
 7 رقم MMRلقاح  
 معلومات 

 حول التطعیم الوقائي ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة 
 ) 2021اعتباًرا من أكتوبر الوضع  (

 
تعد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة أمراًضا منتشرة تسببھا العدوى بالفیروسات (فیروس الحصبة أو النكاف أو 

ب حمایة  المركّ  MMRالحصبة األلمانیة) وتصیب األطفال في الغالب لكنھا قد تحدث أیًضا عند البالغین. یوفر لقاح 
الحصبة  ال النكاف ووال  الحصبةال ذ ال یوجد دواء یمكنھ أن یعالج إ؛ متزامنة ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانیة

 المنتظم وفي الوقت المناسب أن یحمي من ھذه األمراض!  MMRلتطعیم فقط األلمانیة. یمكن 
 

مرًضا شدید الخطورة وینتقل بسھولة من شخص إلى آخر. وھي تستمر حوالي أسبوعین وتكون  الحصبةغالبًا ما تكون 
(طفح ظاھر). تتضمن المضاعفات المتكررة تقلیدي مصحوبة بحمى شدیدة، وسعال، والتھاب الملتحمة وطفح جلدي 

إلى   1000من كل   1لي  للحصبة االلتھاب الرئوي وعدوى األذن الوسطى. یصیب التھاب المخ (التھاب الدماغ) حوا
بالمائة من المرضى أو قد یؤدي إلى إعاقة عقلیة وجسدیة. إن   30مریض، ویمكن أن یكون قاتالً في حوالي  2000

سنوات والبالغین، وكذلك المراھقین أیًضا، معرضون بشكل خاص لخطر اإلصابة   5األطفال الذین تقل أعمارھم عن  
نحو متكرر أكثر. إذا حدثت الحصبة في مرحلة الطفولة المبكرة، فھناك خطر  فھم یعانون من مضاعفات على  -بالحصبة 

 . )SSPE(الحاد دون  متزاید لإلصابة بمرض دماغي نادر لكنھ ممیت دائًما، وھو التھاب الدماغ الشامل المصلب 
 

المصابة  حاالت عشر البحمى، وصداع، وتورم في الغدد اللعابیة ("النكاف"). في  امصحوبً یكون فیروسي  مرضٌ  النكاف
النكاف تقریبًا، یحدث التھاب إضافي في السحایا (التھاب السحایا) وأحیانًا في الدماغ (التھاب الدماغ). یعد فقدان السمع ب

بتورم والتھاب في  ینر بالغوأو ذك ینمراھق ةربعأكل واحد من بین یصاب ومن المضاعفات النادرة لكنھا نموذجیة. 
 الخصیتین والذي نادًرا ما یؤدي إلى العقم.

 
فیروسي طفیف في الغالب، وھو مصحوب بحمى، وطفح جلدي (طفح ظاھر) وتورم في العقدة  مرضٌ  الحصبة األلمانیة

ینقلوا اللیمفاویة. لیس من النادر أن تستمر الحصبة األلمانیة دون ظھور أعراض سریریة؛ ویمكن للمصابین بھا أن 
بة األلمانیة إلى الجنین حیث یمكن  األشخاص في محیطھم أیًضا. لكن خالل فترة الحمل، یمكن أن تنتقل الحصالعدوى إلى 

 أن تسبب اإلجھاض ووالدة الجنین میتًا أو بھ تشوھات شدیدة في العینین، أو األذنین، أو القلب، أو الدماغ. 
 
 

 اللقاح 
) من فیروسات لقاح حیة وضعیفة تتكاثر بعد التطعیم. یُحقن MMRتتكون لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة ( 

اللقاح تحت الجلد أو في العضالت، ویُمكن عادةً إعطاؤه في وقت واحد مع لقاحات أخرى دون التأثیر على تحّملھ أو  
معلومات الحالیة إلى  من ھذه القاعدة وبدء حمایة اللقاح. تشیر البشأن االستثناءات القائمة فعالیتھ. یمكن لطبیبك أن ینصحك 

 مرتین.  MMRعدم الحاجة إلى معززات بعد تلقي لقاح 
  



 
 تطعیمھ ومتى؟الذي ینبغي أن یتم من 

) بالتطعیمات ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانیة لألطفال  [STIKO]شتیكوتوصي اللجنة الدائمة للتحصین ( 
  4شھًرا (بفترة فاصلة   15موثوقة، یتم إعادة تطعیم األطفال في عمر شھًرا. من أجل حمایة لقاح  11البالغین من العمر 

 أسابیع على األقل من التطعیم األول).
  11أشھر، على سبیل المثال قبل دخول منشأة لرعایة األطفال. إذا حدث التطعیم قبل سن  9یمكن إعطاء اللقاح من عمر 

 ول بوقت قصیر. وقد ینصحك الطبیب بھذا األمر.شھًرا، فیجب إعطاء التطعیم الثاني بعد عید المیالد األ
تطعیم،  وغیر معلوم وضعھم بالنسبة لل 1970الذین ولدوا بعد عام  –للتحصین جمیع البالغین "شتیكو" كما توصي لجنة 

ضد الحصبة   أن یتلقوا جرعة تطعیمم واحدة  –فقط في أثناء الطفولة اواحدً  اتطعیمً الذین تلقوا تطعیم أو أو الذین لم یتلقوا ال
)MMR .( وھیئات أیًضا الطالب ذلك ویشمل ؛ أن یتلقى الموظفون في مجاالت عمل معینة تطعیًما مزدوًجاوینبغي

 في الكلیات، ومدارس التدریب المھني، والجامعات. التدریس 
 

) لألطفال MMRVأو  MMRلقاحات بضد الحصبة (ثنائي الجرعة یتطلب قانون الحمایة من الحصبة دلیًال على التطعیم 
في مجاالت عمل معینة (على سبیل المثال   1970والمراھقین في المرافق المجتمعیة، وكذلك لألفراد الذین ولدوا بعد عام  

 في المرافق الطبیة ومرافق الرعایة وفي المرافق المجتمعیة لألطفال والمراھقین). 
 

أشھر، أو األشخاص الذین لم یتم تطعیمھم حتى   9ھم عن  غیر الُمطعمین الذین تزید أعمارینبغي لألفراد  . 1 :مالحظات
جرعة واحدة  أن یتلقوا   ، أو الذین كانت حالة التطعیم لدیھم غیر واضحةMMRاآلن أو تلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح 

أیام من مخالطة شخص یعاني من الحصبة أو النكاف أو الحصبة   3في غضون  –إن أمكن   – MMRمن تطعیم 
أن تحصل النساء في سن اإلنجاب على تطعیمین موثقین ضد الحصبة األلمانیة، وفي ھذه الحالة یمكن ینبغي . 2 األلمانیة.

. إن إعطاء التطعیم الوقائي ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانیة لألفراد الذین لدیھم 3حذف تحدید العیار الحجمي.  
 ر ضار. بالفعل مناعة ضد واحد أو أكثر من ھذه األمراض غی

 
 

تطعیمھ؟عدم من الذي ینبغي   
درجة مئویة حتى یتعافى.  38.5تطعیم أي شخص یعاني من مرض حاد مع حمى بدرجة حرارة تزید عن عدم ینبغي 

أو ُمكتسبًا أو ناجًما عن  یةُخلقیذلك ألسباب كان  سواءً  –األفراد الذین یعانون من نقص المناعة وینبغي عادةً عدم تطعیم 
یجب أال یتم تطعیمھم عموًما. االستثناءات ممكنة في ظل ظروف معینة. یجب على ھؤالء المرضى أن یأخذوا   – األدویة

 مع ھذا النقص المناعي، وبعد الموازنة المالئمة بین المخاطر والفوائد – بنصیحة األطباء المعالجین فیما إذا كان بإمكانھم
، أو إذا كان ھناك  MMRسابق بلقاح أعراض بعد تطعیم سبق أن ظھرت لدیھم رغم ذلك. إذا  MMRلقاح  أن یتلقوا–

فرط حساسیة شدید لمكونات اللقاح، فسوف یقدم لك طبیب التطعیم المشورة. یمكن عموًما تطعیم األفراد الذین یعانون من 
الحساسیة بعد تناول بیاض بیض الدجاج)؛ وإذا لزم  ) (فرط األلبومین/حساسیة شدیدة تجاه زالل الدجاج (بیاض البیض

 إعطاء التطعیم باالحتیاطات المناسبة.ینبغي األمر، 
 

  8إلى    3لألفراد الذین تلقوا الغلوبولین المناعي خالل األشھر األخیرة (خالل فترة من  MMRإجراء تطعیم عدم ینبغي 
الدم في نفس الفترة   أشھر حسب جرعة مستحضر الغلوبولین المناعي المستخدم) أو لألفراد المتلقین للدم في عملیات نقل

في دم المتبرع ضد الفیروسات   – المضادة األجسام  –الزمنیة (یمكن أن یظل اللقاح غیر نشط بسبب المواد الواقیة 
للنساء الحوامل، إذ یوجد خطر نظري على الجنین الموجود في الرحم من   MMRإعطاء لقاح عدم ینبغي والمذكورة). 

مدة شھر واحد بعد التطعیم. ومع ذلك، فال یُعد التطعیم لتجنب حدوث الحمل ینبغي فیروسات اللقاح. لنفس السبب، 
 الحمل سبباً إلنھائھ. العرضي في أثناء

 
 

 قبل التطعیم وبعده الخطوات المطلوبة 
ینبغي إبالغ الطبیب المعالج قبل الخضوع للتطعیم إذا كان األفراد معرضین لتفاعالت الدورة الدمویة أو إذا كان من  

المعروف أن لدیھم ردود فعل تحسسیة فوریة. ال یحتاج الشخص الذي یتم تطعیمھ إلى اتخاذ أي احتیاطات خاصة، على  
 اد مدة أسبوع إلى أسبوعین بعد التطعیم.  الرغم من أنھ یجب تجنب المجھود البدني غیر المعت

إن فیروسات اللقاح غیر قابلة لالنتقال، أو ال تسبب أي مرض لألشخاص المخالطین. لذلك، فإن تطعیم الطفل غیر ضار،  
 حتى لو كانت ھناك امرأة حامل تعیش في بیئتھ.

 
 

 ردود فعل تحسسیة موضعیة وعامة محتملة بعد التطعیم 



إذ ؛ تقریبًا من األشخاص الُمطعمین% 10د یكون ھناك ألم، وتورم، واحمرار في موقع التطعیم في ، قMMRبعد تطعیم 
یعد ھذا تعبیًرا عن رد الفعل الطبیعي للجسم تجاه اللقاح ویظھر في غضون یوم إلى ثالثة أیام بعد التطعیم، ونادًرا ما 

إلى   1في كثیر من األحیان (من والعقد اللیمفاویة القریبة. تتورم في المائة)،  1إلى  0.1یستمر مدةً أطول. أحیانًا (من 
في المائة)، قد تظھر أیًضا أعراض عامة مثل الصداع، أو اإلرھاق، أو الشعور بالضیق، أو أعراض بالجھاز  10

من   في الغالب –الھضمي. في كثیر من األحیان، یمكن أن تظھر أعراض طفیفة للحصبة أو النكاف أو الحصبة األلمانیة 
اللقاح. في ھذه الحالة، یظھر على  الناتج عن  مرض المعروف باسم المعٍد وھو مرض غیر  –یوًما بعد التطعیم  12إلى  5

التي غالبًا ما تكون مصحوبة بطفح جلدي ضعیف شبیھ وبالمائة من األفراد الذین تم تلقیحھم حمى،  15إلى  5من 
لوحظت اإلصابة بآالم و. في بعض األحیان قد تتورم الغدة النكفیة قلیًال و. بالمائة من الحاالت) 2(في حوالي  بالحصبة

مفاصل مؤقتة عند المراھقین والبالغین، لكن نادًرا ما تحدث عند األطفال. في حاالت نادرة جًدا، قد تتورم الخصیتان  
ردة فعل طفیفة ومؤقتة (زیادة مستوى اإلنزیم). عادةً ما تكون كل ھذه  تورًما طفیفًا ومؤقتًا، أو قد تبدر عن البنكریاس

 المظاھر مؤقتة وتھدأ بسرعة ودون عواقب. 
 
 

 ھل المضاعفات التي یسببھا التطعیم ممكنة؟ 
تعد المضاعفات التي یسببھا اللقاح من العواقب التي تتجاوز الحد الطبیعي لتفاعالت اللقاح، والتي لھا تأثیر ملحوظ على 

عن طریق اإلصابة بالحمى، فقد یؤدي   MMRصحة الفرد الُمطعم. إذا أظھر الرضیع أو الطفل الصغیر ردة فعل مع لقاح 
عادة ما ال یكون لھذا أي عواقب. تعد تفاعالت الحساسیة نادرة الحدوث  ذلك في حاالت نادرة إلى حدوث تشنج حموي. و

جًدا. وغالبًا ما تكون موجھة ضد اإلضافات الموجودة في اللقاح، مثل الجیالتین أو المضادات الحیویة (التي تعد من 
في حاالت متفرقة فقط. وبالمثل، لم یحدث نزیف جلدي نتیجةً  تأقیھ المكونات النزرة). تم اإلبالغ عن حدوث صدمة 

النخفاض أعداد الصفائح الدمویة بعد التطعیم إال في حاالت متفرقة. كقاعدة عامة، تھدأ المضاعفات بسرعة ودون  
ھقین  عواقب، وال تحدث المسارات الشدیدة إال في حاالت متفرقة. في حاالت نادرة جًدا، یمكن مالحظة إصابة المرا

والبالغین بالتھاب مفاصل طویل األمد. ال یوجد دلیل على أن فیروس النكاف الضعیف المستخدم في ھذا اللقاح یمكن أن  
نادًرا ما تبلغ المنشورات الطبیة عن اإلصابة بأمراض الجھاز العصبي األخرى (مثل النوبات، أو  یسبب التھاب السحایا.

 ؤقت) أو التھاب األوعیة الدمویة فیما یتعلق زمنیًا باللقاح.األحاسیس غیر الطبیعیة، أو الشلل الم
  

، إذ ال تتكاثر فیروسات الحصبة  MMR: ال تُعد حساسیة زالل (بیاض البیض) الدجاج من موانع التطعیم بلقاح ملحوظة
 مھ؟"). تطعیینبغي عدم والنكاف في الزالل، لكنھا تتكاثر في خالیا الدجاج الجنینیة (انظر أیًضا "من الذي 

 
 

 طبیب التطعیم حول اآلثار الجانبیة المحتملةجانب من اإلفادة 
باإلضافة إلى نشرة المعلومات ھذه، سیقدم طبیب التطعیم الخاص بك استشارة طبیة. إذا ظھرت أعراض تتجاوز ردود  

لتقدیم المزید من  بالتأكید الفعل المؤقتة الموضعیة والعامة الموصوفة أعاله بعد التطعیم، فسیكون طبیب التطعیم  متاًحا 
 النصائح. 

 

 

 التطعیم یمكنك االتصال بطبیب 
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 التطعیم الوقائي ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

 االسم 

Name 

 یرجى تقدیم التفاصیل الشخصیة التالیة، قبل التطعیم:  

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 . ھل یعاني الشخص المراد تطعیمھ من اضطراب نقص المناعة (مكتسب، أو موروث، أو ناجم عن األدویة)؟ 1

 ال       نعم

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

 ) أشھر الماضیة؟8(إلى  3لـ) أو نقل دم خالل اغلوبولینغاما ( امناعیً  ا ھل تلقى الشخص المراد تطعیمھ غلوبولینً . 2

 ال       نعم  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

مراض  . ھل تلقى الشخص المراد تطعیمھ لقاًحا وقائیًا في األسابیع األربعة الماضیة، أو یخطط لتلقي لقاح في األسابیع األربعة القادمة ضد أ3
 أخرى؟

 ال       نعم

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھو اللقاح ومتى تلقاه أو سیتلقاه 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

 : ھل أنِت حامل حالیًا؟ . بالنسبة إلى السیدات في سن اإلنجاب4

 ال       نعم  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

 

 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن التطعیمات الوقائیة ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة، فیرجى سؤال طبیب التطعیم! 

 إحضار جواز اللقاح الخاص بك في موعد التطعیم!  یرجى

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 



 تأكید الموافقة 
 إلجراء التطعیم الوقائي ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة  

متعلق  (تتوفر أیًضا نماذج تحتوي على نسخة كربونیة من أجل تزوید الشخص الذي سیتم تطعیمھ، أو ممثلھ القانوني، بنسخة منھا وفقًا للقانون ال
 بحقوق المریض) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

 د تطعیمھ اسم الشخص المرا

 تاریخ المیالد 

Name der zu impfenden Person 

geb. am 

 التطعیم. إفادة موسعة حول طبیبي وقدم لي محتویات نشرة المعلومات اطلعت على لقد 

 لیس لدي أي أسئلة أخرى. 

 أوافق على التطعیم المقترح ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة. 

 قب المحتملة لھذا الرفض. أرفض التطعیم. لقد تم إخطاري بالعوا

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 مالحظات:  

Vermerke: 

 المكان والتاریخ: 

Ort, Datum: 

 توقیع الطبیب     توقیع الشخص المراد تطعیمھ  
   أو ممثلھ القانوني 

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters   

 

 


