
الجدوى من إجراء هذه الحملة

الأطفال  به من  باأ�س  الإ�ضابة مبر�س احل�ضبة وم�ضاعفاته لعدد ل   -

الذين �ضبق تلقيحهم �ضد هذا املر�س.

غري  الأطفال  ي�ضيب  الذي  اخلطورة  البالغ  وال�ضلل  الت�ضوهات   -

املح�ضنني �ضد ال�ضلل.

بالق�ضاء  واليوني�ضف  العاملية  ال�ضحة  منظمة  مع  لبنان  اإلتزام   -

على مر�ضّي احل�ضبة وال�ضلل.

يستثنى من إعطاء لقاح الحصبة الحاالت التالية فقط

�إ�ستثناء م�ؤقت:

موؤقتة  طبية  عناية  ت�ضتدعي  عار�ضة  باأمرا�س  امل�ضابون  الأطفال 

بحيث يتم تلقيحهم بعد ال�ضفاء.

�إ�ستثناء د�ئم ونهائي:

لقاح  اإعطائهم  جراء  بح�ضا�ضية  �ضابقاً  اأ�ضيبوا  الذين  الأطفال 

.)MMR( احل�ضبة اأو لقاح

الأطفال امل�ضابون باأمرا�س �رسطانية.

الأطفال امل�ضابون بنق�س مناعة, خلقي اأو مكت�ضب.

الأطفال الذين اأجريت لهم زراعة اأع�ضاء, كالكبد اأو الكلى اأو �ضواهما.

اللقاح لأي منهما, يتوجب  اإعطاء  اأعاله, ولتجنب  اأي من احلالت  ويف 

اإدارة  اإىل  واإعادتها  اأدناه  الق�ضيمة  تعبئة  الطالب  اأمر  اأولياء  على 

اآذار/ مار�س وتنتهى يوم 31  املدر�ضة قبل احلملة التي �ضتبداأ يوم 18 

اآذار/ مار�س 2013.

الأرقام  على  العامة  ال�ضحة  بوزارة  الإت�ضال  يرجى  إستفسار  ألي 
التالية: 611174\01 - 611175\01 اأو بطبابة ق�ضائكم.

اإ�ضم الطالب                   تاريخ الولدة 

احلالة الطبية التي متنع الطالب من اأخذ لقاح احل�ضبة  )تو�ضع اإ�ضارة  

X يف املربع املنا�ضب( :
الإ�ضابة �ضابقا بح�ضا�ضية جراء اأخذ لقاح احل�ضبة  

نق�س مناعة )خلقي او مكت�ضب(  

اأمرا�س �رسطانية  

يعالج بالكورتيزون  

اللقاح م�ضمون ح�ضب املعايري الدولية جمانا يف املراكز ال�ضحية 

وامل�ضتو�ضفات واملدار�س - للمزيد من املعلومات يرجى الإت�ضال بوزارة 

ال�ضحة العامة على الأرقام التالية: 611174 01 او  611175 01  اأو 

بطبيب الق�ضاء



الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة وشلل األطفال 
مع إعطاء فيتامين »أ« -  لألطفال من 0 إلى 18 سنة

دليل األهل

�ضد  التلقيح  اأن�ضطة  لتعزيز  حملة  العامة  ال�ضحة  وزارة  تنفذ   

مر�ضي احل�ضبة و�ضلل الأطفال وللوقاية من نق�س Vitamin A فى 

ولغاية  يوم  عمر  من  الأطفال  جميع  م�ضتهدفة  خمتارة  اأق�ضية   10

18 �ضنة بهدف ال�ضيطرة على مر�ضي احل�ضبة و�ضلل الأطفال ورفع 

جمازين  واأطباء  اأخ�ضائيني  اإ�رساف  حتت  وذلك  التح�ضينية  التغطية 

يتمتعون باملهنية والكفاءة العالية وبالتعاون مع منظمة اليون�ضف 

و منظمة ال�ضحة العاملية  وموؤ�ض�ضات القطاع ال�ضحي الأهلي.

وقد تقرر تنفيذ هذه احلملة الوطنية ال�ضاملة يف جميع الأق�ضية   

يف لبنان, وت�ضمل احلملة كافة الأطفال املقيمني يف لبنان من لبنانيني 

وغري اللبنانيني.

تن�ضح اجلهات املخت�ضة من منظمة ال�ضحة العاملية واليوني�ضف   

كذلك الأطباء باأن يتم تلقيح جميع الأطفال دون اإ�ضتثناء )الإ�ضتثناء 

ح�ضا�ضية(  اأو  مر�س  اأي  من  يعاين  الطفل  اأو  الولد  يكون  اأن  الوحيد 

من  جرعتني  اأو  جرعة  على  �ضابقاً  ح�ضلوا  الذين  اأولئك  فيهم  مبن 

لقاح احل�ضبة وال�ضلل, وكذلك اأولئك الذين يعتقد باأنهم قد اأ�ضيبوا 

والأولد  لالأطفال  موؤكدة  حماية  لتاأمني  وذلك  م�ضى  فيما  باحل�ضبة 

الذين قد ل تكتمل مناعتهم حتى اإعطاء جرعة اأو جرعتني من اللقاح.

مرض الحصبة: احل�ضبة مر�س فريو�ضي معدي. يعاين الذين ي�ضابون 
به من اإرتفاع حاد يف احلرارة وطفح جلدي ووهن ع�ضلي وتعب. ي�ضاب 

حرارة.  مع  املر�س  يف  ايام  خم�ضة  حوايل  ويق�ضون  عادة  به  الأطفال 

به يف  ي�ضابوا  اأو حتى مل  يلقحوا  الذين مل  الكبار  اأي�ضا  به  وي�ضاب 

احل�ضبة  مري�س  يعالج  مل  اإذا  مناعة.  يكت�ضبوا  مل  لأنهم  ال�ضغر 

ويلقى الإهتمام املنا�ضب له �ضوف يعاين من عدة م�ضاعفات قد توؤدي 

للموت.

املرء  به  ي�ضاب  فريو�ضي  مر�س  الأطفال  �ضلل  األطفال:  شلل  مرض 
العالج  املري�س  يلقى  واإذا مل  الأطراف٬  احد  اإىل �ضلل  ويوؤدي  الفم  من 

والعناية الكافية يوؤدي املر�س اإىل املوت اأحيانا.

النظر  يف  �ضعف  اإىل   Vitamin A نق�س  يوؤدي   :Vitamin A نقص 
و�ضعف يف تكون العظم واخلاليا ونق�س املناعة.

إجابات على بعض األسئلة المحتملة لدى األهل

اإذا ما كانت مناعة ولدي قد اإكتملت �ضد احل�ضبة  �س: كيف اأعرف 

خمربية  دم  فحو�ضات  باإجراء  اإل  ذلك  معرفة  ميكن  ل  ج:  وال�ضلل؟ 

)Serology( حمددة ومعقدة.

جرعتي  اإعطائهم  بعد  مناعتهم  اإكتملت  ممن  ولدي  كان  اإذا  �س: 

)MMR(٬ فهل هناك من �رسر يف اأخذ هذه اجلرعة الإ�ضافية من لقاح 

احل�ضبة اأثناء احلملة؟ ج: ل �رسر من اإعطاء اجلرعة الإ�ضافية.

�س: كيف توؤخذ اللقاحات و Vitamin A؟ ج: بوا�ضطة اإبرة �ضغرية حتت 

الذراع الأي�رس للح�ضبة واأما ملر�س �ضلل الأطفال فيعطى قطرتني من 

اللقاح يف الفم.

اأطباء  �ضيتوىل  ج:  وVitamin A؟  اللقاحات  باإعطاء  �ضيقوم  من  �س: 

املجازات  املمر�ضات  من  نخبة  اإىل  اإ�ضافًة  اللقاح.  اإعطاء  مدربون 

باإ�رساف الأطباء.

لقاح  من  الروتينية  جرعته  لإعطائه  موعد  ولدي  لدى  كان  اإذا  �س: 

)MMR( اأثناء احلملة, فما العمل؟ ج: يعطى جرعة احل�ضبة اخلا�ضة 

باحلملة ويوؤجل موعد اجلرعة )MMR( الروتينية ملدة �ضهر.

�س: هل تعترب لقاحات احل�ضبة وال�ضلل اخلا�ضان باحلملة ماأمونان؟

ج: طبعاً, اإن لقاحات احل�ضبة وال�ضلل اخلا�ضان باحلملة هما لقاحان 

ماأمونان فقد اأّمنت من اليوني�ضف اإ�ضتناداً اإىل املعايري الدولية. 

ج: اللقاحات امل�ضتعملة  �س: ماذا عن �ضالحية اللقاح امل�ضتعمل؟ 

�ضاحلة و قد مت اإختبارها.

�س: هل لهذه اللقاحات اخلا�ضة باحلملة اأية  اآثار جانبية؟ 

احلرارة,  مثل  املعروفة٬  اجلانبية  الآثار  بع�س  من  لقاح  اي  يخلو  ل  ج: 

والأمل اأو احل�ضا�ضية.

من  امللقحني  الأطفال  حلماية  وقائية   اإجراءات  اأية  اإتخذمت  هل  �س: 

ج: نعم. �ضتتم مراقبة كل طفل ملدة ن�ضف �ضاعة  اجلانبية؟  الآثار 

دار  اأو يف  املدر�ضة  اللقاح٬ و�ضيكون الطبيب موجودا يف  اإعطائه  بعد 

اأو يف املناطق امل�ضتهدفة ملعاجلة اي من الآثار اجلانبية التي  احل�ضانة 

�ضتطراأ.

�س: مبن ميكننا الإت�ضال لالإ�ضتف�ضار اأكرث عن هذا املو�ضوع؟ ج: ميكن 

بطبيب  اأو  العامة,  ال�ضحة  بوزارة  التح�ضني  برنامج  باإدارة  الإت�ضال 

للتح�ضني:  الوطني  الربنامج  اإدارة  التالية:  الأرقام  على  الق�ضاء 

   01\611174 - 01\611175


