
اللقاحات
مستحضرات حيوية تساعد على رفع مناعة الجسم لمنع حدوث أمراض معينة مثل:

شلل ا�طفالالحصبةالدرنالجدري

فاعلية اللقاح تعتمد على عوامل:

المرض
نفسه

ساللة
اللقاح

جدول
اللقاح

عوامل
أخـــرى

مثل : العمر، والوراثة، 
والتاريخ المرضي

بجـــــدول  االلتـــزام 
اللقاح لدى ا�طفال 
(حســـب جـــدول اللقاحـــات 

ا�ساسية في المملكة)

تكون  اللقاحات  بعض 
لســـالالت  مخصصـــة 

معينة من المرض

اللقـــاح  أداء  يكـــون 
ا�مراض  بعض  في 

أكثر من غيرها



المدة الزمنية
يحتـــاج الجهـــاز المناعـــي عادًة  

لفتـــرة زمنية تتراوح مـــا بين 3-2 

أسابيع كي تكتمل العملية

عدد الجرعات
قد يحتاج الجســـم إلى أكثر من 
جرعة كي يصنع أجساًما مضادة 

كافية لمكافحة المرض

تركيب اللقاح
مخصًصا  عـــادة  اللقـــاح  يكون 

لمرض معين أو قد يكون مركًبا 

من لقاحات عدة �مراض عدة

يعمل اللقاح؟
كيف

يعمل اللقاح عن طريق:

الميكروب  حقـــن  يتـــم 
المـــراد اللقـــاح ضده في 
أو  مضّعف  كائـــن  صورة 

ميت في جسم اµنسان

مالحظــــات

حقن
الميكروب

المناعي  الجهاز  يتعّرف 
اللقـــاح  أجـــزاء  علـــى 

كمواد غريبة

يبدأ جســـم اµنسان في إنتاج 
بغرض  المضـــادة،  ا�جســـام 
التجهيز لالســـتجابة السريعة 
الميكروب  مهاجمة  حال  في 

الحقيقي للجسم مستقبال

الجهاز
المناعي

إنتاج أجسام
مضادة



األعـراض الجانبيـة
الشائعة للقاحات

التهاب
الحلق 

اµرهاق

االستفراغ

اµسهالالكحة

الحساسية، كالحكة
واالحمرار وانتفاخ الجلد

أعراض جانبية نادرة مع بعض اللقاحات: 

آالم في المفاصل
والعضالت 

الصراخ والبكاء المستمراµغماءالتشنج
عند ا�طفال

الحرارة 

الغثيان



ما الدولة أو الدول التي ستزورها؟
بعـــض ا�مـــراض شـــائعة فـــي مناطق 
العالم، مثل إفريقيا وجنوب  معينة من 
آســـيا. لذا يجـــب التأكـــد مـــن توصيات 

منظمة الصحة العالمية

متى تسافر؟
بعض ا�مراض تنتشـــر فـــي وقت معين 

من السنة. كالمواسم الممطرة

أين ستكون إقامتك؟
بشكل عام، تزداد عوامل الخطورة على 
من يتنقل بشـــكل دائم فـــي المناطق 

الريفية

كم مدة بقائك في األرياف؟
كلما زادت مدة بقائك زاد خطر تعرضك 

لÅمراض

هــل ستعمــــل فـي مجـــال اإلغاثـــة 
أو تقديم المساعدات؟

إذا كنت ســـتعمل في محال اµغاثة. قد 
تصبح معرًضا لÅمراض بشكل أكبر؛ نظًرا 

لزيادة معدالت المخالطة

هل ستعمل في المجال الصحي؟
على الصيادلة وا�طبـــاء والممرضين أخذ 
لقاحات إضافية؛ إذا كانوا سيعملون في 

مجال طبي خالل سفرهم

هل ستالمس الحيوانات؟
في هذه الحالة تكون نسبة تعرضك أعلى 
لÅمراض التي تنتشـــر بواســـطة الحيوانات، 

مثل داء الكلب وإنفلونزا الطيور

كم عمرك وما وضعك الصحي؟
بعـــض اللقاحـــات ال ُتعطى لكبار الســـن 
والمصابيـــن  المناعـــة  نقـــص  ومرضـــى 

با�مراض المزمنة

اللقاح ضروري؟
      قبل السفر ..

العوامل التي تحدد ما إذا كان اللقاح ضرورًيا قبل السفر:


