دليل التطعيم
الخاص بأولياء األمور
A Parent’s Guide to Vaccination — Arabic
Guide sur la vaccination à l’intention des parents — Arabe

نعمل عىل تعزيز وحامية صحة الكنديني من خالل القيادة ،والرشاكة ،واالبتكار والعمل يف مجال الصحة العامة.

-الوكالة الكندية للصحة العامة

لغرض الحصول عىل معلومات إضافية ،نرجو االتصال عىل:

الوكالة الكندية للصحة العامة
محدد العنوان0900C2 :

Ottawa, ON K1A 0K9
هاتف613-957-2991 :
الهاتف املجاين1-866-225-0709 :
فاكس613-941-5366 :
الهاتف النيص )1-800-465-7735 :(TTY
الربيد اإللكرتوينpublications@hc-sc.gc.ca :

ميكن توفري هذه املطبوعة بعدة صيغ بديلة عند الطلب.
© حقوق النرش محفوظة لصاحبة الجاللة ملكة كندا باألحقية ،ممثلة بوزير الصحة2017 ،
تاريخ النرش  :نوفمرب 2017

يجوز إعادة نرش هذه املطبوعة لالستخدامني الشخيص أو الداخيل فقط دون إذن ،عىل أن يتم ذكر املصدر بشكل كامل.

طباعة

978-0-660-03888-9
HP40-38/2014Ar

978-0-660-03887-2 PDF
HP40-38/2014Ar-PDF

Également disponible en français sous le titre :
Guide sur la vaccination à l’intention des parents

نرش

150156

Also available in English under the title:
A Parent’s Guide to Vaccination

هل تعلم ؟

التطعيم يُطلَق عليه أيضاً اسم
التمنيع أو التحصني أو التلقيح
أو الجرعات أو اإلبر.

ما هو نظام املناعة؟
نظام املناعة هو مبثابة شبكة خاصة داخل الجسم تعمل عىل حاميته من الجراثيم،
مثل البكرتيا والفريوسات التي تسبب األمراض .ومن خالل سلسلة من الخطوات التي
تسمى االستجابة املناعية ،يتعلم نظام املناعة كيفية التعرف عىل الجراثيم حتى تتسنى له
مكافحتها إذا تعرض لها طفلك مستقبالً.
يتعرض طفلك إىل اآلالف من الجراثيم يف املنزل ،ويف الحضانة ،ويف متجر البقالة .حتى إن قبلة
رقيقة من شقيق أو شقيقة له قد تحمل معها العديد من الجراثيم .غالبية هذه الجراثيم غري ضارة،
وميكن لنظام املناعة لدى طفلك التعامل معها بسهولة ،إال أن هناك بعض الجراثيم األخرى التي
تجعل طفلك شديد املرض.
وبفضل التطعيم ،يتعلم نظام املناعة لدى طفلك كيفية التعرف عىل الجراثيم الضارة.
تساعد التطعيامت طفلك عىل تطوير الدفاع الالزم ملكافحة املرض ،والتمتع
بصحة جيدة.
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التطعيم هو الوسيلة األفضل لحامية صحة طفلك
اآلباء واألمهات مسؤولون عن صحة أطفالهم ،مبا يف ذلك حاميتهم من املرض الناتج عن األمراض التي ميكن الوقاية منها
عن طريق التطعيم .تع ّرف عىل التطعيم وكيف أن التطعيم مهم لصحة طفلك.
يتفق اآلباء واألمهات عىل أن االلتزام مبواعيد األكل والنوم مهم ملساعدة األطفال عىل التمتع بصحة جيدة .ونفس
اليشء ينطبق عىل تطعيم األطفال .فتطعيم أطفالك هي أفضل وسيلة لحاميتهم من العديد من األمراض
الخطرية والتي ميكن أن تكون فتّاكة .ميكنك املساعدة يف حامية أطفالك من خالل تطعيمهم يف املواعيد
امل ُحددة والحصول لهم عىل أحدث التطعيامت.

ما هو التطعيم؟
يتم إعداد التطعيامت من كمية ضئيلة من الجراثيم امليتة أو املستضعفة وهي تساعد
نظام املناعة عىل تعلم كيفية حامية نفسه ضد املرض .تعد التطعيامت وسيلة
آمنة وفعالة لحامية طفلك من اإلصابة مبرض عويص نتيجة ملرض حقيقي.
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هل تعلم ؟
أن كلمة مناعة مشتقة من كلمة
منع – أي الوقاية من املرض.

كيف يتم إعطاء التطعيامت؟
يتم إعطاء أغلب أنواع التطعيامت عن طريق الحقن (إبرة) يف الجزء العلوي من ذراع طفلك أو يف
فخذه .كام يتم تقديم بعض التطعيامت شفهياً (عن طريق الفم) ،أو عن طريق األنف (يتم نرش رذاذها
داخل األنف).
ميكن أن يحصل طفلك عىل أكرث من تطعيم يف املرة الواحدة بشكل آمن .هناك بعض التطعيامت التي تحمي من
عدة أمراض يف حقنة واحدة ،بينام هناك أنواع أخرى يجب أن تق َّدم عىل جرعات مختلفة.

ماذا سيحدث إذا كان جسم طفيل ال يتقبل التطعيم؟
بعض األطفال ال يستطيعون الحصول عىل بعض أنواع التطعيامت نتيجة لتفاعالت حساسية أو حاالت طبية
أخرى .ومبا أنه ال ميكن تطعيمهم ،فيكونون عرضة لإلصابة باألمراض التي تعمل التطعيامت عىل الوقاية منها.
ميكنك املساعدة عىل حامية أطفالك من خالل حث كل َمن حولك عىل الحصول عىل تطعيامتهم يف
مواعيدها .فاألمراض التي قد تبدو غري خطرية بالنسبة للبالغني ميكن أن تكون بالغة الخطورة عىل
األطفال املعرضني لإلصابة.
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كيف تعمل التطعيامت؟
تعمل الجراثيم امليتة أو املستضعفة املوجودة داخل التطعيم عىل مساعدة نظام املناعة لدى طفلك عىل
تصنيع أداتني مهمتني :أجسام مضادة ،وذاكرة مناعة .تقوم هاتان األداتان سوياً مبساعدة طفلك عىل التعرف عىل الجراثيم
ومكافحتها يف حالة التعرض لها مستقبالً.
يتمتع أغلب األطفال بالحامية الكاملة عقب تطعيمهم .وهذا يعني أنهم لن يصابوا مطلقاً باألمراض التي تلقوا
التطعيامت املضادة لها.
يف بعض الحاالت النادرة ،حتى األطفال الذين تم تلقيحهم قد يصابون باملرض نظرا ً لحصولهم عىل حامية جزئية من
التطعيم ،وقد يحدث هذا بشكل أكرث لدى األطفال الذين يعانون من مشكلة صحية تؤثر عىل نظامهم املناعي.
فقد تظهر عليهم أعراض طفيفة إذا تعرضوا للمرض ،لكنهم لن يعانوا من مضاعفات حادة.
إن األمر أشبه ...بحزام األمان ،إنه ليس فعاالً بنسبة  %١٠٠يف حاميتك أثناء القيادة ،إال أنه يُقلل
من خطر إصابتك عند وقوع حادث.
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األمراض – األعراض واملضاعفات

األعراض

• حمى
شلل األطفال
• غثيان وتقيء
Polio
• أمل عام
عدوى املستدمية النزلية من النوع ب • انتفاخ شديد يف الحنجرة
Haemophilus influenzae
type b infections /
Infections à Haemophilus
influenzae de type b

النكاف
Mumps / Oreillons

الحصبة األملانية
Rubella / Rubéole

الحصبة
Measles / Rougeole

• حمى
• صداع
• انتفاخ الغدد القريبة من عظم الفك
• طفح جلدي
• انتفاخ الغدد
• طفح جلدي
• سعال
• حمى
• عني قرنفلية

املضاعفات املحتملة

• مشاكل يف التنفس
• شلل الذراعني والساقني
• الوفاة
• الصمم
• تأخر النمو
• االلتهاب الرئوي
• التهاب السحايا (عدوى الغشاء الداخيل للمخ والنخاع الشويك)
• الوفاة
• التهاب السحايا (عدوى الغشاء الداخيل للمخ والنخاع الشويك)
• صمم
• عقم
• التهاب املفاصل
• إجهاض
• تشوهات الجنني الذي تصاب أمه بالحصبة األملانية أثناء الحمل
• االلتهاب الرئوي
• اختالجات
• تلف الدماغ
• الوفاة
دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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هل تعلم ؟

األمراض التي ميكن الوقاية منها بواسطة التطعيامت الروتينية
إن تطعيم طفلك يقيه من العديد من األمراض التي ُيكن الوقاية منها بواسطة التطعيم.
جميع تلك األمراض تقريباً ميكن أن تنترش بسهولة من شخص آلخر ،يف األغلب عن طريق السعال والعطس .وهي أمراض
خطرية حيث إنه مبقدورها التسبب يف مضاعفات حادة أو الوفاة .ومن ثم ،فإن تطعيم طفلك مينحه الحامية التي يحتاج إليها
للتمتع بصحة جيدة.

األمراض – األعراض واملضاعفات
الدفرتيا (الخانوق)

Diphtheria / Diphtérie

األعراض

• التهاب شديد يف الحنجرة
• حرارة مرتفعة

الشاهوق (السعال الدييك)

• نوبات سعال شديدة قد تستمر لعدة أشهر
• صعوبة يف تناول الطعام والرشاب ،والتنفس

الكزاز (التيتانوس)

• تشنجات الفكني
• تشنجات يف الحبال الصوتية
• تشنجات يف عضالت الجسم بأكمله

Pertussis / Coqueluche

Tetanus / Tétanos

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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املضاعفات املحتملة

كام هو الشأن بالنسبة لك ،يجب أن يتم
تطعيم أطفالك قبل أن تسافر معهم .قد
يحتاجون إىل تطعيامت خاصة ،أو
أن يتم تطعيمهم يف وقت
أسبق من املعتاد.

• مشكالت يف التنفس ونبض القلب
• شلل
• الوفاة
• االلتهاب الرئوي
• اختالجات
• تلف الدماغ
• الوفاة
• الوفاة

األمراض – األعراض واملضاعفات

التهاب الكبد ب

Hepatitis B / Hépatite B

اإلنفلونزا
Influenza / Grippe

الفريوس املدور
Rotavirus

األعراض

• حمى
• آالم يف البطن
• يرقان
• تقيء
• إسهال
• حمى
• سعال
• إرهاق
• صداع
• آالم يف العضالت
• حمى مرتفعة
• تقيء
• إسهال حاد سائل

املضاعفات املحتملة
• تلف الكبد
• رسطان الكبد
• الوفاة

• التهاب األذن و/أو الجيوب األنفية
• التهاب الشعب الهوائية (التهاب مجاري الهواء)
• االلتهاب الرئوي
• الوفاة
• جفاف شديد
• الوفاة

تحصن طفلك من أنواع عديدة من فايروس الورم الحليمي
س ُينصح طفلك بالحصول عىل تلقيحات أخرى عندما يتقدم يف السن ،مثل التلقيحات التي ّ
البرشي ( .)HPVتحديث مع مقدم الرعاية الصحية خاصتك عن التلقيحات التي يحتاجها طفلك للحصول عىل الحامية الكاملة.
يرجى زيارة موقع  Canada.ca/vaccinesملعرفة املزيد حول تلك األمراض وغريها من األمراض التي ُيكن الوقاية منها بواسطة التطعيم.
دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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األمراض – األعراض واملضاعفات
جدري املاء

Varicella (Chickenpox) / Varicelle

عدوى املكورات السحائية

• حمى
• العديد من البثور الصغرية التي تسبب تبقعاً جربياً
• حكة

• حمى مرتفعة
• صداع رأس شديد
• غثيان وتقيء
•عالمات حمراء أو كدمات صغرية بحجم الدبوس
عىل البرشة
• عدوى الدم
• التهاب األذن و/أو الجيوب األنفية
• عدوى الدم

Meningococcal infection /
Infection méningococcique

عدوى املكورات الرئوية
Pneumococcal infection /
Infection pneumococcique

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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املضاعفات املحتملة

• التهاب الرئوي
• التهاب الدماغ (عدوى املخ)
• تشوهات الجنني الذي تصاب أمه بجدري املاء أثناء الحمل
• الوفاة
• تلف املخ
• برت اليدين أو القدمني
• الوفاة

• الصمم
• تلف املخ
• التهاب رئوي
• التهاب السحايا (عدوى البطانة الداخلية للمخ والنخاع الشويك)
• الوفاة

إذا كان األشخاص ال يُصابون بهذه األمراض إال نادراً ،فلامذا يجب تطعيم طفيل؟

األمراض التي كانت يوماً ما شائعة لدى األطفال باتت اآلن نادرة يف كندا بفضل التطعيامت ،إال أنها ال تزال موجودة .حالة واحدة
من مرض الحصبة ميكنها أن تنترش برسعة عندما ال يكون األشخاص قد تلقوا التطعيم ضدها .ليس من السهل معرفة َمن يحمل
الجرثومة ،أو ما إذا كان طفلك قد تعرض للمرض.
العديد من األمراض التي ُيكن الوقاية منها بالتطعيم ليس لها عالج أو دواء .ويف بعض األحيان ،قد تؤدي مضاعفات
املرض إىل وفاة األطفال.
لذلك فإن املواظبة عىل التطعيم هي أفضل وسيلة للوقاية من األمراض.
إليضاح أهمية التطعيم عىل نحو أفضل ،سننظر إىل التشبيه التايل :إن األمر يشبه عندما نرشع يف إفراغ املاء من قارب
بدأ يترسب إليه املاء ببطيء .فجأة أصبح القارب مليئاً باملاء (مليئاً باألمراض) .وكنا نقوم بإفراغ املاء بجد ورسعة
(التطعيم) ،حتى أصبح القارب جافاً تقريباً .إذا توقفنا عن إفراغ املاء من القارب (التطعيم) ،فسيستمر املاء يف
دخول القارب ألن الترسب مازال موجوداً (األمراض املعدية ال تزال موجودة).

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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هل يُعترب التطعيم أكرث أمناً من اإلصابة باملرض الفعيل؟

نعم .ال يواجه نظام املناعة لدى طفلك أية مشكلة يف التعامل مع الجراثيم الضعيفة أو امليتة .قد يعاين
طفلك من حمى بسيطة أو أمل يف الذراع عقب الحصول عىل التطعيم ،إال أن مثل هذه األعراض الجانبية ال
تدوم إال أليام قليلة ،وال تسبب أي اضطراب يف أنشطة الحياة اليومية.
ومع ذلك ،إذا أصيب طفل مل يحصل عىل التطعيم باملرض الحقيقي ،فقد تكون النتيجة فادحة أو مميتة .وهذا يعود
إىل رسعة تكاثر الجراثيم الحية ،بينام ال يكون نظام املناعة لدى طفلك مهيئاً للدفاع عن نفسه.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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التطعيامت آمنة
التطعيامت آمنة وتوفر مزايا هامة لصحة أطفالك طوال حياتهم.
مل يشهد العديد من آباء األطفال األمراض التي ميكن الوقاية منها بواسطة التطعيم واملذكورة يف هذا الدليل لذا ال ميكنهم إدراك
مدى خطورة تلك األمراض .ونتيجة لذلك قد يشعر اآلباء بالقلق إزاء األعراض الجانبية لتلك التطعيامت أكرث من قلقهم إزاء
األمراض ذاتها التي تقي منها.

كيف تتم املوافقة عىل التطعيامت؟
شأنها كشأن جميع العقاقري ،يجب أن تخضع التطعيامت للعديد من االختبارات قبل أن ميكن استخدامها
يف كندا .هناك العديد من النظم املعمول بها ملراقبة عمليات إنتاج التطعيامت واستخدامها وسالمتها.
يقوم مقدمو خدمات الرعاية الصحية باإلبالغ عن تفاعالت تلك التطعيامت إىل السلطات الصحية
للتأكد من أن يتم التعامل برسعة مع أية تفاعالت غري متوقعة أو غري معتادة.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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أن التطعيم مينع ما يرتاوح بني اثنني وثالثة
ماليني حالة وفاة يف مختلف أنحاء
العامل سنوياً .إنه آمن وبسيط
وفعال.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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يجب أن يحصل طفلك عىل التطعيم يف الوقت املحدد له
تعمل التطعيامت عىل أفضل نحو حينام ت ُعطى يف الوقت امل ُحدد لها ،بداية من األيام األوىل من عمر طفلك .يتم إعطاء التطعيامت الروتينية مجاناً يف جميع
أنحاء كندا ،إال أن مواعيد التطعيم قد تختلف من إقليم إىل آخر ،أو من مقاطعة إىل أخرى.
تأكد من أن التطعيامت التي تحصل عليها حديثة .فالتطعيم عملية تدوم طوال العمر.

يل تطعيم طفيل وهو ال يزال طفالً صغرياً؟
ملاذا يتعني ع َّ

تم وضع الجدول الزمني لحامية طفلك قبل أن يتعرض ألي من األمراض التي ُيكن الوقاية منها بالتطعيم .يتم تحصني األطفال يف مرحلة
عمرية مبكرة ألنهم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض ،مام قد يرتتب عنه عواقب وخيمة.
لكن إذا تم تلقيح طفلك يف املوعد املقرر له ،فإنه سيحصل عىل الحامية القصوى يف أرسع وقت ممكن.
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هل تعلم ؟

هل ميكن أن يحصل طفيل عىل أكرث من
تطعيم يف املرة الواحدة؟

نعم .يتم تقديم بعض التطعيامت سوياً لحامية طفلك ضد عدة أمراض عىل الفور .إن
نظام املناعة لدى طفلك ليشء مذهل بحق ،فهو قادر عىل التعامل مع أكرث من تطعيم يف
املرة الواحدة عىل نحو آمن وفعال.

األطفال حديثو الوالدة قادرون عىل إنتاج ما يصل إىل
مليار جسم مضاد .وعىل هذا النحو ،من املقدر
(نظرياً) أن الطفل العادي ميكنه التعامل
مع ما يصل إىل  10,000تطعيم
يف نفس الوقت بال أدىن
مشكلة.

سيقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بطفلك بإخبارك بأي التطعيامت يحتاج إليها طفلك يف كل زيارة.

أين ميكنني تطعيم طفيل؟
اتصل مبزود الرعاية الصحية الخاص بك ملعرفة من أين ميكنك الحصول عىل التطعيامت .ميكنك كذلك
البحث يف دليل الهاتف املحيل لديك أو عىل اإلنرتنت ملعرفة عنوان أقرب مكتب صحة عام لك
(املراكز املحلية للخدمات املجتمعية ( )CLSCيف كيبيك).
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متى يجب تطعيم طفيل؟
يحتاج طفلك إىل التطعيم يف مراحل مختلفة من عمره حتى يحصل عىل الحامية الكاملة .يجب الحصول عىل بعض التطعيامت أكرث من مرة لتدعيم
النظام املناعي لدى طفلك.
قد تختلف الجداول الزمنية للتطعيم بناء عىل اإلقليم أو املقاطعة التي تقيم فيها .وهو ما يعني أن بعض األقاليم أو املقاطعات تقدم نفس التطعيم يف أعامر
مختلفة ،لكن ال داعي للقلق عىل اإلطالق ،فسيعطيك مزود الرعاية الصحية جدول زمني للتطعيم يوضح لك أي أنواع التطعيامت يحتاج إليها طفلك ،ويف أي عمر
يجب أن يحصل عليها.
هناك طريقة أخرى ملعرفة الجدول الزمني لتطعيامت طفلك ،وهي الرجوع إىل موقع  Canada.ca/healthحيث يوجد جدول زمني خاص بكل إقليم ومقاطعة.
إليكم مثال لجدول منوذجي .لغرض منح طفلكم الحامية
الكاملة ،سيتم تطعيمه منذ الوالدة أو بعمر شهرين ،ثم
أربعة أشهر ،فستة أشهر ،ثم ما بني  ١٢شهراً و ١٨شهراً
– وكذلك ما بني أربعة وستة أعوام .يحتاج األطفال بعمر
املدرسة إىل تطعيامت إضافية.
الجرعة األوىل
بعض الحامية

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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الجرعة الثانية
حامية أكرث

الجرعة الثالثة
حامية أفضل

الجرعة الرابعة
حامية طويلة املدى

طفلك يعتمد عليك لحاميته بواسطة التطعيم
إن الحرص عىل حصول طفلك عىل تطعيامته يف مواعيدها املقررة يعد من أهم املهام التي عليك القيام بها كوالد .حينام تقوم
بتطعيم طفلك ،فأنت بذلك تحميه من أمراض خطرية طوال حياته.

ملاذا من املهم متابعة تطعيم طفلك؟
قد يُطلب منك تقديم إثبات عىل حصول الطفل عىل تطعيامته املقررة .يف بعض مناطق كندا ،يلزم أن
تتوافر لدى األطفال كافة التطعيامت الحديثة قبل بدء الدراسة يف املدرسة أو روضة الرعاية اليومية.
وهذا يهدف إىل املساعدة عىل منع انتشار األمراض الخطرية يف تلك التجمعات.
كام أن معرفة تواريخ تطعيم طفلك قد يكون مفيدا ً إذا احتجت إىل الذهاب بطفلك إىل مقدم
رعاية صحية آخر ،أو إذا سافرت إىل خارج كندا.
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ماذا يحدث إذا فات طفيل تطعيم مقرر؟

إن حياتك مع أطفالك قد تجعلك مشغوال دامئاً  .وقد يتعذر عليك االلتزام مبوعد تطعيم طفلك ،إال
أنه من الرضوري أن تعود إىل االلتزام بالجدول الزمني.

ينبغي عليك حجز موعد مع مقدم الرعاية الصحية يف أرسع وقت ممكن ،فهو مبقدوره أن يحدد التطعيامت
التي سبق لطفلك أن حصل عليها ،والتطعيامت التي ال يزال يحتاجها.

غينا مكان إقامتنا؟
ماذا يحدث إذا َّ

إذا انتقلت إىل إقليم أو مقاطعة أخرى ،سيتغري الجدول الزمني لتطعيم طفلك .فور انتقالك ،اتصل مبقدم الرعاية
الصحية يف محل إقامتك الجديد ملعرفة أي التطعيامت يجب أن يحصل عليها طفلك .تذكر أن تصطحب معك
سجل تطعيم طفلك إىل املوعد مع مقدم الرعاية الصحية.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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هل تعلم :ماذا إذا كان طفيل مصاباً بالزكام أو الحمى؟
إذا كان طفلك مريضاً أو يعاين من الحمى إبان موعد
الحصول عىل التطعيم ،فعليك مناقشة األمر مع
مقدم الرعاية الصحية حيث إنه مبقدوره
تقييم ما إذا كان من املناسب تطعيم
طفلك ،أم أنه من األفضل
االنتظار حتى تتحسن
حالته الصحية.

ما ميكن توقعه يف التطعيم األوىل لطفلك
مبقدورك مساعدة طفلك عىل الحصول عىل تجربة تطعيم إيجابية .إن فهم ما سيحدث عندما يتم
تطعيم طفلك س ُيسهل عليك وعىل طفلك عملية التطعيم.

قبل التطعيم
تذكّر إحضار سجل تطعيامت طفلك معك عند زيارتك ملقدم الرعاية الصحية أو مكتب الصحة العامة ( CLSCيف كيبيك).
إذا مل يكن لديك سجل التطعيامت ،فاطلب الحصول عىل سجل.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور
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كيف ميكنني متابعة تطعيم طفيل؟
سيتم منحك سجل تطعيم (بطاقة أو كتيب) مع جدول التطعيم املوىص به لطفلك عند زيارتك األوىل للعيادة .إذا
نيس مقدم الرعاية الصحية منحك سجل التطعيم ،فاحرص عىل طلبه .من الرضوري أن تجلب معك هذا السجل عند كل
زيارة ملقدم الرعاية الصحية ،وذلك ليك يتم تحديث السجل كل مرة يتلقى فيها طفلك عىل تطعيم جديد.
قد تجد أنه من املفيد استخدام قامئة املعاينة املوجودة عىل خلفية هذا الدليل ،وكذلك تنزيل تطبيق  CANmmunizeملساعدتك
عىل متابعة تطعيامت عائلتك.

هل أنت مسافر؟

عند السفر إىل دولة أخرى ،قد تكون أنت وعائلتك عرضة لألمراض التي ميكن الوقاية منها بالتطعيم .وقد تشمل أمراضاً ال يتم منح تطعيامتها بصفة
روتينية يف كندا .لذا من الرضوري استشارة مقدم الرعاية الصحية ،أو زيارة عيادة صحية خاصة بالسفر ،وذلك قبل موعد سفرك بستة أسابيع عىل األقل.
قد يُفضَّ ل الحصول عىل أنواع معينة من التطعيامت بناء عىل عمرك ،واملكان الذي تعتزم التوجه إليه ،وخطط أعاملك.
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بعد التطعيم
يكون أغلب األطفال يف حال جيدة بعد التطعيم .قد ال يكون هناك أي تفاعل لدى طفلك مع التطعيم.
يف بعض الحاالت ،قد يكون طفلك:
• متضايقاً؛
• أكرث نعاساً من املعتاد؛
• مصاباً بحمى منخفضة ،أو
• يعاين من بقعة مؤملة أو انتفاخ أو احمرار يف موقع إدخال اإلبرة.
تعد هذه التفاعالت طبيعية وتدوم يف أغلب األحيان ما بني  ١٢و  ٢٤ساعة .ميكنك منح
طفلك دواء يساعد عىل خفض الحمى ،أو تسكني األمل .اسأل مقدم الرعاية الصحية عن
الدواء األفضل لحالته.
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أثناء التطعيم
قد يطرح عليك مقدم الرعاية الصحية بعض األسئلة حول صحة طفلك ،مثل ما إذا كان يعاين من حساسية أو مشكالت صحية.
فيام ييل بعض األشياء التي ميكنك القيام بها ملساعدة طفلك أثناء التطعيم.
• اسرتخ .قد يتفاعل طفلك مع مشاعرك .حينام تظل مسرتخياً وإيجابياً ،فإن طفلك سيحس باملزيد من السعادة واالرتياح.
• عانق طفلك .احمل طفلك وتحدث إليه أثناء التطعيم .لقد أثبتت الدراسات أن األطفال الذين يتم حملهم أثناء حصولهم عىل حقنة يبكون بقدر أقل.
ِ
• الرضاعة الطبيعية .إذا ِ
طفلك رضاعة طبيعية ،فحاويل إرضاعه مبارشة قبل أو أثناء أو بعد الحصول عىل الحقنة .سيعمل هذا عىل تهدئة طفلك.
كنت ترضعني
• إلهاء .ميكن أن يساعد صوتك أو ملستك الحنونة والناعمة عىل تهدئة طفلك ،كام أن لعبته املفضلة أو تسليته بقصة أو أغنية قد يساعد عىل تهدئة مزاجه.
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متى يجب عليك االتصال مبزود الرعاية الصحية؟
تعد التفاعالت الخطرية للتطعيامت نادرة جدا .اتصل مبقدم الرعاية الصحية أو مكتب الصحة العامة ( CLSCيف كيبيك) إذا ظهرت عىل طفلك أية أعراض غري
طبيعية بعد التطعيم.
قد تتضمن األعراض غري الطبيعية ما ييل:
• حمى أعىل من  ٤٠درجة مئوية ( ١٠٤فهرنهايت)؛
• البكاء أو التهيج ألكرث من  ٢٤ساعة؛
• زيادة انتفاخ موقع إدخال اإلبرة؛ أو
• نعاس غري معتاد.
أنت أكرث الناس دراية بطفلك .إذا الحظت أي أمر غري معتاد بعد التطعيم ،راجع األمر مع مقدم الرعاية الصحية.

دليل التطعيم الخاص بأولياء األمور

| 25

قبل أن تتوجه إىل املنزل
حدد املوعد املقبل لتطعيم طفلك.
س ُيطلب منك االنتظار يف العيادة ما بني  ١٥و ٢٠دقيقة بعد انتهاء تطعيم طفلك .والسبب يف ذلك هو أن هناك احتامل
ضئيل بأن يحدث تفاعل حساسية خطري مع التطعيم مثله مثل أي عقار (فرط الحساسية).
تتضمن أعراض التفاعل الخطري ما ييل:
• مشكالت يف التنفس (الصفري)؛
• انتفاخ الوجه؛ و/أو
• انتشار البقع عىل البرشة (الطفح الجلدي).
إذا رأيت أياً من هذه األعراض ،تو َّجه إىل مقدم الرعاية الصحية عىل الفور ،فهو عىل
دراية مبا يجب فعله لعكس ردة فعل الحساسية.
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أين ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات؟
من الهام أن تحصل عىل الحقائق املتعلقة بالتطعيم من مصادر معتمدة .تحدث إىل مقدم رعاية صحية محل
ثقة بشأن تطعيامت طفلك ،الذي ميكن أن يكون طبيبك ،أو ممرضة ،أو صيديل.
فيام ييل بعض املواقع اإللكرتونية التي ميكنك أن تثق بها للعثور عىل معلومات عن التطعيم:
Canada.ca/vaccines
caringforkids.cps.ca
immunize.ca
sogc.org
hpvinfo.ca
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قامئة متابعة لتطعيامت طفلك
pح ِّدد موعدا ً .قد يحصل طفلك عىل أول تطعيم له فور والدته ،لكن املؤكد أن يحصل عليه عندما يكون عمره شهرين .سيمنحك مقدم الرعاية الصحية
جدول التطعيامت الخاص بطفلك.
 pاحرض معك سجل تطعيامت طفلك .سوف تحصل عليه عند أول زيارة لك ملقدم الرعاية الصحية.
 pح ِّدد املوعد القادم .حدد املوعد القادم لتطعيم طفلك قبل مغادرة مقر مقدم الرعاية الصحية.
 pضع عالمة عىل موعد التطعيم القادم عىل تقويم هاتفك الخلوي أو التقويم املنزيل وذلك يف أرسع وقت ممكن قبل أن تنىس.
 pاحتفظ بسجل تطعيامت طفلك يف مكان آمن بحيث يسهل عليك العثور عليه متى احتجت إليه.

تذكّر أن التطعيم جزء ال يتجزأ من رعايتك الروتينية لطفلك .املواظبة عىل
حصول طفلك عىل أحدث التطعيامت أمر رضوري للحفاظ عىل صحته.
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