطعيم بسيط : يتم 
 اجزاء منها كامدة تطعيمية فيحصل يف جهاز مناعة الجسم رد فعل
 مامثل ملا يحصل عند مسببات املرض "العادية"حيث تتكون بهدف
مناسبة . عند الدفاع اجسام مضادة وخاليا دفاعية وخاليا ذهنية 

بالحامية . املضادة  االجسام  تقوم هذه  الحقيقية  باملسببات    االتصال 

املسبب. املدى من  الحامية طويلة  بتوفري  فتقوم  الذهنية  الخاليا  اما 

  التطاعيم عالية الفعالية. وعىل الرغم من ذلك فانه ليس هناك تطعيم
اي مرض. باملئة من من  مئة  املطعمني   يحمي 

كيف يتم اعطاء مواد التطعيم ؟

 يتم اعطاء مواد التطعيم عىل وسائل مختلفة . معظم مواد التطعيم
  تعطى عن طريق الحقن إما يف العضل، االلياف الدهنية تحت الجلد

الفم. تعطى عن طريق  التطعيم  مواد  القليل من  اال  الجلد  او يف 
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الدم أو سوائل جسدية اخرى

 كثري من املسببات تنترش بواسطة الدم )صورة 6 ( او سوائل جسدية
 اخرى مثل اللعاب، الدموع، السائل املنوي وسائل الرحم . ويلعب

 االتصال الجسدي الضيق دورا كبريا يف عدوى اللمس.  عند العدوى
 عن طريق الدم فان نقل الدم )الحقن( يف املانيا ال يلعب اال دورا
 غاية يف الندورة ، الن معلبات الدم تخضع لفحص دقيق. واالكرث

  غالبية هو االنتقال اثناء الحمل ، الن الدورة الدموية لالم وللطفل
 متداخلة جدا.

صورة 6 : االنتقال عن طريق الدم هنا اثناء الحمل

العدوى عن طريق الجروح

 عند الجروح تتغلغل غالبا املسببات داخل الجرح )صورة 7 (. ليس
  دامئا يلعب حجم الجرح دورا حاسام. فمن تخزه مثال شوكة وردة

الجرح صغريا جدا. كان  لو  التيتانوس حتى  يصاب مبرض 

صورة 7: عدوى الجروح
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عدوى المالمسة

 بعض املسببات تنتقل عن طريق االتصال الجسمي مثل التقبيل او
الجامع الجنيس، )صورة  5( امااالنتقال عن طريق املناشف اوكريس

نادرة. فهي   التواليت 

االنتقال بواسطة الحشرات او كائنات حية اخرى

 بعض االمراض التنتقل او نادر ما تنتقل مبارشة من انسان اىل اخر
 ، بل تحتاج اىل ناقل. غالبا ماتكون هذه حرشات. ففي حالة الحمى

 الصفراء فان اول ما يصاب بالعدوى هي بعوضة الحمى الصفراء عن
 طريق دم حيوان مصاب. إذا لسعت هذه بعد ذلك إنساناً ما، فيمكن

الصفراء. الحمى  بعدوى فريوس  أيضا  الشخص  يصاب هذا  أن 

   االنتقال عن طريق البراز او الفم
 بعض املسببات تخرج عن طريق الغائط فتنتقل هكذا اىل الجواملحيط

فان هذه النظافة  من  املتدين  املستوى  ذات  البلدان   . خاصة يف 
 املسببات غالبا ما تتواجد يف مياه الرشب . فمن يرشب هذا املاء او

يأكل مواد غذائية غري مطبوخة او فواكه غري مقرشة فانه يصاب

بالعدوى.

عدوى التلوث

 األكرث وقوعا هو االنتقال الغري مبارش خاصة عن طريق االيدي او
  االدوات التي تالمس االفرازات ) صورة 4 (. كثري من املسببات

للعدوى. كافية  منها  قليلة  وكمية  مقاومة جدا  لالسهال  املصاحبة 

صورة 4 : عدوى التلوث- انتقال بواسطة الرباز او الفم

صورة 5 : عدوى املالمسة
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ماهي العدوى

 يفهم تحت تعبري العدوى تواجد وتكاثر مسببات مرضية ) مثل
 البكترييا, الفريوسات ( يف جسم االنسان . العدوى باملسبب ليست

 اصابة باملرض بعد . اال اذا ادت العدوى فورا او بعد
 تباطؤ زمني اىل ظواهر مرضية ) اعراض ( مثل الحمى , الشعور

  بالغثيان او طفح عىل الجلد ، تكون العدوى قد تحولت اىل مرض
معدي.

 حامل العدوى ميكن ان ينقلها اىل شخص اخر، دون ان ميرض هو او
  انه حتى ال يعلم انه يحمل العدوى لذلك تنترش االمراض املعدية

برسعة.

كيف تنتقل مسببات االمراض ؟

 نقل العدوى ووسيلتها مهم جدا . اال اذا تغلغل عدد كبري وكاف من
  املسببات دون ترضر  اىل الجسم ، من املمكن ان يحصل املرض

اواملرض. املسبب  بناء عىل  العدوى  تختلف طرق  ان  املعدي. ميكن 

عدوى الرذاذ

 عند العطس ، السعال ، الكالم والتنفس فاننا
 نخرج قطرات من السائل، والتي ميكن ان تحتوي عىل املسببات .

 وحسب حجم هذه القطريات فانها تبقى يف الهواء ملدة يختلف طولها
  فيقوم اآلخرون بتنفسها ) صورة 3 (. ايضا ميكن للعدوى ان تتم

اليد. بواسطة  مبارشة وخاصة  بطريقة غري  كثريا 

الرذاذ )القطريات) صورة 3 : عدوى 
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مسببات االمراض املعدية وطرق انتقالها

ما الذي يتسبب في اندالع االمراض المعدية

السنني . إال ن مئات  منذ   كثري من االمراض املعدية معروفة 
 املعلومات الدقيقة عن اسبابها ال تزال حديثة العهد. مىض وقت

  طويل كانت فيه التصورات لدى الناس منقوصة او خاطئة عن هذه
اليوم. عليها حتى  تطلق  التي  املسميات  تعكسه  ما    االمراض . وهذا 
الحرفية  بالرتجمة  وتعني  االيطالية  اللغة  من  مأخوذة  مثال    املالريا 

" هواء ردئ".
 

الفريوسات والبكترييا. بها  تتسبب  املعدية  االمراض  معظم 

   ألبكتيريا
  يفهم تحت مسمى بكترييا كائنات حية وحيدة

 الخلية) صورة 1 ( , والتي هي من الصغر لدرجة ان االنسان ال يراها
 بالعني املجردة . من عرشات اآلالف الكثرية من انواع البكترييا التى

 اكتشفت ال يسبب اال القليل منها امراض معدية عند االنسان .تعيش
 مئات متعددة من انواع البكترييا عىل جلودنا ويف الفم واالمعاء

الغليظة كثريمن هذه البكترييا تؤدي وظائف مهمة وتحمي مثال من

الفطرية .  االمراض 

تصوير على الكومبيتر لمسبب  : صورة 1 

بكتيريا بورديتيلا الشاهوق السعال الديكي – 

ألفيروسات

 الفريوسات هي اصغر بكثري من البكترييا. عىل راس دبوس تجد تقريبا
الخاليا الفريوسات  لها . تخرتق  مكانا  انفلوانزي   8 باليني فريوس 

  االنسانية وتجربها عىل تكاثر الفريوس . عندها يتم يف النهاية تدمري
املصابة.  الخلية 

صورة 2 : تصوير عىل مكرب كهربايئ لفريوسات االنفلوانزا
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عزيزاتناالقارئات اعزائنا القراء      

 الهجرة تعني العيش املتنقل. املجتمع العاملي يف يومنا هذا ما هو اال تعبري عن تزايد

 االمكانيات يف التنقل. ومع التزايد الرسيع لوسائل السفر العاملية يختلط الناس أكرث فأكرث

 من مناطق مختلفة ببعضهم البعض، مام يجلب عىل خلفية ذلك  تبادل امكانيات نقل

 االمراض من مسافات بعيدة وانتشارها برسعة اكرث من قبل. تلعب اللقاحات خاصة دورا

  بارزا يف روابط العناية الحكومية بالصحة العامة فهي ليس فقط  تحمي كاجراات صحية وقائية كل مواطن عىل

انفراد، بل وتحول دون انتشار امراض معينة بواسطة املناعة التي تغطي املجتمع.

 يف هذه العالقة يصار اىل مراقبة الفجوات التطعيمية لدى املهاجرين يف املانيا . فعىل سبيل املثال االطفال خاصة

 املولودون منهم يف البلدان القادمني منها والذين جاؤا اىل املانيا يف السنوات االوىل من عمرهم، هؤالء تجدهم غالبا ما

 يكونون مطعمني بصورة غريكاملة عند دخولهم املدارس. من االسباب الرئيسية لهذا النقص هو ما نجده كثريا من عدم

 توفر املعرفة يف اللغة االملانية الشئ الذي يحول دون االستفادة من العروض املطروحة بخصوص الخدمات الوقائية

  داخل النظام الصحي االملاين سواء من قبل اولئك الذين يعيشون منذ سنوات طويلة هنا او عند من جاء اىل

هنا حديثا.

 وكام ستستطيعون التاكد رسيعا، فان التطعيم ليس فقط موضوع يخص االطفال- هناك تطاعيم لكل سن. واذا راعينا

  مفعوالت وامنية التطاعيم والتي التزال محط نقاشات واختالفات يف االراء واملعلومات الخاطئة عن ذلك والتي تؤدي

اىل التخوف، نرى انه من الرضورة امللحة تقديم حزمة متزنة من التوضيحات.

 نتمنى بهذا الدليل الذي بني ايديكم ان نغلق

  الفجوة املوجودة يف املعلومات املعروضة يف لغة االم حول موضوع الحامية التطعيمية البعد مدى وان نساهم يف رفع

مستوى االشرتاك يف التطعيم بني املهاجرين ليتساوى مع مستوى االكرثية من املجتمع االملاين.

Ramazan Salman
Ramazan Salman

مدير أعامل املركز الطبي للشعوب واملجموعات العرقية واملدير العام ملرشوع "مي مي            الصحي

مة مقد
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القارئات والقراء األعزاء,

 إن اإلمداد الصحي الجيد للمهاجرات واملهاجرين يجسم مطلباً مركزياً لسياسة الصحة واالندماج
 عند الحكومة االتحادية. وقد تم النَُّص عىل أهداف منشودة وملموسة وقابلة للقياس يف خطة
 عمل اإلندماج الوطنية لحكومة اإلتحاد، والتي توجد يف خطة العمل هذه وتشارك يف تحسني

 العناية الصحية. وُينظر حاليا إىل اإلمداد الصحي للمهاجرات واملهاجرين يف بعض املجاالت بأنه غري كاف، وقد تم تسمية
  املسببات الرئيسية يف ذلك وهي نقص املعلومات والتوعية باإلضافة اىل عقبات الدخول إىل النظام الصحي. لكن يوجد

أيضاً. املجالني  التقدم يف هذين  من  الكثري  بالفعل 

 وسيكون دليل اللقاح اإلرشادي املعروض هنا وبعدة لغات حجر بناء مهم يف اإلمداد الصحي للمهاجرات واملهاجرين يف أملانيا.
 كام أن حامية الصحة العامة تعد أساسياً من املهامت الدستورية للدولة التي تم تحديدها. ويف هذا الصدد يكون تطعيم

السكان دعامة أساسية. وليس من الصدفة أن تكون لقاحات الحامية جزئاً أساسياً من جدول مزايا التأمني الصحي القانوين.

  من أجل هذا الغرض ُتِعُد دوائر الصحة يف الواليات جدوالً صالحاً يف كل والية مسؤولة عن اللقاحات املنصوح بها واملعلن
روبرت كوخ. التابعة ملعهد  الدامئة  التطعيم  لجنة  تضعها  التي  السنوية  النصائح  أساس  إىل  إستناداً  عنها رسمياً، وذلك 

  إن متوسط نسبة تطعيم السكان هو دليل مهم عىل اإلمداد الصحي. ولذلك يعترب رفع متوسط نسبة تطعيم السكان ذوي
القومية. االندماج  مهاًم لخطة عمل  والشباب هدفا  األطفال  عند  املهاجرة، وخاصة  األصول 

  إن االستعداد للتطعيم هو جيد إجامال، لكن ينقص هناك يف أغلب األحيان التوعية واملعلومات التي تصل إىل املجموعة
املقصودة.

عام 1989      منذ  بنجاح  العرقية          جهده  واملجموعات  للشعوب  الطبي  املركز  ويكرس 

بالهجرة. وقد جرب  املتعلقة  والنوعية  الثقافية  الحساسية  ذات  الصحة  للتواسط مبواضيع سياسة 

)مي مي  الصحية ملرشوع "مع املغرتبني وللمغرتبني  وسيطات ووسطاء الشؤون 

العرقية   واملجموعات  للشعوب  الطبي  املركز  بنجاح. ويضع  االتحاد  لّلقاحات عىل مستوى  مرشوعهم 

املهاجرات.  عند  الصحي  لإلمداد  مهم  اضايف  أساس  بـ 16 لغة حجر  واملكتوب  اإلرشادي  اللقاح  بدليل 

واسعاً.  انتشاراً  اإلرشادي هذا  اللقاح  لدليل  واملهاجرين. أمتنى 

Hermann Gröhe
هريمان غروهي

وزير الصحة اإلتحادي

ترحيب كلمة 

)EMZ(     

")MiMi
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