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معلومات لألشخاص الذين سيلقّحون أنفسهم ضد

الحصبة والنكاف والحصبة
األملانية

الحصبة والنكاف والحصبة األملانية هي ثالثة أمراض ميكن أن تؤ ّدي إىل اإلصابة الشديدة باملرض.
يوفّر اللقاح حامية جيدةضد هذه األمراض.

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.

إذا تم تطعيم الكثري من الناس
حينها ميرض عدد قليل من الناس
إذا تم تطعيمك ضد الحصبة والنكاف والحصبة األملانية ،فأنّك
تحصل عىل الحامية ضد املرض وضد إصابة اآلخرين بالعدوى.
إذا تم تطعيم العديد من الناسومل يعد أحد يصاب بالعدوى،
ميكن جعل هذه األمراض تختفي متاماً.
يتم إعطاء اللقاح ضد الحصبة ،النكاف والحصبة األملانية
مرتني :مرة يف املركز الص ّحي لألطفال  BVCومرة يف املدرسة.
جميع اللقاحات التي تتلقاها من خالل مراكز ص ّحة الطفل
وصحة الطالب هي طوعية ومجانية.

يشعر الشخص املصاب بالحصبة بارتفاع يف درجة الحرارة،
السعال والطفح الجلدي عىل الجسم وقد ميرض بشدّة.
النكاف يؤدّي إىل انتفاخ الخدّين .قد يُصبح الشخص مريضاً
جدا ً.
تس ّبب الحصبة األملان ّية أرتفاع الحرارة وظهور الطفح عىل
الشخص املريض .إذا كانت املرأة الحامل مصابة بالحصبة
االملان ّية ،فهناك خطر أن يُصاب الطفل الذي سيولد بإصابات
خطرية.
جميع هذه األمراض الثالثة تنقل العدوى بسهولة بني الناس
بحيث ميرض اآلخرون أيضً ا.

التطعيم
تقوم ممرضة المدرسة بأعطائك اللقاح .ستحصلعلى
اللقاح 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.

هل تريد معرفة املزيد؟
ميكنك دامئا التحدث إىل ممرضة املدرسة إذا كان لديك بعض
األسئلة.
ميكنك أيضا قراءة املزيد عىل:
•1177.se
•Folkhalsomyndigheten.se

برنامج التطعيم يف السويد

يمكنك هنا أن ترى اللقاحات المقدمة لجميع األطفال في السويد ،للوقاية من األمراض الخطيرة.
لفطلل ةيبطلا ةياعرلا زكرم
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