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 من أجل تطعيم الوقاية ضد مرض إلتهاب الكبد نوع )أ( 

 

(. يخرج هذا الفيروس مع براز HAVالتهاب الكبد نوع أ هو التهاب حاد في الكبد، ينجم عن اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي )

املصابين، ويمكن أن تنتقل العدوى سواء عن طريق اللمس، وكذلك عن طريق مياه الشرب امللوثة أو األغذية امللوثة، مثل األشخاص 

 املحار.

 

في عمر الطفولة، فإنه يصعب في الكثير من األحيان كشف املرض بسبب قلة  HAVإذا كانت اإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي 

 وهي )الحمى والغثيان والقيء وآالم األعراض وعدم وضوحها. كل
ً
ما زاد عمر الشخص املصاب، كلما زادت بشكل عام األعراض وضوحا

على النقيض من التهاب الكبد نوع )ب(  -البطن وأعراض تشبه االنفلونزا، اصفرار الجلد والعينين ]اليرقان[(. إلتهاب الكبد الوبائي نوع )أ( 

. لكنه يستمر ملدة طويلة إذا أصاب البالغين تصل إلى عدة أشهر. نادرا ما يكون إللتهاب الكبد الوبائي ال يؤدي إلى التهاب مزمن في الكبد -

 )أ( خطر على الحياة.

 

 حاالت حدوث مرض التهاب الكبد )أ( قد تراجع في العقود األخيرة في أملانيا والدول الصناعية األخرى. في هذه البلدان عادة ما يكون فقط

 من املرض بسبب إصابتهم بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي الذي حدث لهم في الطفولة.كبار السن محص
ً
 طبيعيا

ً
 نين تحصينا

في معظم دول جنوب وشرق أوروبا وكذلك في جميع البلدان االستوائية وشبه االستوائية ينتشر إلتهاب الكبد )أ( على نطاق واسع حاليا. 

 ن إلتهاب الكبد )أ( عن طريق التطعيم ضد هذا املرض قبل السفر إلى هذه البلدان.لذلك فمن املنطقي أن يحمي اإلنسان نفسه م

 

يتعين على األشخاص في بعض الوظائف واملهام بسبب أنشطتهم املهنية لكونهم أكثر عرضة للخطر أن يحموا أنفسهم في أملانيا من هذا 

 املرض عن طريق التطعيم.

 لحماية الوحيدة ضد التهاب الكبد )أ( هو التطعيم ضده في الوقت املناسب.ال يوجد عالج محدد اللتهاب الكبد )أ(. ا

 

 مادة التطعيم

تطعيم التهاب الكبد )أ( يحتوي على فيروسات التهاب الكبد امليتة، مما يسبب مناعة لدى متلقي التطعيم. هناك لقاحات لألطفال والكبار 

 متاحة. يتم إعطاء لقاحات التهاب الكبد )أ( مرتين يفص
ً
شهرا. سيعلمك طبيبك عن بداية ومدة التطعيم والوقاية،  18إلى  6ل بينها زمنيا

فضال عن جميع التطعيمات الالزمة. يتم حقن مادة اللقاح )عن طريق الحقن العضلي(. يمكن إعطاء التطعيم ضد إلتهاب الكبد )أ( في 

 وقت واحد مع لقاحات أخرى.

 

 من الذي يجب تطعيمه؟

البلدان التي ينتشر فيها التهاب الكبد )أ(، خاصة إذا كانت املستلزمات والظروف الصحية والغذاء واملاء غير متوفرة املسافرين إلى  .1

 بشكل كافي. طبيبك سوف يخبرك ما هي الدول التي ينتشر فيها التهاب الكبد )أ(.

ن ينقلوا املرض إلى العديد من األشخاص الذين هم معرضون بشكل خاص لخطر العدوى بسبب أنشطتهم املهنية أو يمكن أ .2

الناس، على سبيل املثال، املوظفين في الرعاية الصحية )بما في ذلك املختبرات، والتنظيف التقني والخدمات الطبية واملتدربين في 

ز اللجوء حاالت الطوارئ والطالب(، والعاملين في مراكز الطب النفس ي أو مؤسسات الرعاية، أو ورش املعوقين واملوظفين في مراك

وغيرهم ممن يشكلون خطر العدوى عن طريق االتصال مع مياه الصرف الصحي ومحطات الصرف الصحي والعاملين في مراكز 

 الرعاية النهارية، ودور األطفال )بما في ذلك املطبخ والتنظيف( وغيرها.

 األشخاص الذين يعيشون في مرافق الرعاية النفسية أو غيرها. .3
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لوا على تطعيم ضد التهاب الكبد )أ( أو أمراض الكبد املزمنة أو أمراض تشمل الكبد أو املرض ى الذين األشخاص الذين لم يحص .4

يجرى لهم نقل متكرر للدم أو مكونات الدم )مثل املصابين بنزف الدم(. األشخاص الذين يمارسون الجنس بكثرة، حيث ترتفع 

 لديهم مخاطر العدوى.

الكبد )أ(.  اللقاحات والحجر الصحي، وخاصة في مؤسسات املجتمع املحلي. ملن ولدوا  األشخاص الذين يتصلون بمرض ى التهاب .5

يمكن الكشف في البداية عن طريق فحص الدم إذا لم يكن هناك وقاية ضد التهاب الكبد )أ(. ومع ذلك، فإن التطعيم  1950قبل 

 قبل الفحص ممكن دون أي ضرر على املريض.

 

 من الذي ال ينبغى تطعيمه؟

 في أقرب وقت بعدما تختفي  أي
ً
شخص يعاني من مرض حاد يتطلب العالج الحثيث ال ينبغي تطعيمه؛ حيث يمكن إجراء التطعيم الحقا

 أعراض املرض. للنساء الحوامل، ولكن يمكن التطعيم من حالة إلى أخرى حسب تقدير الفوائد واملخاطر.

أو إذا حدثت أعراض للمرض بعد تطعيم سابق، فهنا يقدم طبيب التطعيم  إذا كان هناك فرط في الحساسية الشديدة ملكونات اللقاح

 التطعيم أم ال. Aاملشورة إن كان بإمكانك عمل تطعيم ضد التهاب الكبد 

 

 التصرف بعد التطعيم

يام بعد التطعيم. أ 3التطعيم ال يحتاج إلى األخذ بعين اإلعتبار أمور خاصة، ولكن يجب تجنب األعمال الجسدية فوق املعتادة في غضون 

عند الناس الذين هم عرضة لردات فعل في القلب واألوعية الدموية، أو ممن معروف لديهم الحساسية الفورية، حيث ينبغى إعالم 

 الطبيب حول هذا املوضوع قبل التطعيم.

 

 ردات فعل موضعية أو عامة  في الجسم بعد التطعيم

% من األشخاص الحاصلين على التطعيم إحمرار 4ملطلوبة ضد هذا املرض أحيانا بنسبة بعد التطعيم قد يحدث باإلضافة إلى الوقاية ا

أيام، ونادرا ما  3في مكان الحقن أو تورم مؤلم. وهذه نتيجة طبيعية لتفاعل الجسم مع مادة اللقاح وهذا يحدث عادة بعد يوم واحد إلى 

ي درجة الحرارة وقشعريرة وصداع وآالم في الجسم، وتعب، وآالم في البطن تطول فترته. تظهر أعراض عامة مثل زيادة خفيفة إلى معتدلة ف

%( من متلقي التطعيم. ونادرا جدا ما لوحظ زيادة في انزيمات الكبد بعد التطعيم. عادة 10إلى  1وأعراض ألم في الجهاز الهضمي بنسبة )

 ة وال تتكرر مرة أخرى.ما تكون هذه الردات من الفعل املؤقتة املذكورة هي عابرة وتختفي بسرع

 

 هل يمكن أن تحدث مضاعفات للتطعيم؟

 على 
ً
مضاعفات التطعيم هي نادرة جدا، من التي تكون خارج نطاق العادي من ردات فعل الجسم على لقاح التطعيم، والتي تؤثر سلبا

 ما يحدث بعد التطعيم ضد التهاب الكبد )أ( حساسية في 
ً
الجلد )مثل الحبوب والبثور أو الحكة( صحة الشخص املراد تطعيمه. نادرا

بسبب الحساسية الزائدة من مكونات اللقاح، وإن حصلت فهي تختفي بعد وقت قصير. نادرا جدا ما لوحظ ما يسمى مرض إيريثيما 

،
ً
ويصاحبها  متعدد األشكال: حاد أو بشكل متقطع، وعادة ما تظهر أعراض متناظرة على الجلد، وأحيانا يحدث للجيوب املخاطية أيضا

أيضا حمى وأعراض عامة. في حاالت نادرة تم اإلبالغ عن اضطرابات مؤقتة في الجهاز العصبي أو انخفاض في عدد الصفائح الدموية 

بالتزامن مع التطعيم بصفة عامة. أما وجود عالقة سببية مع اللقاح فهو أمر مشكوك فيه. حاالت فردية من ردود الفعل الفورية 

 رف بصدمة الحساسية( موضحة في الكتب الطبية.للحساسية )ما يع
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 املشورة بشأن اآلثار الجانبية املحتملة الناتجة عن التطعيم

 لك في لقاء معه.
ً
 باإلضافة إلى هذه النشرة، يقدم الطبيب شرحا

اله، يرجى حينئٍذ االتصال في حالة حدوث أعراض بعد التطعيم تزيد عن ردود الفعل املوضعية والعامة العابرة والسريعة املذكورة أع

 بطبيب التطعيم للحصول على املشورة.
ُ
 أيضا

 تستطيع الوصول إلى طبيب التطعيم على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم املسؤولية

األملانية )شاكرين لها( ( بعد الحصول على اإلذن من جمعية الصليب األخضر 10/2014ترجمة الورقة األصلية لورقة التوضيح )تحديث: 

بالنيابة عن معهد روبرت كوخ. املرجع الفيصل هو النص األملاني، وال يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي أخطاء في الترجمة، وال عن 

 اني.مواضيع تتعلق بحداثة املعلومات في حالة كان هناك فرق زمني بين الترجمة الحالية وبين مراجعات الحقة في النص األصلي األمل
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 __________________________________________________________________________________________________________اإلسم

Name 

 

 تطعيم الوقاية ضد مرض إلتهاب الكبد نوع )أ(

Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

مرفق ورقة توضيحية حول إجراء التطعيم ضد مرض إلتهاب الكبد نوع )أ(. وفيها يوجد املعطيات املهمة عن األمراض التي يمكن الوقاية 

 طريق التطعيم، وعن اللقاح ومادة التطعيم وعن ردات فعل الجسم ومضاعفات التطعيم املحتملة. منها عن

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 املعلومات التالية:
ً
 قبل الشروع في التلقيح سُيطلب أيضا

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 بصحة جيدة؟. 1
ً
 هل الشخص املراد تطعيمه حاليا

Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

 . هل يوجد لدى املتلقي للتطعيم حساسية معروفة؟ 2

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

 _______________________________________________________إذا كان الجواب "نعم", فما هي ________________________

wenn ja, welche 

 

. هل ظهر على الشخص املراد تطعيمه بعد تطعيم سابق أي أعراض للحساسية أو إرتفاع في درجة الحرارة أو ردات فعل غير 3

 عادية أخرى في الجسم؟

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

   (Nein)ال  □     (Ja)  نعم  □

 

 تريد أن تعرف املزيد عن التطعيم ضد إلتهاب الكبد نوع )أ(، إستفسر لدى طبيب التطعيم! إذا كنت

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

 

 يرجى إحضار دفتر التطعيم معك عندما تأتي ملوعد التطعيم!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 إقرار موافقة

Einverständniserklärung 

 

 إلجراء التطعيم ضد إلتهاب الكبد نوع )أ(

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 _______________________________________________________________________________________ إسم الشخص املراد تطعيمه

Name des Impflings 

 

 ________________________________________________________________________________________________ مولود بتاريخ

geb. am 

 

 لقد تم إعالمي بمحتويات النشرة، وقد قام طبيبي بالشرح لي في لقاء مفصل عن التطعيم.

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 .األسئلة من مزيد لدى ليس  □

Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

 (.أ) نوع الكبد إلتهاب ضد به املوص ى التطعيم إجراء على موافق اأن  □

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 

 إجراء التطعيم. رفض وأضرار بمساوئ  إعالمي تم لقد. التطعيم إجراء أرفض أنا  □

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

 

 

 ______________________________________________________________________________________________ Vermerke مالحظات

 

 

 _________________________________________________________________________________________Ort, Datumاملكان، التاريخ 

 

 

 

_______________________________________________  __________________________________________________ 

 توقيع الطبيب أو الطبيبة    توقيع الشخص املراد تطعيمه أو 

 ولي أمره

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


