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الوقاية من األمراض المعدية واألورام

للفتيان والفتيات



ما هو فريوس الورم الحليمي البرشي؟
إنه مجموعة من الفريوسات واسعة االنتشار. يوجد منها أكرث من 100 منطًا 

مصليًا، من بينها أكرث من 40 منط ُيكنهم أن يتسببوا يف عدوى للجهاز التناسيل 

األنثوي والذكري. عادًة ما تكون العدوى الناتجة عن فريوس الورم الحليمي 

البرشي مؤقتة وغري مصحوبة بأعراض )أي أن الشخص لن يالحظ أي يشء( ويف 

أغلب الحاالت يحدث الشفاء تلقائيًا. ُيكن أن تتسبب بعض األمناط املصلية 

لفريوس الورم الحليمي البرشي إىل حدوث تغريات خلوية يف األغشية املخاطية 

التناسلية )عنق الرحم وفرج املرأة واملهبل وفتحة الرشج والقضيب والبلعوم 

الفموي( التي، إذا كانت مستمرة ومل يتم عالجها، ُيكن أن تتطور إىل أورام أيًضا 

عىل مدار عدة سنوات.

كيف يتم عالج العدوى بفريوس الورم الحليمي البرشي؟
ال يوجد عالج محدد.

من أجل التشخيص الفوري لتغريات خاليا عنق الرحم الناتجة عن فريوس الورم 

الحليمي البرشي، ينبغي االلتزام بشكل منتظم بإجراء اختبار فريوس الورم 

الحليمي البرشي أو اختبار مسحة عنق الرحم "Pap". فيام يتعلق باملناطق 

األخرى )الفرج واملهبل وفتحة الرشج والقضيب والبلعوم الفموي( ال توجد 

برامج للفحص الطبي لهذه املناطق يف الوقت الحايل.

كيف ينتقل فريوس الورم الحليمي البرشي؟
ينتقل الفريوس عرب العالقات الجنسية، حتى العالقات غري املكتملة. وهو أكرث 

األمراض املعدية التي تنتقل عن طريق االنتقال الجنيس انتشارًا. إن استخدام 

الواقي يحد من انتقال الفريوس لكن ال ينع انتقاله، حيث ُيكن أن يتواجد 

الفريوس يف أجزاء من الجلد ال يحميها الواقي.



هل اللقاح آمن؟ كيف يتم صنعه؟
إن اللقاح آمًنا. تضمن تركيبته أال يتسبب يف اإلصابة بالعدوى، لكنه قادًرا 

عىل التسبب يف حدوث استجابة مناعية ضد الفريوس. وقد أظهرت العديد 

من الدراسات حتى اآلن، وأيًضا أنظمة مراقبة ما بعد التسويق التابعة لكافة 

الدول األوروبية والدول غري التابعة لالتحاد األورويب، أن اللقاح جيد التحمل.

تم تطعيم ماليني األشخاص ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ومل يتم اإلبالغ 

عن أي ردود فعل خطرية. ُيكن مالحظة حدوث أالم واحمرار يف منطقة 

الحقن وحمى وغثيان ودوار وصداع وآالم املفاصل. إنها أعراض طفيفة وقصرية 

األجل بصفة عامة.

هل اللقاح فعال؟
نعم. أظهرت العديد من الدراسات الرسيرية التي تم إجرائها أن اللقاح يضمن 

حامية عالية للغاية من اآلفات محتملة الترسطن واآلفات الرسطانية واألورام 

اللقمية )الثأليل التناسلية(، إذا تم تناوله عندما يكون الشخص مل يتعرض بعد 

للفريوس، أي قبل بدء النشاط الجنيس.

 "Emilia-Romagna" يُعد اللقاح املستخدم حاليًا يف محافظة إميليا رومانيا 

فعااًل ضد 9 أنواع من فريوس الورم الحليمي البرشي ويحمي من حوايل 90٪ من 

رسطانات عنق الرحم وحوايل 80٪ من األنواع األخرى من األورام املرتبطة بفريوس 

الورم الحليمي البرشي ويحمي بنسبة  100٪ من األورام اللقمية.

هل يحول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي دون 
اإلصابة بالعدوى؟

ينع اللقاح اإلصابة باألمناط املصلية املوجودة يف اللقاح ذاته وبالتايل ينع أيًضا 

تكون تلك التغريات الخلوية التي ُيكن أن تؤدي إىل تكون األورام.



لكم من الوقت تستمر فعالية اللقاح؟
تشري الدراسات إىل استمرار تواجد األجسام املضادة لسنوات عديدة، ورمبا 

تستمر طوال الحياة. يف الواقع، من غري املقرر حتى اآلن إعادة تلقي التطعيم 

بعد الدورة األساسية.

من يُنصح بالتطعيم؟
يكمن هدف التطعيم يف الوقاية من العدوى وليس عالجها: بالتايل من 

بداية  قبل  أي  بالفريوس،  املحتمل  االتصال  قبل  التطعيم  تلقي  املناسب 

الفتاة أو الفتى قد تعرضا بالفعل لألمناط  العالقات الجنسية. إذا كانت 

املصلية للفريوس املوجودة يف اللقاح، تنخفض الفعالية.

ما هي الفئات املوجه إليها خدمة التطعيم املجاين؟
توفر اإلدارة الصحية اإلقليمية التطعيم املجاين لجميع الفتيات والفتيان يف السنة 

الثانية عرشة من العمر. تقوم هيئة الوحدة الصحية املحلية التابعة ملدينة اإلقامة 

بدعوة الفتيات والفتيان املهتمني بتلقي التطعيم مبوجب خطاب يُرسل إىل محل 

إقامتهم. الفتيات الاليت يُعرض عليهن التطعيم املجاين، بدًءا من أولئك املولودات 

يف عام 1996، يحتفظن بالحق يف تلقي التطعيم املجاين لحني بلوغهن سن الـ18 

عاًما. يحتفظ الفتيان بالحق يف تلقي التطعيم املجاين حتى بلوغهم سن 18 عاًما 

بدًءا من مواليد عام 2006.
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هل يُوىص بالتطعيم للبالغني؟
أظهرت الدراسات الرسيرية أن اللقاح يحافظ عىل فعاليته بصورة جيدة 

أيًضا لدى األشخاص البالغني، وإن كانت الفعالية أقل مقارنة باملراهقني، 

الورم  لفريوسات  بالفعل  تعرضوا  قد  يكونوا  أن  احتاملية  الرتفاع  نظًرا 

الحليمي البرشي املتعلقة بالنشاط الجنيس. ولهذا تقدم اإلدارة الصحية 

اإلقليمية التطعيم أيًضا لألشخاص البالغني والفتيان املولودين قبل عام 

2006 يف عيادات التطعيم التابعة لهيئة الوحدة الصحية املحلية، بسعر 

ُمخفض.تقل التكلفة الواقعة عىل عاتق املستخدمني بشكل كبري عن تلك 

التي يتم تحملها يف القطاع الخاص وتساوي صايف تكلفة اللقاح بالنسبة 

لهيئة الوحدة الصحية املحلية، باإلضافة إىل تكلفة التطعيم تبًعا للتعريفة 

اإلقليمية.

هل  ُيكن تطعيم السيدات الحوامل؟
 ال، إذا اكتشفت الفتاة أنها حامل بعد البدء يف دورة التطعيم يجب أن تنتظر

حتى نهاية الحمل قبل إكامل دورة التطعيم.

الرحم حتى بعد تلقي  هل ينبغي إجراء فحص أورام عنق 
التطعيم؟

نعم. يكننا الفحص الطبي من الكشف أيًضا عن التغريات الخلوية الناتجة 

عن األمناط املصلية األخرى لفريوس الورم الحليمي البرشي التي ال يحتوي 

عليها اللقاح.

أين وكيف يتم إجراء التطعيم املجاين؟
يتم إجراء التطعيم بواسطة الطاقم الطبي التابع لعيادات التطعيم الخاصة 

بهيئة الوحدة الصحية املحلية. بحسب العمر، يتضمن التطعيم حقنتني أو 

ثالث حقن يف العضلة املثلثة )الجزء العلوي من الذراع(.
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