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اللقاحات هي جرعات تحميك من اإلصابة باملرض

اللقاحات
احصل عىل جرعاتك للبقاء بصحة جيدة

كيف تعمل اللقاحات؟

 يُصنع اللقاح من نفس الفريوس )ويسمى أيًضا ميكروب(

 املسبب للمرض. يكون امليكروب املستخدم لعمل اللقاح

 »ميتًا« أو واهًنا. لن يتسبب يف إصابتك باملرض. ولكنه

سيساعد جسمك عىل مقاومة الجراثيم واألمراض التي تسببها

ملاذا أحتاج إىل اللقاحات؟

 قد تالشت العديد من األمراض التي كانت تصيب الناس فيام

 مىض يف الواليات املتحدة. ويرجع أحد األسباب الرئيسية يف

 ذلك إىل استخدام اللقاحات. تساعد اللقاحات عىل الوقاية

 من األمراض التي قد تنتقل من شخص إىل آحر. عند حصولك

 عىل الجرعات التي تحتاجها، فأنت تحمي نفسك واملقربني

منك من اإلصابة باألمراض

 يُصاب بعض األشخاص بآثار جانبية طفيفة بعد حصولهم

 عىل اللقاحات. تختفي هذه اآلثار يف يوم أو اثنني

 يُصاب بعض األشخاص يف حاالت نادرة بآثار جانبية حادة بع حصولهم عىل اللقاحات.

وتحدث يف معظم األحيان بعد دقائق أو ساعات قليلة من تلقي الجرعة

ما هي اللقاحات التي أحتاج إليها؟
 يظهر الجدول املوجود عىل الصفحة الخلفية الجرعات التي يحتاجها البالغون واألطفال.

 قد يحتاج البالغون الذين مل يحصلوا عىل جميع الجرعات يف طفولتهم إىل املزيد من

الجرعات. تحدث إىل الطبيب ملعرفة الجرعات التي تحتاجها

.www.vaccines.gov :ملزيد من املعلومات، اذهب إىل
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من هم الذين يححتاجون اللقاحات؟

هل هناك آثار جانبية؟

.
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احصل عىل جرعاتك للبقاء بصحة جيدة
قم بزيارة الطبيب للخضوع للفحوصات والحصول عىل أي جرعات تحتاجها.

____________________________________________________________________________________________   _____________________________

)السن( )االسم( 

_______________________________________ )صباًحا/مساًء(   _________________________ _____________________________  زيارتك التالية يف: 

)تاريخ امليالد( )التاريخ( )الساعة( 

* األطفال حتى ُعمر 18 عاًما

حافظ عىل صحتك وصحة املقربني منك. احصل عىل جرعاتك.

الجرعات املحددة أدناه مطلوبة من أجل:

 الجرعات

التي تحتاجها
ماذا تسمى؟

من يحتاج إليها؟
 ما هو املرض الذي تساعد

الجرعة عىل الوقاية منه؟
ما األثر الناتج عن املرض؟

األطفال فقط*
 األطفال

والبالغون

 البالغون

فقط


DTaP

أو

Td/Tdap

X
الحمى والتهاب الحنجرة والنافضديفرتيا

تشنجات عضلية مؤملة وصعوبة يف التنفس أو البلعالتيتانوس

 سعال شديد وصعوبة يف التنفس واألكل والرشبالسعال الدييك

اإلنفلونزاXعدوى تصيب األنف والحنجرة والرئتنياإلنفلونزا

HepAXنوع من أمراض الكبدالتهاب الكبد الوبايئ أ

HepBXنوع من أمراض الكبدالتهاب الكبد الوبايئ ب

HibXمستدمية نزلية
 عدوى تصيب الغشاء املوجود حول الدماغ أو الحبل

الشويك

HPVX
نوع من أنواع الرسطان التي تصيب النساءرسطان عنق الرحم

تآليل تناسلية
 نوع من أنواع األمرض التي قد تنترش عن طرق مامرسة

الجنس

IPVXشلل األطفال
 يصيب الجسم بالعجز عن الحركة أو عن التنفس يف

بعض األحيان

MCV4Xالتهاب األغشية السحائية
 عدوى تصيب األغشية املوجودة حول الدماغ أو الحبل

الشويك

MMRX

حمى وطفح ورشح وكحةالحصبة

النكاف
 حمى وصداع وتورم يف منطقة الفم املسؤولة عن إفراز

اللعاب

حّمى والتهاب الغدد وطفح جلديالحصبة األملانية

PCVXعدوى تصيب الرئتنيالكرويات الرئوية

RVXحّمى وقئ وإسهالالفريوسة العجلية


 الفريوس

 النطاقي

الحامقي
طفح جلدي مثري للحكة يف جميع أنحاء الجسمالحامق

نُطاقXطفح مسبب لألمل وبثورهربس نُطاقي


