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برنامج التلقيح (التحصني) يف السنة  8املدرسية -
معلومات للوالدين
لِم التحصني والتلقيح هام؟

يحصن التلقيح الناس من األمراض املُعدية التي تحمل معها
إنما ِّ
خطر كبري من األمراض البالغة واإلعاقة واملوت .ويؤدي التحصني
ُّ
تعرضوا لإلحتكاك مع
إىل إطالق إستجابة مناعية تحمي الناس إذا
املرض مرة أخرى يف البيئة.
تخضع كل اللقاحات املتوافرة حاليًا يف أوسرتاليا لفحوصات سالمة
صارمة قبل أن تتم املوافقة عليها .تستمر عملية مراقبة اللُقاحات
ُ
للتأكد من سالمتها وفعاليتها .إقرأ املزيد عن سالمة اللُقاح والتأثريات
الجانبية الشائعة والنادرة:

healthywa.wa.gov.au/immunisation

برنامج التلقيح (التحصني) يف السنة  8املدرسية

ُتقدَّم اللُقاحات املجانية لطالب السنة املدرسية الثامنة يف أوسرتاليا
من خالل برنامج التلقيح الوطني للحماية ضد:
■ الدفترييا
■ الكزاز
■ السعال الديكي (الشهقة)
■ جدري املاء (الحماق)
■ فريوس الورم الحليمي البرشي ()HPV
يمكنك قراءة املزيد عن هذه األمراض واللُقاحات التي تستعمل
للوقاية منها عرب املوقع:

healthywa.wa.gov.au/immunisation

جدول ُ
اللقاحات
تنشط الفرق العاملة لدى وزارة الصحة يف غربي أوسرتاليا وفرق
التمريض املُجتمعية يف تقديم اللُقاحات كل فصل يف مدرسة طفلكم
وفق الجدول اآلتي:

الزيارة األوىل	:فريوس الورم الحليمي البرشي ()HPV
جدري املاء (الحماق)
الزيارة الثانية	:فريوس الورم الحليمي البرشي ()HPV
الدفترييا  -الكزاز  -السعال الديكي ()DTPa
الزيارة الثالثة :فريوس الورم الحليمي البرشي (.)HPV

ماذا يرت َّتب عىل الوالدين فعله

لقد تم إعداد وتقديم رزمة الترصيح واملوافقة عىل اللُقاحات من
خالل برنامج التلقيح (التحصني) يف السنة  8املدرسية إلبنكم.
تحتوي هذه الرزمة عىل املعلومات واستمارة الترصيح.
وبصفتك والدًا أو ويل أمر ،فإن املطلوب منك هو:
■	قراءة استمارة الترصيح يف الرزمة بدقة وعناية وإتصل
بممرضة املدرسة إذا كنت بحاجة إىل معلومات إضافية.
■	ضع إشارة يف املربع األحمر أو األخرض لإلشارة إىل اللُقاح
رصح بها ثم و ِّقع يف املكان
أي لقاحات ال ُت ِّ
الذي ُت ِّ
رصح به ،و ّ
املُحدَّد لذلك.
■	قدِّم املعلومات يف إستمارة املعلومات حول املصاعب الطبية
التي قد تؤثر عىل استجابة طفلك للُقاح.
■	عليك إعادة اإلستمارة إىل املدرسة بعد تعبئتها ،ويجب
القيام بذلك حتى إذا كنت ترفض التلقيح.
قد تتصل بك املمرضة إذا أرادت املزيد من املعلومات.
سيقترص ُ
اللقاح عىل الطالب الذين لديهم إستمارات تمت
تعبئتها َّ
وموقعة.

سيتم اإلعالن عن يوم التلقيح يف نرشات املدرسة األسبوعية.
وسيتم إعالمك إذا لم يحصل طفلك عىل لقاحاته يف اليوم املعني
وس ُتعرض عليك خيارات بديلة للتلقيح.

قبل أن ي َّ
ُلقح طفلك

الحمى
إن األمراض الخفيفة الشائعة كنزالت الربد والرشح و ُ
متدنية الدرجة يجب أالَّ تؤخر التلقيح .لكن يف بعض الحاالت،
ُي َّ
فضل عدم تقديم اللُقاح أو تأخريه نظ ًرا للمعاناة من الظروف
الطبية .عليك إخطار ممرضة التلقيح أو املدرسة إذا كان طفلك:
■	لديه ردة فعل شديدة تبعًا ألي ُلقاح حصل عليه يف السابق
■	لديه تاريخ من الحساسية الشديدة تمنعه من التلقيح
■	قد تع َّرض لتحصني حي خالل األشهر املاضية (مثل ،الدرن
الحمى الصفراء)
(السل) ،الحصبةُ ،
■	قد أخذ حقنة ُكريني ُم َمنَع ()immunoglobulin
أو نقل دم عمومي خالل األشهر الثالث املاضية
■	لديه مرض يخ ِّفض املناعة( ،مثل اللوكيميا ،الرسطان،
فريوس نقص املناعة البرشية /HIVاأليدز  )AIDSأو
أنه يخضع لعالج يؤدي إىل خفض املناعة (مثل ،عقاقري
الستريويد كعقاقري هيدروكروتيزون أو بريدنيسولون
العالج الشعاعي ،العالج الكيميائي)
■	يسكن مع شخص لديه مرض يخ ِّفض املناعة أو يخضع
لعالج يخ ِّفض املناعة
■	إذا كان عىل غري ما ُيرام يف وقت التلقيح

العناية بعد ُ
اللقاح

قد يكون موقع غرزة الحقنة أحم ًرا أو متور ًما  -عالجه بقطعة قماش
باردة مبلولة.
الحمى ،الصداع أو التعب .بالنسبة
لربما كان هناك بعض األلمُ ،
للصداع واأللمُ ،يعطى الطفل الباراسيتامول حسب التعليمات املُدرجة
الحمى ،راجع طبيبك.
عىل العبوة .إذا استمرت ُ
ُزوروا املوقع  healthywa.wa.gov.au/immunisationلإلطالع
عىل مزي ٍد من املعلومات عن التأثريات الجانبية الشائعة والنادرة
جراء اللُقاحات.

سيحصل الطالب عىل سجل باللُقاح الذي حصلوا عليه تبعًا لعملية
التلقيح.
إن كافة اللُقاحات التي ُتعطى من خالل برنامج التلقيح املدريس
ُتد َّون يف قاعدة بيانات املدارس من قسم الصحة بوالية غربي
أوسرتاليا.
وإضافة إىل ذلك ،يتم تدوين لقاحات فريوس نقص املناعة البرشية
 HPVيف سجل  HPVالوطنيhpvregister.org.au :

نقاط اإلتصال
عيادة التلقيح املركزية

عرصا ،أيام العمل
هاتف 9321 1312 :من 8:30
صباحاً 4:30-
ً
يف األسبوع
طبيبك املحيل
مركز الصحة املُجتمعي يف منطقتك،
املستشفى أو شعبة الصحة العامة

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

مؤسسة هيلث ديركت أوسرتاليا
هاتف1800 022 222 :

املزيد من املعلومات
دائرة الصحة (الوزارة)

healthywa.wa.gov.au/immunisation

برنامج تلقيح أوسرتاليا

 1800 671 811أو immunise.health.gov.au

hpv.health.gov.au/for-parents

يمكن توفري هذه الوثيقة بأنماط بديلة
مختلفة عند الطلب لخدمة شخص لديه إعاقة
إنتاج قسم الصحة العامة
©كل الحقوق محفوظة لدائرة الصحة 2015
إن الحقوق بخصوص هذه النرشة محفوظة من ِقبَل والية غربي أوسرتاليا إالَّ إذا أُشري
بما يخالف ذلك .وباستثناء أي تعا ُمل عادل لغرض الدراسة الخاصة ،البحث ،النقد
رصح به وفق قانون حفظ الحقوق لسنة  ،1968ال يجوز إعادة
أو املراجعة كما هو ُم َّ
إنتاج أو إعادة استعمال أي جزء وألي سبب كان دون ترصيح خطي صادر عن والية
غربي أوسرتاليا.
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اطلب النصيحة الطبية فو ًرا إذا كانت هناك ردة فعل تعتقد إنها بالغة
الخطورة أو غري متوقعة.
ويرت َّتب عىل كل مزودي اللُقاحات يف غربي أوسرتاليا وفق
مقتضيات القانون أن يبلغوا عن أي ردة فعل عكسية تبعًا للُقاح.
ويمكن للوالدين اإلبالغ ً
أيضا عما يراودهم بخصوص أي ردود
أفعال تيل التلقيح وذلك عرب املوقع  ،wavvs.health.wa.gov.auأو
عرب إتصال هاتفي بعيادة التلقيح املركزية عىل الرقم 9321 1312

سجالت التلقيح

