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 لوقائي ضدهح اللقاق( والحماء )الماري اجُدوس فيرض إلصابة بمرل التوعية حوا

 

 لنطاقيء الماري اجدوس لحُماقي )فيرالنطاقي وس الفيرايسببه ولعالم ء انحاأمنتشر في جميع وى لعداشديد ض و مرء هلماري اجُد

بعد ذاذ (. لروى ا)عداء لهوق استنشاإعن طريق أو لمباشر اي لجسدل اإلتصااخالل ينتقل من ى لذ( ا"فاريسيال تسوستر"  والحزام الناري 

بُقع ر عن ظهورة لطفح عباا اهذ، و لغالب بحُمىافى ب مصحوى طفح جلدر ظهوأ يبدوس لفيرا ابهذوى إلصابة بالعداسبوعين من ألى احو

بعد ، و لتي تصبح عكرهوابسائل مائى ة مملؤس لعدافى حجم حبة ر لى بُثول إما يتحون ثم سرعا، لجسمء انحاأفى ة متناثرة صغيراء حمر

 ر. قشون تُكووتجف وتنفجر م ياأبضعة 
 
 بداية ظهور الطفح الجلدي قبل يومين مني مُعد ويكون املريضة، لك حكة شديدذصاحب ـيُ غالبا

دخل دامنة كاي لجلدالطفح امن ء لشفاابعد ري لجدا ساتو فير تظللمنتفخة. ا رلبُثوا آخر حبة منر ظهو بعدم ياأحتى خمسة و
َ
 الُعق

 مما ،لضعيفةالمناعة وذوي السن ا كبار لك خاصة عند ذبعد ى خرة أمر تنشطأن يمكن ، و"الجانجلين" في منطقة الظهر والدماغ لعصبيةا

 "تسوستر". ري لناام الحزايُسبب 

ب لتهاكإلقوية الجرثومية ات إللتهاباامثل ري لجدوس اإلصابة بفيراعند ء ألصحال األطفاى الدة خطيرت مضاعفا تحدثدر أن لناامن 

 لبالغين.ب والشبااضح ا على ووا كبيراا خطر وس لفيرا هذات لك تشكل مضاعفاذلعكس من الرئة. على غ والدماوالجلد ا

ول لناجم عن تناأو المكتسب أو القى ـلخالمناعة انقص كلمناعي ا همز لديهم ضعف في جها، ولذين لم يتم تلقيحهمالمرضى ايعد جميع 

ـيأن فيمكن م( لدن ا)سرطام لدض ابيضاإمن ن لذين يعانول األطفااما وس . ألفيرا اعرضة لإلصابة بهذ يةدوألا
ُ
لى وس إلفيرا هذاوصلهم ـ

 ت.لموا

 بهذالالتي لم امل الحوء النسااعلى ا يضا  خطر ء ألماري اجدوس يُشكل فير
 
لم يتم تلقيحهن ضده من أو الالتي قبل  من ضلمرا ُيصبَن سابقا

لتي لم يتم م األأن الحمل. فلو العشرين من ع األسبواحتى ة شديد هاتلم يُولد بعد تشوى لذالجنين أو اللطفل ث يحدأن يمكن  حيث قبل.

صابة إبر يتمثل فى كألالخطر ن افإدة(، لوالاحتى يومين بعد وقبل م ياأ ( 5دة لوالاموعد ب عند قروس لفيرا هذاصابها أحمايتها وتطعيمها 

يضا خطر على ك أفهناض لمرا هذالتى حصنت نفسها ضد م األاما ، ألطفلا اهذة على حياا مما يشكل خطر ، نفسهس و بالفيرد لمولوا هذا

 دة.لوالالى من بعد وألالستة األسابيع ل اخال هاليدِة وحيا

 

لمناعى ا همز فى جهاب اضطرإلديهم  لدى الناس الذين أو  أو املولودين الجدد جلخداين دلمولوى الدوس لفيرا هذاما ظهر إذا فى حالة ما و

نماطه أينتشر بكل ى لذري الجدوس الحقيقية من فيرالحماية ة. الخطيراللوقاية من مضاعفاته وس لفيرا الهذدة ية مضاول أدوفيمكن تنا

 لمناسب فقط.الوقت اد فى لمُعَح اللقاول ابتنان ية تكوهرلظاا

 

 حللقادة اما

لجلد اتحت ح للقاايتم حقن ، ولمريضا عندلتى تتكاثر وا َهَنةولمُالحيوية ا  توستر""فاريسيال  ري لجدت اساومن فيرري لجدح القان يتكو

 شهر 12لى( إ (9من سن ء لماري التطعيم ضد جدء اعطاإلجلد(. يمكن ا)حقنة تحت 
 
 ض.لمرالحماية من اجل ألتطعيم من م اتمااء وإإلجرا

خذ جرعتين من ا لتطعيم ، ال يلزم أخذ جرعات  جديدة من التطعيم ، بعد أ  سيقوم طبيبك بإعالمك عن  موعد البدء  بأخذ التطعيم. 

 حسب  أحدث املعلومات التي توصل  لها الطب في هذا املجال.

 

 ؟ينبغى تطعيمهى لذانْ ــــمَ

ا. شهر 14لى إ 11مابين دة م عارهعمااوح ألذين تترل األطفاالجميع ري لجدض امروس للقاحي يوصى بالتطعيم ضد فيرالتقويم ر اطاإفي 

 بعدقت مبكر والحقة فى ة يضا تطعيمهم مرألكن يمكن ا. شهر 23لى إ 15فى سن ى خرة أمرل ألطفااآمن يتم تطعيم ح على لقال للحصوو

يضا ألممكن امن وفقط. ة حدة والتطعيم مرا الوولذين تنال الثانية لألطفاة التطعيم للمرار الى. ينبغى تكروألة المرا منسابيع أ 6 (لىإ 4)

قت مبكر وفى أو  "التطعيم الثالثي" أللمانيةالحصبة ف والنُكاوالحصبة التطعيم ضد اقت وفى نفس ري لجدوس التطعيم ضد فيرن اكويأن 
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 سابيع.أبعةِ رلك بأذمن 

 

 :التاليةللحاالت لثانية ة التطعيم للمرايتم ن، أن آلالتطعيم ضده حتى الم يتم رى وصابة بالجدإ هناكلم يكن ، إن لمُستحسن عموما امن 

 ،سنة 18حتى سن ب لشبال واألطفاا-

 ب،إلنجاافى ت غباالرء النساا -

 لحضانة(ُدور اسة )مثل رلمداقبل سن ل ألطفااعاية ت رفي مؤسساد( لجدالموظفين اد )األفرا -

 لمناعى.انقص لج القائمين على عالوا ركزةلمالعناية ورام واألاعلم ل وألطفااطب ولتوليد ل اخاصة في مجا، ولطبيل المجاالعاملين في ا -

 

عرضينص ألشخاالك يُوصى بالتطعيم لجميع ذفضال عن 
ُ
 ا به بصفة خاصة خطر وى لعدالتى تُمثل وس، والفيرا اصابة بهذلإل امل

 
، عليهم كبيرا

ض أورام مرأمن ن لذين يُعانوالمرضى ا هؤالءمن وبه . ب يصاأن لى من يمكن رى إلجدوس اإلصابة بفيرا اينقلوأن لذين يمكن أو ا

ضِعفة للجهاز املناعي(  لهمت عمليااء جرإلمُزمع اللمرضى  وكذلك(،  كزيما)ألعصبي الجلد ب التهاأو إانية( )سرط
ُ
ل لحاا كما هو ، )املعالجة امل

ربين من املرض ى )مثل أفراد العائلة يضا تطعيموري ألضرامن  دة .لحاالكلى اض امرأ في حاالت ء أو ألعضات زرع اعمليا قبل
َ
ق
ُ
 األشخاص امل

 لمعنيِ بهم.الطبي الطاقم ا( وكذلك لمرضىا هؤالء عايةرلقائمين على ا أو 

لبحث عن طبيب ايُرجى ا لذ، معينةوف لحماية في ظرور ابدم يقوأن فيمكن للتطعيم وس، لمحتملة بالفيروى العداقليلة من م ياأحتى بعد و

 فو
 
 ت.لحاالا هذهفي مثل را

 

 ؟لتطعيماستثنى من من يُ

ال يجوز تطعيم األشخاص ممن لديهم  ج. لعالايستدعي وجة مئوية( در 5،38ق )فو للُحمى فقامرد حاض يعاني من مر نْـالينبغى تطعيم مَ

ول ال يسمح بتنا، معينةوف ي ا في ظل ظرور ضرولتطعيم ممكن ا ن اإلستثنائية فقط يكوت الحاالافي و مادة اللقاح.مكونات حساسية ضد 

لجنين الى إ -لنظرية الناحية امن إحتمالية الخطر  –ح للقاوس اينتقل فيرأن لممكن انه من أحيث  ،لحملة افترء ثناأ للمرأة الحامل حللقاا

فال ، بالخطأ لحاملأة المراتمّ تطعيم ، إذا لكن لتطعيم.ابعد  شهر واحدة لحمل لمدا حدوث دىلسبب نفسه يجب تفاا الهذم، وألاحم رفى 

عملية ح لنجاو لم يولد بعد.ي لذالحقت بالطفل ار ضرأية أللحظة ا هذهحتى ق إلطالالك ألنه لم يثبت على ض، وذسبب لإلجهاأي يوجد 

 م .لدانقل أو لمناعية الغلوبولين دة اخذ ماأشهر من أثالثة  إال بعدألقل اعلى ح للقاول افال يجب تنا، لتطعيما

ختص بالتطعيم لطبيبامن رة لمشواعليك بطلب  ذكورةلمت الحاالا كل هذهفي 
ُ
وس بفيروى لعدالحماية نفسك ضد  فضل طريقةأعن  امل

 ري.لجدا

 

 لتلقيحابعد ف لتصرا

 من ج ال يحتا
ُ
سبوعين بعد ألى ع إسبوأ حدودفي  اإلعتيادي فوق لبدني د اإلجهاابل ينبغي تجنب ، لتلقيح لعناية خاصةاجريت له عملية أ

لك ذلطبيب عن م اعالإية فيجب رلفوالحساسية اض امرأو ألدموية ورة الدال في كعُرضة لمشا هملذين ص اما بالنسبة لألشخا، ألتطعيما

 لتلقيح.ول اقبل تنا

ا ليهم. لذوى إلعدل انتقاإيسهل وصل معهم التوالذين يتم ص األشخاالى إتنتقل أن  -للغاية درة نات لك فى حاالوذ -ح للقات اساويمكن لفير

عرضات لإلصابةا ملالحوء النساا كذلكو لمناعى ز الجهاالذين لديهم ضعف فى ص األشخاايجب على 
ُ
وِل لمباشر مع متنال اإلتصااتجنب  مل

 ر.بثو حبة آخرر بعد ظهوم ياأخمسة ة لمدي لتوصية تسرا هذهو لجسم. امن ة متناثر ماكنأفى ري لجدت الديه حبيبات ظهري لذح واللقاا

 

 لتلقيح.اسابيع بعد أ 6ة ن( لمدألسبريالساليسيل )مثل اد اموول تنام ينبغي عدراي" مة ز"متالض لناتج عن مري النظرالخطر ابسبب 
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 حللقااخذ ألتي تظهر بعد العامة والموضعية ر اآلثاا

 نْ ـمَــمِ باملائة 20يعاني نحو أن يمكن ض لمرامنه للوقاية من ة لمرجوالمناعية النتيجة والتلقيح م اتماإبعد 
ُ
فى م من آالح للقااعليهم ي جرأ

 هذاليس ح. وللقاالثانية من الجرعة البالغين بعد اعند ص بشكل خاث يحد هذاو مؤلم. رم توأو مؤقت ار حمرإمن ن نويعاأو لتطعيم اموضع 

ى لدارة لحرت اجادرفى ل لى معتدإمن خفيف ع تفااض إرألعرا هذهيصاحب ح. وللقادة الطبيعى للجسم مع مارض التعاا تعبير عنال إ

ـــمرضى مة عشر كلحد من بين وامريض 
َ
من ة لفترافي ح للقاا الوولمائة ممن تناالى ثالثة فى إحد وانحو ب يُصاو ح.للقاا الوولذين تناا نْـ

ة متناثرت لك مصحوبا بفقاعاذيظهر ح(، وللقاض المسمى بمر)والضعيفة للغاية ري الجدط انماألتطعيم بأحد اسابيع بعد أ 4لى ع إسبوأ

بإعطائهم دة نه اليسمح عاأجة رلد، لمناعيز الجهاامن ضعف ن لذين يعانوالمرضى ى الدة بقوة وبكثراض ألعرا هذهتظهر ويضا حُمى. وأ

 . اض ألعراخالية من ة في فترم( لدن ا)سرطام لدض المصابين بإبيضال التطعيم لألطفاايُعطى أن بال شك فينبغي ولتطعيم. ا

 

 ح؟للقاا اذهمن ت مضاعفاوث ل يمكن حده

فهي ، ه للغايةدرلتطعيم ناافعل على  كردلناجمة اية دلعات الحاالذات التطعيم ت اعن مضاعفالتي تنتج ح واللقاا هذامن ت مضاعفاوث حد

 ح.للقاِول امُتناـلصحية لالحالة اعلى ء ضح عبواتمثل بشكل 

د عنء لماري اضد جدح للقاول اال يُسمح بتناا. جد در نا هذاري و نتيجة للتلقيح بالجدت لمضاعفاى احدن إلحساسية تكوت الكن تفاعال

ية دفرت لطبية عن حاالاجع المرافى غ إلبالاقد تم ولنيوميسين . واميستين الفرامثل ح لمصاحبة للقااد ائد نتيجة للموزاتحسس د جوو

لمناعى ز الجهاامن لديهم ضعف فى ء وألصحااصابة إيضا ، وألى صدمة تحسسيةإحيانا أناتج عن تحسس يصل رى فعل فووث رد بحد

لي وحد متناأمن وس لفيرل انتقاإعن غ إلبالاية تم دفرت يضا فى حاالح، وأللقاول انتيجة لتناي لرئوب اإللتهاأو الحأل( ري )الناام ابالحز

، لمناعىز الجهاالغالب من ضعف فى ايعانى فى ول وألايخالطه  كانلى شخص آخر ي( إلجلدالطفح ح )اللقاض الديهم مرث لذين حدح اللقاا

في تقارير نادرة عن أمراض الجهاز العصبي، والتي تتزامن مع التطعيم ضد جدري املاء، فإن في عدد كريات الدم . و  وكذلك تناقص مؤقت

 الربط بين اإلثنين غير ُمثبت. 

 

 حللقااخذ ألناجمة عن والمحتملة الجانبية ر اآلثان ابشأح للقاامن طبيب رة لمشوا

ملو 
َ
ُمك

َ
 .صلخاامن طبيبك رة لمشوايضا طلب ألممكن لك امن ة، لنشرالهذه  ك

 

ن فإ، عالهأ كرهاذلتي سبق السريعة والمؤقتة الخاصة والعامة اض األعروز التي تتجاوالتلقيح ا انتيجة لهذى خراض أعرر أظهول حافي 

 .رةلمشواطلب ل تكم في حارشاإ رهنبالطبع تحت ن يكوح للقااطبيب 

 ح:للقاالى طبيب ل إلوصوايُمكنك 

 

 

 

 

أللمانية األخضر الصليب ابتصريح من جمعية  09/ 2014)يخ رأللمانية بتاالنسخة احالة لتوعية )تسجيل ا كتيب صلألقد تمّت ترجمة 

د جوولية في حالة ولمسؤاال يتم تحمل وأللماني. النص ا هو س ألساا .كوخ تبررو بتكليف من معهد ا، لهذرة لمشكو، والمسجلة قانونياا

 أللمانية.االحقة للنسخة ت تعديالاء أي جرإحالة في ولحالية النسخة الية عند تحديث ولك ال مسؤكذ، و لترجمةافي ء خطاأ
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 ____________________________________________________________________________________________________________اإلسم: 
Name 

 

 ءلماري اجدوس قي ضد فيرالوح اللقاا
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 

لتي يمكن اض األمراساسية عن وأ هريةجوت لتى تتضمن معلوماء، والماري اقي ضد جدالوح اللقااء اجرإة بكيفية تحصل طيا  على نشر

لممكنة ت المضاعفات واللقاحاالمحتملة بعد الجانبية ر األثاافضال عن ح، للقاء اعطاوإنفسها ح للقادة اعن مات ولوقاية منها باللقاحاا

 ح.للقاا هذااء جر
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche 
Impfkomplikationen enthalten. 

 

 لتلقيح:اء ابإجرم لقياالتالية قبل ت المعلوماامن  التأكدلك يرجى ذلى إإلضافة با
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

ـــلخ، أو المكتسبة)المناعة انقص ض من مرح للقاول ايعانى مُتناهل  .1  ؟ية(دوألالناجمة عن ، أو القيةـِ
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

   (Nein)  ال   □   (Ja) نعم □

 

 ؟فةوبحساسية معرب لمريض مصااهل  .2
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

   (Nein)  ال   □   (Ja) نعم □
 

؟لكذمتى تم وى هفما ، إلجابة بنعماعند   
wenn ja, welche? 

 
دم؟نُقل له أو ية للمناعة ة أدوألخيراشهر ألثالثة افي ح للقاول اخذ متناأهل      .3 

Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 

vorgenommen? 

   (Nein)  ال   □   (Ja) نعم □

 

 ؟لحاليالوقت افي  : هل ُيوجد حملب إلنجاافى سن ء لنسااعند تلقيح  4.   

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

   (Nein)  ال   □   (Ja) نعم □

 

نتإذا 
ُ
 بالتطعيم!ص لخاابيب لطل اتسأأن عليك ري لجدوس اقي من فيرالوح اللقاالمزيد عن ف اتعرأن تريد  ك

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 

 لتطعيم معك!اسجل ر حضاإلتطعيم يُرجى الموعد ر لحضواعند 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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فقةابالموار قرإ  

Einverständniserklärung 

 

 )الُحماق( ءلماري اجدوس قي من فيرالوح اللقااعملية اء جرإفى ء للبد
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________ح:للقاوِل اسم متناإ
Name des Impflings 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________د:لميالايخ رتا
geb. am 

 

 

 .نا بشكل وافيمن خالل حديث  طبيبتي/وتم شرح التفاصيل املتعلقة بالتطعيم لي من ِقبل طبيبية، لنشرن ابمضموا لقد علمت جيد
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen, und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich über 

die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

 ى.خرأسئلة ى أليس لد □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 ء.لماري اجدوس رضد فيح لمقترالتطعيم افق على امو □
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

 قد ح، وللقااخذ أفض أر □
ُ
 .لقاحلا هذافض اء رلمحتملة من جرار األضرابلغت عن أ

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

 

 

 ________________________________________________________________________________________________ Vermerkeت:الحظام

 

 

 __________________________________________________________________________________________ Ort, Datum :يخرلتان والمكاا

 

 

________________________________________________ __________________________________________ 

 لطبيبةا /لطبيب اتوقيع  لقانوني عنهالوصي ح أو اللقاول اتوقيع متنا
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


