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معلومات لألشخاص الذين سيلقّحون أنفسهم ضد

الخناق ،الكزاز والسعال
الدييك

الخناق ،الكزاز والسعال الدييك هي ثالثة أمراض خطرية ،ولكن التطعيم ض ّدها مين ُحك الحامية.
ُصيب هذه األمراض الكثري من الناس.
وبدون التطعيم قد ت ُ
الخناق هو عدوى يف الحلق .ميكن أن يتس ّبب املرض بإصابات
بالغة جدًا يف القلب ،الكىل والجهاز العصبي ،وميكن للمرء أن
ميوت جراء ذلك .ينترش املرض إىل اآلخرين عن طريق اللعاب،
عىل سبيل املثال إذا كنت تشارك قنينة مياه مع اآلخرين أو إذا
كنت قريباً جدا ً من اآلخرين.
الكزازسبب ُه البكترييا التي قد تدخل إىل الجسم ،عىل سبيل
املثال من خالل جرح مل ّوث أو لدغة من حيوان .يتسبّب
الكزاز بتقلصات عضل ّية وهو مرض قاتل .الكزاز مرض غري ُم ِ
عد
بني البرش.
يؤدّي السعال الدييكإىل نوبات سعال طويلة وقوية .ان هذا
املرض خطري بشكل خاص عىل األطفال الصغار وبالنسبة لهم
قد يكون السعال الدييك مرض مهدد لحياتهم .يصيب املرض
اآلخرين بالعدوى من خالل قطرات رذاذ صغرية يف الهواء
والتي تنتج عندما يسعل الشخص املريض أو يعطس.

برنامج التطعيم يف السويد

يستلزم األمر العديد من الجرعات
ويف الصفني  8و 9يتم تقديم الجرعة الخامسة من اللقاح ضد
الكزاز والخناق والسعال الدييك للجميع .و يحتاج البالغونإىل
تكرار التطعيم كل  20عاما ليك تبقى الحامية يف الجسم.
جميع اللقاحات التي تتلقاها من خالل مراكز ص ّحة الطفل
وصحة الطالب هيطوعية ومجانية.
هل تريد معرفة املزيد؟
ميكنك دامئا التحدث إىل ممرضة املدرسة إذا كان لديك بعض
األسئلة.
ميكنك أيضا قراءة املزيد عىل:
1177
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يمكنك هنا أن ترى اللقاحات المقدمة لجميع األطفال في السويد ،للوقاية من األمراض الخطيرة.

كيفية التطعيم
قبل التطعيم
إذا كانت لديك أسئلة قبل التطعيم ،يمكنك التحدّث
إلى أحد األشخاص الكبار في عائلتك أو مع ُممرضة
المدرسة .يُمكنك أصطحاب أحد البالغين إلى موعد
الزيارة إذا رغبت بذلك.
التطعيم
ممرضة المدرسة تعطي اللقاح .ستحصل علىاللقاح من
خالل حقن أبرة في العضد.
بعد التطعيم
ال يشعر الغالبية العظمى من الناس بشيء بعد
التطعيم أو قد يشعرون بألم عند اللمس في مكان
الحقن .قد يُعاني البعض من الحمى وألم العضالت
في الذراع .أن ذلك ليس خطيرا ً تما ًما وسوف يزول
في غضون أيام قليلة .إذاكُنتقلقاً بعض الشيء بعد
التطعيم ،يمكنك أنت أو والديك أو أولياء األمر
االتصال بممرضة المدرسة أوالرعاية الصحية.

