الحصبة،
والنكاف( الحصبة،
لقاح )والحصبة األملانية
والنكاف ،والحصبة األملانية

بيان معلومات عن اللقاح
هناك العديد من بيانات املعلومات الخاصة باللقاحات باللغة اإلسبانية ،وبلغات أخرى.
أُنظر موقع .www.immunize.org/vis
Hojas de Informacián Sobre Vacunas están disponibles en Español y en
muchos otros idiomas. Visite http://www.immunize.org/vis

ما تحتاج إىل معرفته

 1ملاذا يجب الحصول عىل اللقاح؟
الحصبة ،والنكاف والحصبة األملانية أمراض خطرية.
خصوصا لدى األطفال.
وقد كانت شائعة ج ًدا قبل ظهور اللقاحات،
ً
الحصبة
•	يُس ِّبب فريوس الحصبة الطفح الجلدي ،والسعال ،والرشح ،وته ّيج
العني وال ُح َّمى.
•	وميكن أن يؤدي إىل التهاب األذن ،والتهاب الرئة ،ونوبات رصع
(رجفة وتحديق) ،ورضر يف املخ ،والوفاة.
النكاف
•	يُس ِّبب فريوس النكاف ال ُح َّمى ،والصداع ،واألمل يف العضالت،
وفقدان الشهية ،وتو ُّرم الغدد.
•	وميكن أن يؤدي إىل الصمم ،والتهاب السحايا (التهاب غشاء املخ
والنخاع الشويك) ،وتو ُّرم مؤمل يف الخصيتني أو املبيضني ،وناد ًرا ما
يسبب العقم.
الحصبة األملانية (الحمرياء)
•	يُسبِّب فريوس الحصبة األملانية طف ًحا جلديًا ،والتهابًا يف املفاصل
(غالبًا لدى النساء) ،و ُح َّمى خفيفة.
•	يف حال أصيبت املرأة بالحصبة األملانية أثناء الحمل ،من املمكن
حدوث إجهاض ،كام ميكن أن يُولَد طفلها بعيوب َخلقية خطرية.
وتنتقل هذه األمراض من شخص إىل آخر عن طريق الهواء .وميكن أن
تصاب بهذه األمراض بسهولة إذا كنت يف حرضة شخص مصاب بها.
ميكن أن يحمي لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية ()MMR
األطفال (والبالغني) من هذه األمراض الثالثة جميعها.
وبفضل برامج اللقاحات الناجحة ،أصبحت هذه األمراض أقل شيو ًعا
بكثري ،يف الواليات املتحدة ،عماَّ كانت عليه من قبل .ولكنها ستعود
إذا ما توقفنا عن إعطاء اللقاحات.

من الذي يتعني عليه الحصول عىل لقاح
 MMR 2ومتى؟
يتعني عىل األطفال الحصول عىل جرعتني من لقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية :MMR
– الجرعة األوىل :ما بني  12و 15شه ًرا من العمر
–الجرعة الثانية :ما بني  4و 6سنوات من العمر (وقد تُعطَى قبل
ذلك ،إذا أُ ِ
عطيت بعد  28يو ًما عىل األقل من الجرعة األوىل)
)MMR VIS - Arabic (4/20/2012

ويجب أن يحصل بعض األطفال الرضع ،ما دون  12شه ًرا من ال ُعمر،
عىل جرعة من لقاح الحصبة ،والنكاف والحصبة األملانية  ،MMRإذا
ُحسب هذه الجرعة ضمن
كانوا مسافرين إىل بلدان أخرى( .ولن ت َ
سلسلة لقاحاتهم الروتينية).
كام يتعني عىل بعض البالغني الحصول عىل لقاح الحصبة ،والنكاف
والحصبة األملانية  :MMRبشكلٍ عام،يتعني عىل أي شخص يف سن
 18عا ًما وما فوق ،ومولود بعد عام  ،1956الحصول عىل جرعة
واحدة عىل األقل من لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية
 ،MMRإال يف حال كان قاد ًرا عىل إثبات أنه إما قد تلقى اللقاح أو
أنه قد أصيب باألمراض الثالثة جميعها.
وميكن إعطاء اللقاح بالتزامن مع لقاحات أخرى.
يحصل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني عام واحد و 12عا ًما عىل
لقاح "موحد" يعرف بلقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية،
والجديري املايئ  ،MMRVيحتوي عىل لقاحات كلٍ من الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية  ،MMRباإلضافة إىل لقاح الجديري
املايئ .هناك بيان معلومات لقاح منفصل خاص بلقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية ،والجديري املايئ .MMRV
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يتعني عىل بعض الناس عدم الحصول عىل
لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية
 MMRأو عليهم االنتظار.

•	يتعني عىل أي شخص كان قد عاىن من رد فعل حسايس ،ع ّرض
حياته للخطر ،عىل املضاد الحيوي نيومايسني أو أي مك ِّون آخر
للقاح  ،MMRأال يتلقى اللقاح .أخرب طبيبك إذا كنت تعاين من
أي حساسيات حادة.
•	يتعني عىل أي شخص كان قد تعرض لرد فعل حسايس ،ع ّرض
حياته للخطر ،بعد تلقيه جرعة سابقة من لقاح ،الحصبة والنكاف،
والحصبة األملانية  MMRأو  MMRVأال يتلقى جرعة أخرى.
نصح بعض الناس ،الذين يكونون مرىض عندما يحني موعد
•	وقد يُ َ
الحقن ،باالنتظار حتى الشفاء قبل الحصول عىل لقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية .MMR
•	يتعني عىل النساء الحوامل عدم الحصول عىل لقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية  .MMRويتعني عىل املرأة الحامل
التي تحتاج إىل اللقاح االنتظار إىل حني الوالدة .ويتعني عىل النساء
تجنب الحمل ملدة  4أسابيع بعد الحصول عىل لقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية.

• أخرب طبيبك إذا كان الشخص الذي يتلقى اللقاح:
	يعاين من فريوس نقص املناعة املكتسبة/مرض اإليدز أو أيمرض آخر يؤثر عىل جهاز املناعة.
	يخضع لعالج بعقاقري تؤثر عىل جهاز املناعة مثل الستريويدات.	يعاين من أي نوع من الرسطانات يخضع لعالج ضد الرسطان باإلشعاع أو العقاقري.	كان قد عاىن يف املايض من انخفاض يف عدد الصفائح الدموية(اضطراب يف الدم).
 تلقى أي لقاح آخر يف خالل الـ  4أسابيع املاضية. خضع لعملية نقل دم مؤخ ًرا أو تلقى منتجات دم أخرى.ت ُع ّد أي من الحاالت السابقة سب ًبا لعدم الحصول عىل اللقاح ،أو تأجيله.
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ما هي مخاطر لقاح الحصبة ،والنكاف،
والحصبة األملانية MMR؟

بإمكان اللقاح ،شأنه شأن أي دواء ،أن يُس ِّبب مشاكل خطرية مثل
ردود الفعل الحساسية الحادة.
إال أن خطر أن يسبب لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية
 MMRرض ًرا فاد ًحا أو يؤدي إىل الوفاة ضئيل للغاية.
والحصول عىل لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية MMR
أكرث سالم ًة من اإلصابة بالحصبة أو النكاف أو الحصبة األملانية.
وال يعاين معظم األشخاص الذين يحصلون عىل لقاح الحصبة،
والنكاف ،والحصبة األملانية  MMRمن مشاكل خطرية ناتجة عنه.
مشاكل طفيفة
• ال ُح َّمى (حالة من بني كل  6حاالت)
• الطفح الجلدي الخفيف (حالة من بني كل  20حالة تقري ًبا)
•	تو ُّرم الغدد يف الوجنتني أو الرقبة (حالة من بني كل  75حالة تقري ًبا)
وإذا وقعت هذه املشاكل ،فإنها تقع عاد ًة يف غضون  6أيام إىل 14
يو ًما بعد تلقي الحقنة .ويقل حدوثها عاد ًة بعد الجرعة الثانية.
مشاكل متوسطة
•	رصع (رجفة أو تحديق) تُسبِّبه ال ُح َّمى (يف جرعة من بني كل 3
آالف جرعة تقريبًا)
•	أمل مؤقت وتصلب يف املفاصل ،غالبًا لدى النساء يف سن املراهقة
أو البالغات (حالة من بني كل  4حاالت)
•	انخفاض يف عدد الصفائح الدموية ،األمر الذي قد يؤدي إىل
اضطراب يف النزيف (يف جرعة من بني كل  30ألف جرعة تقريباً)
مشاكل حادة (نادرة ج ًدا)
•	رد فعل حسايس خطري (أقل من جرعة واحدة من بني كل مليون
جرعة)
•	وقد تم اإلبالغ عن العديد من املشاكل الحادة األخرى بعد
أن يتلقى طفل ما لقاح الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األملانية،
وتشمل:
 الصمم -نوبات تشنج طويلة األمد أو غيبوبة أو انخفاض مستوى الوعي

 رضر دائم يف املخ.		 وهذه املشاكل نادرة للغاية ،ومن الصعب القول إذا كان سببها اللقاح.

 5ماذا لو حدث رد فعل حسايس خطري؟
عم يجب أن أبحث؟
اَّ
•	أي حالة غري طبيعية مثل ُح َّمى شديدة أو سلوك غري اعتيادي.
ميكن أن تشمل مؤرشات الحساسية الخطرية صعوبة يف التنفس
أو ب َّحة أو أزي ًزا أو طف ًحا جلديًا أو شحوبًا أو تسار ًعا يف رضبات
القلب أو دوا ًرا.
يل فعله؟
ما الذي يتعني ع ّ
ُ
• اتصل بالطبيب أو أنقل الشخص إىل الطبيب عىل الفور.
ُ
•	أخرب طبيبك مبا حدث ،ذاك ًرا تاريخ ووقت حدوثه ومتى أ ِ
عطي
التطعيم.
•	اطلب من طبيبك اإلبالغ عن رد الفعل الحسايس عن طريق
تقديم استامرة نظام اإلبالغ عن األحداث العكسية للقاح
( .)VAERSوميكنك تقديم هذا التقرير من خالل موقع VAERS
	عىل شبكة اإلنرتنت وهو  www.vaers.hhs.govأو عرب االتصال
بالرقم .1-800-822-7967
ال يقدم نظام اإلبالغ عن األحداث العكسية للقاح نصائح طبية.

 6الربنامج القومي لتعويض إصابات اللقاحات

تأسس الربنامج القومي لتعويض إصابات اللقاحات ( )VICPيف
عام .1986
ويستطيع األشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا إلصابة
بسبب اللقاح التعرف عىل الربنامج ،وتقديم مطالبة عن طريق
االتصال بالرقم  1-800-338-2382أو زيارة موقع الربنامج
القومي لتعويض عن اإلصابة من اللقاح ( )VICPعىل
.www.hrsa.gov/vaccinecompensation

 7كيف ميكنني معرفة املزيد؟
• اسأل طبيبك.
• اتصل بدائرة الصحة املحلية أو التابعة لواليتك.
• اتصل مبراكز التحكم باألمراض
والوقاية منها (:)CDC
 اتصل بالرقم )1-800-CDC-INFO( 1-800-232-4636 أو قم بزيارة موقع  CDCعىل www.cdc.gov/vaccines)Vaccine Information Statement (Interim
Office Use
Only
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