
حامية األطفال من األمراض التي ميكن الوقاية منها
اللقاحات تقي األطفال من اإلصابة باألمراض. فيام ييل بعض اإلجابات عن أسئلة شائعة لدى اآلباء واألمهات من سكان إلينوي عن التطعيامت.

ملاذا يجب تطعيم األطفال؟
• الفريوسات والبكترييا املسببة لألمراض ما زالت موجودة. فيمكن انتقالها إىل أي منطقة من املناطق. وهي تسبب تفيش ألمراض 	

األطفال كل عام.
• اللقاحات تساعد يف الوقاية من أمراض معينة. بعض هذه األمراض قد تكون قاتلة أو تسبب إصابة مستدمية للطفل. ومنها الدفترييا 	

وشلل األطفال. كام أن هناك أمراض قد ترض بأطفال بدرجة حادة أكرب من غريهم. فعدوى الحمى النكافية قد تكون خفيفة وقد 
تسبب الصمم للطفل. وقد تسبب اإلصابة بالحصبة الطفح الجلدي أو تؤدي إىل تورم املخ.

• تطعيم الرضع يساعد يف تقليل خطر متالزمة SIDS )متالزمة موت الرضع املفاجئ(.	
• قوانني والية إلينوي تفرض التطعيامت  قبل دخول الطفل دور الرعاية أو املدرسة.	
• تطعيم معظم السكان ضد األمراض يحد من انتشارها. وهذا يساعد يف حامية األطفال املصابني بأمراض حادة أو الصغار دون سن 	

التطعيم.

هل ميكن للقاحات  أن تؤذي طفيل؟
• اللقاحات أكرث أمانًا من األمراض التي تقي منها. فهي خاضعة الختبارات واسعة. كام أن اللقاحات تخضع للمراقبة طاملا كانت 	

مستعملة.
• تحدث مع مقدم رعايتك الصحية قبل تطعيم طفلك. أخربه مبا إذا كان طفلك مريًضا أو لديه حساسية أو إن كانت تحدث له آثار 	

سلبية من أي لقاح أو دواء.
• أي دواء قد يكون له آثار جانبية. فقد يلتهب مكان الحقن. وقد يصاب طفلك بحمى خفيفة. ولكن الحاالت التي تسبب فيها الحقن 	

مشاكل حادة هي بضع حاالت يف املليون.
• أشارت نتائج األبحاث العلمية املكثفة إىل عدم وجود صلة بني اللقاحات وبني التوحد.	

من الذي يقرر جدول التطعيامت؟
• يقوم األطباء وخرباء األمراض بإعداد جدول التطعيامت بناء عىل أحدث األبحاث.	
• ثم يعتمد هذا الجدول من الجمعية األمريكية ألطباء األطفال ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC( واألكادميية األمريكية 	

ألطباء األرسة.
• طبيب طفلك هو من يويص بأنسب جدول لتطعيم الطفل.	

هل حصول الرضيع أو الطفل الصغري عىل تطعيامت كثرية يشء آمن؟
• تستخدم يف اللقاحات كميات صغرية جًدا من املستضدات ملساعدة جهاز الطفل املناعي عىل التعرف عىل األمراض الخطرية وتعلم 	

محاربتها. واملستضدات هي أجزاء من الجراثيم التي تسبب قيام جهاز املناعة بالعمل.
• وفًقا ملراكز CDC، استعمل يف اللقاحات بفرتة التسعينيات 3000 مستضد للحامية من مثانية أمراض لألطفال تحت سن الثانية. أما 	

اليوم، فتستعمل يف تضدات للحامية من 14 مرًضا لألطفال تحت سن الثانية. فبفضل التقدم العلمي، تستطيع اللقاحات اليوم أن 
تحمي األطفال من عدد أكرث من األمراض باستعامل عدد أقل من املستضدات. 

• تحتوي اللقاحات عىل نسبة ضئيلة فقط من املستضدات التي يتعرض لها الرضع يف حياتهم اليومية.	
• إن  الطفل املتمتع بالصحة الجيدة قادر جًدا عىل تحمل عدة لقاحات يف مدة قصرية.	
• تأجيل التطعيامت يرتك الطفل غري محمي من األمراض الخطرية والقاتلة.	
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