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أيتها األم، 
احصلي أيًضا على تطعيم 

ضد اإلنفلونزا!
الثاني  الثلث  في  كنِت  إذا  أنه  تذكري 
فترة  خالل  الحمل  من  والثالث 
هذا  ضد  التطعيم  فإن  اإلنفلونزا، 
الواقع،  في  أيًضا!  جًدا  مهم  المرض 
يمكن أن يسبب مرض اإلنفلونزا لدى 
خطيرة  مضاعفات  الحوامل  النساء 
لألم )االلتهاب الرئوي وصعوبات في 
سبًبا  أيًضا  يكون  قد  ولكنه  التنفس(، 
والعيوب  المبكرة  والوالدة  لإلجهاض 

الخلقية للجنين.

يمكنِك البدء في حماية  
طفلك قبل الوالدة،

من خالل حصولك على 
تطعيم ضد السعال الديكي 

أثناء الحمل.

يتعرض األطفال في األشهر األولى من الحياة 
بصفة خاصة لخطر 

اإلصابة بأشكال حادة من السعال الديكي 
ويظلون ُعرضة لهذا الخطر لحين تلقيهم أول 

جرعتين من التطعيم على األقل.



ما مدى خطورة السعال الدييك 

عىل األطفال الصغار؟

الحياة. يف  األوىل من  السنة  للغاية، خاصة يف  الدييك مرض خطري  السعال 
الواقع، ال تظهر أعراض املرض يف هذه الفئة العمرية عىل شكل نوبات سعال 

ولكن يف شكل أزمة انقطاع التنفس حيث يتوقف الطفل عن التنفس.
كام ميكن أن يُسبب التهابًا رئويًا وفشل تنفيس حاد وتلف دائم يف الدماغ 
وأيًضا املوت.  يجب دامئًا إدخال األطفال املصابني بالسعال الدييك دون عمر 

عام إىل املستشفى.
السنوات  نادرة، ولكن يف  الدييك  السعال  الوفاة بسبب  إيطاليا، حاالت  يف 

األخرية ُسجلت زيادة يف الحاالت التي أدت إىل حدوث بعض الوفيات.

ما هو اسم لقاح  

السعال الدييك؟

والسعال  والكزاز  الخناق  ضد  اللقاح  هو  عليه  الحصول  يجب  الذي  اللقاح  إن 
هذه  كل  من  الحامية  يوفر  الذي   )"dTpa" الثاليث  )اللقاح  ]الخلوي[  الدييك 

األمراض الثالثة. ال يوجد لقاح أحادي التكافؤ ضد مرض السعال الدييك وحده. 

  

هل اللقاح آمن عىل األم 

والطفل؟

اآلثار  إن  الطفل.   أو  األم  للغاية سواء عىل  آمن  الدييك  السعال  لقاح  نعم. 
الحقن،  مكان  واألمل يف  والتورم  االحمرار  مثل  األكرث شيوًعا طفيفة،  الجانبية 
اإلصابة  اللقاح  يسبب  أن  ميكن  ال  أيام.  بضعة  خالل  اآلثار  تلك  وتختفي 
حية.  بكترييا  عىل  يحتوي  وال  الخلوي  لقاح  ألنه  الدييك  السعال   مبرض 
التطعيم ضد  بالحصول عىل  التوليد  النساء وأخصائيات  أمراض  أطباء  يويص 

السعال الدييك خالل الثلث الثالث من الحمل. 

كيف ينتقل  

السعال الدييك؟

العدوى  شديد  مرض  هو  الدييك  السعال 
العطاس  مع  آلخر  شخص  من  وينترش 
عىل  التنفس،  مساحة  وتبادل  والسعال 
سبيل املثال عندما يكون الرضيع عىل صدر 
واألطفال  البالغني  عىل  يظهر  ما  غالبًا  األم. 
األكرب سًنا الذين يعانون من السعال الدييك 
أنها  اعتقاد  ميكن  والتي  منطية  غري  أعراض 
لهذا  بالسعال.  مصحوبة  عادية  برد  نزالت 
تطعيم  حالة  من  بالتأكد  يُنصح  السبب، 
األشخاص الذين سيعتنون بطفلك عن قرب.

كيف تحمي نفسك؟ 

إن التطعيم ضد السعال الدييك هو الطريقة األكرث فعالية لتجنب اإلصابة باملرض.

ما هي الرشنقة؟

الرشنقة، أو اسرتاتيجية الرشنقة، هي 
يف  تتمثل  للطفل.  مبارشة  غري  حامية 
التأكد من أن كل األشخاص املحيطني 
باملواليد الجدد قد تلقوا تطعياًم ضد 
تلقي  أعادوا  وقد  الدييك  السعال 
تكون  ال  قد  الرشنقة  مؤخرًا.  اللقاح 
لكنها  واملرض،  العدوى  ملنع  كافية 

تقلل من خطر اإلصابة باملرض.

إذا كنت قد أُصبت بالسعال الدييك 
يف املايض، هل يجب أن أحصل عىل 

التطعيم عىل أي حال؟

نعم، ألنه عىل عكس أمراض الطفولة 
األخرى، إن املناعة الناتجة عن املرض 
ليست دامئة، ولكن تنخفض تدريجيًا 

مع مرور الوقت.

يف عام 2015 يف بولونيا، توفيت 

طفلة تبلغ من العمر شهًرا واحًدا 

عقب اإلصابة بالسعال الدييك. 

ملاذا من الهام تلقي التطعيم أثناء 

الحمل؟ 

الدييك  السعال  لقاح  بتلقي  يُوىص 
خالل الثلث الثالث من الحمل. بهذه 
مضادة  أجساًما  األم  تنتج  الطريقة، 
قبل  املشيمة  عرب  الطفل  إىل  تنتقل 
األجسام  هذه  ستحميه  الوالدة. 
حياته،  من  األوىل  األشهر  يف  املضادة 
اللقاح  من  جرعتني  أول  تلقيه  لحني 
أجسامه  إنتاج  يف  جسمه  ويبدأ 

املضادة.

إذا كنت قد حصلت عىل هذا 
التطعيم بالفعل، فهل من الرضوري  

تكراره؟

نعم، نظرًا ألن كمية األجسام املضادة 
الحد  إىل  تصل  التطعيم  عن  الناجمة 
األقىص بعد حوايل أسبوعني ثم تبدأ يف 

االنخفاض الحًقا. 
كل  أثناء  اللقاح  بتلقي  يوىص  لذلك 
حمل، بحيث يتمتع كل رضيع بأقىص 

حامية ممكنة.

األخوة واألخوات األكرب سًنا

األشخاص الذين يتعاملون 

بشكل متكرر 

مع الطفل

ميكنِك البدء يف حامية 
طفلك من السعال 

الدييك حتى قبل 
والدته من خالل تلقي 

التطعيم يف الثلث 
هل صحيح أن حاالت الثالث من الحمل

اإلصابة
بالسعال الدييك لدى

األطفال 
تشهد تزايًدا؟
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لدى األطفال الذين يقل 

عمرهم عن 12 شهًرا.


