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التطعيمات

أحضر كل سجالت التطعيمات وغيرها من السجالت 
الطبية األخرى معك في كل مرة تذهب فيها لزيارة 

أخصائي الصحة هنا وفي الواليات المتحدة.

اسأل طبيبك إذا كان لديك أي 
أسئلة.

 ما الذي ينبغي معرفته  
بشأن التطعيمات؟

الحصول على التطعيمات قبل 
 االنتقال هو مفتاح.....

أسرتك إلى الواليات المتحدة.
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تساعد التطعيمات على حمايتك وحماية أسرتك من 
بعض األمراض الخطيرة.

إن حصولك على بعض هذه التطعيمات اآلن يساعد على 
حمايتك وحماية أسرتك من اإلصابة بهذه األمراض، وسيجعل 

عملية إعادة التوطين الخاصة بك واإلندماج في الواليات 
المتحدة أسهل.

فهذه التطعيمات تصنع من نفس البكتيريا أو الفيروسات المسببة للمرض، 
لكنها عبارة عن نسخة آمنة وأضعف، بحيث تساعد على وقايتك وعدم 

تعرضك لإلصابة بالمرض. 

كيف يعمل التطعيم؟

 لماذا يجب علينا الحصول 
على التعطيمات؟

تمنح هذه التطعيمات المناعة من هذه األمراض قبل اإلصابة بها.

2
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 أخذ التطعيم؟ 
وما الذي يجب فعله؟

احصل على المساعدة الطبية فوراً، واتصل بالطبيب التابع إلى 
لجنة منظمة الهجرة الدولية، إذا الحظت أي من التفاعالت التالية خالل 

بضع ساعات من تلقي التطعيم. التفاعالت خطيرة لكنها نادرة 
الحدوث للغاية.
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مالحظات:



40°+

سيقرر الطبيب أي التطعيمات التي يجب عليك أخذها. بعض 
األطفال والبالغين ومن بينهم السيدات الحوامل يجب عليهم عدم أخذ  

بعض التطعيمات.

 متى يجب عدم 
أخذ التطعيمات؟

قبل التفاعالت 
الطبية أو الحساسية
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قد تحدث تفاعالت طبية “موضعية” خفيفة وهي ال تعد خطيرة عند شخص 
من بين أربعة أشخاص. هذه التفاعالت الطبية الخفيفة مثل الشعور بالضعف، 

أو اإلحمرار أو التورم الذي قد يحدث وسرعان ما تزول خالل يوم أو يومين. 
قد تحدث تفاعالت أكثر حدة أيضاً، لكن ليس كثير الحدوث، فالطبيب المتابع 

والممرضة مدربين على التعامل مع مثل هذه الحاالت. قد يتسبب التطعيم في 
أضرار جسيمة، لكن في حاالت نادرة جداً في الحدوث.

أجل، الحصول على التطعيمات اآلن من أجل 
حمايتك هو أقل خطراً من تعرضك لإلصابة 

بهذه األمراض الخطيرة.

إذا من األفضل واألئمن الحصول 
على التطعيمات اآلن اآلن بدالً 

من اإلصابة بالمرض الحقاً؟

ما المخاطر المحتملة 
الناجمة عن أخذ التطعيمات؟ 

1 من بين 4
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قم بإخبار الطبيب والممرضة إذا كنت قد عانيت أنت أو طفلك من تفاعالت 
طبية خطيرة بعد الجرعة السابقة من التطعيم، أو المعاناة من أي أعراض 

حساسية خطيرة. )هذه التفاعالت الطبية وأعراض الحساسية نادرة الحدوث(. 
خصوصاً خصوصاً بالنسبة للخميرة، أو األدوية التي يطلق عليها أسماء نيوميسين، أو 

ستربتوميسين، أو بوليميكسين.
  مرض في الدماغ أو النظام العصبي خالل 7 أيام

  بكاء غير متوقف لمدة 3 ساعات أو أكثر
  نوبة مرضية مفاجئة أو انهيار

 حمى بدرجة حرارة تزيد عن 40 مئوية



 يمكن لهذه التطعيمات الموصى بها حمايتك 
من التعرض لإلصابة بـ 

13 مرض خطير! 

األعراضالفيروسات 

 الحمى، الطفح، عدوى األذن، فيروس الحصبة
نوبات الصرع، تلف الدماغ

انتفاخ الغدد، الطرش، التهاب السحاياالنكاف 

الحمى، الطفح، التهاب المفاصل، العيوب الخلقيةالحصبة األلمانية 

تليف الكبد، سرطان الكبدإلتهاب الكبد البائي

الشللشلل األطفال 

جدري الماء، االلتهاب الرئوي، تلف الدماغجدري الماء 

إسهال حادعدوى الفيروسة العجلية 
البكتيريا

نزلة اإلنفلونزا الوافدة
النوع ب

 التهاب السحايا، االلتهاب الرئوي، إصابة الدم 
بالعدوى

عدوى الحلق، مشكالت في التنفس والقلبالدفتريا 

الشاهوقالسعال الديكي 

تصلب الجسم الكزاز  

التهاب السحايا، االلتهاب الرئوي، إصابة الدم بالعدوى الجرثومة العقدية الرئوية 

التهاب السحايا، إصابة الدم بالعدوىالبكتيريا المكورة السحائية 
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ستوفر التطعميات الحماية لك ولعائلتك ضد األمراض 
الخطيرة.
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