معلومات مهمة

غ�
إذا
كان طفلك ي
ّ
مطعم
ت
ال� يتضمنها برنامج التطعيم
هل
يفتقر طفلك للحماية من أي من األمراض ي
ف
لألطفال ي� السويد؟
ف
التفك� ي� بعض األشياء الهامة عندما يتعلق األمر
إذا فأنت تحتاج إىل
ي
ت
خط�ة لألطفال.
ال� يمكن أن تكون
ي
باألمراض ي

ن ف
المتخصص� ي� الرعاية الصحية
تحدث إىل
ي
عندما يحتاج طفلك إىل الرعاية الطبية فعليك
ين
ين
الصحي� بأن طفلك
الموظف�
دائما إخبار
ً
لم يحصل عىل التطعيم وفقا بل�نامج التطعيم
السويدي لألطفال .إنهم بحاجة إىل معرفة ذلك
من أجل إعطاء طفلك العالج المناسب ومنع
انتشار العدوى.
عليك االنتباه لوضعك أثناء السفر
غ� مألوفة
والحصبة
بعض األمراض مثل الخناق
ي
ف
ف ي� السويد ولكنها قد تكون موجودة ي� الخارج.
لذلك ،فمن المهم أن تقرأ النصائح المتعلقة
بالسفر مع األطفال .يمكنك عىل الموقع
.1177.seإيجاد معلومات جيدة حول هذا
الموضوع .تحتاج أيضا إىل معرفة كيفية التواصل
مع الرعاية الصحية عندما تكون خارج السويد.

أخ� الطفل
ب
يكون خطر اإلصابة باألمراض ف ي� بعض الحاالت
أك� من المعتاد ،عىل سبيل المثال أثناء الرحالت
ب
ف
إىل
و� بعض الوظائف .يحتاج طفلك إىل
الخارج
ي
ت
ال� لم يتم تطعيمه ضدها.
معرفة األمراض ي
نرحب باتصالك بنا
ت
ال� لم يحصل عليها
يمكنك فتكملة التطعيمات ي
طفلك ي� أي وقت.
يحصل جميع األطفال ت
ح� سن  18سنة لقاحات
إضافية ف ي� إطار برنامج التطعيم العام.

ّ
فكر بشكل خاص في هذا
جروح ملوثة أو ترابية؟
إذا لم يكن طفلك مطعما ضد الكزاز
وتعرض لجرح ملوث أو جرح ترابي أو
تعرض للعض من الحيوانات فعليك نقله
ً
للعالج فورا .الكزاز هو مرض خطير جدا
ومن المهم الحصول على العالج الوقائي
بسرعة.
ً
ً
هل قابل طفلك شخصا ُمصابا بالسعال؟
إذا كان طفلك دون الستة أشهر من العمر،
ً
ً
مصابا بالسعال الديكي،
شخصا
وقابل
.
فقم بنقله للعالج في نفس اليوم السعال
الديكي هو مرض ينتقل بسهولة ويمكن
أن يصبح خطيرا جدا بالنسبة لألطفال
الصغار.
هل تبحث عن الرعاية الصحية؟ قم
ً
باالتصال هاتفيا أوال
بعض األمراض شديدة العدوى .لذلك،
ً
يجب عليك دائما االتصال بدليل الرعاية
 1177قبل وصولك إلى قسم الطوارئ
أو المركز الصحي .قد يحتاج الموظفون
في الموقع إلى االستعداد لمنع انتشار
أي عدوى إلى أشخاص آخرين في غرف
االنتظار على سبيل المثال.
ً
إذا كان طفلك مريضا بشكل خطير فاطلب
العالج الفوري .في حالة الطوارئ ،اتصل
على .112

ّ
مطعم 2 /2 .
معلومات مفيدة إذا كان طفلك غير

يمكنك هنا قراءة المزيد عن األمراض المدرجة
ف
ت
وال� يمكن لطفلك الحصول
ي� برنامج التطعيم ي
عىل حماية منها من خالل التطعيم.
ف
ه عدوى ي� المعدة تسبب
عدوى ي
ف�وس الروتا ي
اإلصابة باإلسهال ق
وال�ء والجفاف لألطفال .قد
ي
ف
يحتاج الطفل ي� بعض األحيان أن يحصل عىل
ف
ف
المستش�.
رعاية ي�
ف
الخناق هو عدوى ي� الحلق شديدة العدوى
وخط�ة ويمكن أن تسبب ض
أ�ارا للقلب والكىل
ي
العص� مهددة للحياة.
والجهاز
بي
الكزاز مرض تسببه بكت�يا موجودة ف� ت
ال�بة
ي
ي
ف
و� أمعاء الحيوانات .قد يصاب الطفل بالكزاز
ي
إذا عضه حيوان أو أصيب بجرح ملوث .يصاب
ف
الطفل عندها بتشنجات ي� العضالت وصعوبة
ف
غ� معد ي ن
ب�
ي� البلع والتنفس .الكزاز مرض ي
ش
الب�.
الديكهو مرض شديد العدوى ويسبب
السعال
ي
نوبات سعال شديدة وكذلك السعال لمدة قد
تستمر لعدة أشهر .بالنسبة للرضع فيمكن أن
ً
مهددا للحياة.
يكون المرض
ً ف
ُي ّ
العص� يمكن
سبب شلل األطفالتلفا ي� الجهاز
بي
أن يؤدي إىل الشلل ض
وأ�ارا مدى الحياة.
يمكن أن تسببالمستدمية نز
ال�لية Hibعدوى
خط�ة خاصة لدى األطفال دون سن الخامسة.
ي
نز
يمكن أن تسبب المستدمية ال�لية  Hibالتهاب
ً
السحايا الذي يمكن أن يصبح مهددا للحياة أو
يسبب ض
أ�ارا مستديمة.
ف
يمكن أن تسببالمكورات الرئوية التهابات ي� األذن
والتهاب الجيوب األنفية لألطفال ولكن أيضا
أمراضا ث
أك� خطورة مثل االلتهاب الرئوي وتسمم
الدم والتهاب السحايا.

ه مرض شديد العدوى وتسبب الحىم
الحصبة ي
الشديدة والسعال والطفح الجلدي.
قد يصاب الطفل بأمراض أخرى ناجمة عن
إصابته بالحصبة مثل التهاب الدماغ والتهاب
ف
األذن وااللتهاب الرئوي .قد تؤدي الحصبة ي�
بعض األحيان إىل الوفاة.

مجاني
تطعيم األطفال مجاني ما دام الطفل دون سن
الثامنة عشرة .إذا كان الطفل راشدا ،أي أنه
يبلغ الثامنة عشرة من العمر ،فسيتم تقديم
التطعيمات في المستوصف أو في عيادة التطعيم
مقابل دفع رسم مالي.

النكاف هو مرض شديد العدوى ويؤثر بشكل
رئيس عىل الغدد اللعابية ولكنه يمكن أيضا
ي
أن يسبب أمراضا اخرى مثل التهاب السحايا
والتهاب الدماغ .يمكن أن يصاب األوالد بالتهاب
الخصية.

هل تريد معرفة المزيد؟
ً
يمكنك دائما االتصال بمركز رعاية الطفل أو
ف
وحدة الصحة ي� المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة
ف
أو ترغب ي� تطعيم طفلك .يمكنك أيضا قراءة
المزيد عىل:

الحصبة األلمانية عادة ما تكون عدوى خفيفة،
ولكن إذا كانت المرأة الحامل مصابة فهناك خطر
كب� لإلجهاض أو أن يولد الطفل بعيوب خلقية
ي
خط�ة.
ي
ف�وس الورم الحليم ش
الب�ي ( )HPVهو مرض
ي
ي
يصيب الجلد واألغشية المخاطية .نادرا ما تتم
مالحظة العدوى وعادة ما يتم الشفاء بشكل
ت
ف
ذا� .عندما ال
تخت� العدوى فيمكن أن تؤدي
ي
ي
ف
تغي�ات ي� الخاليا تسبب رسطان عنق الرحم
إىل ي
ً
أنواعا أخرى من الرسطان الحقا منالعمر.
وكذلك

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• lakemedelsverket.se

التهاب الكبد بهو مرض قد يسبب التهاب
الكبد .يتمالشفاء من العدوى ف ي� اغلب الحاالت
ق ف
ف
تب� ي�
الف�وسات
ولكن ي� بعض األحيان فان ي
ف
الجسم ويمكن أن تسبب تلفا ي� الكبد أو رسطان
أك� إذا
الكبد عىل المدى الطويل .يكون الخطر ب
تمت اإلصابة ف ي� عمر الطفولة.

ف
برنامج التطعيم ي� السويد

يمكنك هنا أن ترى اللقاحات المقدمة لجميع األطفال في السويد ،للوقاية من األمراض
الخطيرة.
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األمراض ت
ال� يمكن لطفلك الحصول عىل حماية منها
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