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 سجلي الصحي الشخصي 
)الدف�ت الأزرق(

من المهم إحضار الدفتر 
الأزرق الخاص بطفلك معك 

في كل موعد لتسجيل تلقيحات 
طفلك فيه من جانب الطبيب 

العام/الممرّض.

مزيد من المعلومات

دائرة صحة نيو ساوث ويلز  
health.nsw.gov.au/immunisation

دائرة الصحة في الحكومة الأسترالية    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

ورقة معلومات صادرة من نيو ساوث 
ويلز عن هباتايتس ب  

health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

السجل الأسترالي للتحصين  
servicesaustralia.gov.au/individuals/

services/medicare/australian-
immunisation-register 

التلقيح ضد 
هباتايتس ب

NSW Health

لمولودك الجديد

احفظ التاريخ للتلقيح
من المهم أن تتأّكدي من إجراء التلقيحات في 

مواعيدها لكي تتأّمن حماية الأطفال من سٍن مبكرة 
صابة بأمراض خطيرة.  وألّ يكونوا في خطر الإ

تأّكد من جدول 
التحصين في نيو 

ساوث ويلز لمعرفة 
موعد التلقيح 

القادم لطفلك في  
health.nsw.gov.

 au/vaccinate

Arabic

احفظ التاريخ للتلقيح
 إن تلقيح طفلك في الموعد 

 المطلوب أفضل حماية 
له من الأمراض الخطيرة

 تحّقق من موعد 
وجوب تلقيح طفلك

health.nsw.gov.au/immunisation
health.gov.au/health-topics/immunisation
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
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servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register
health.nsw.gov.au/vaccinate
health.nsw.gov.au/vaccinate


هباتايتس ب
يمكن أن يؤدي فيروس هباتايتس ب إلى مرض طويل 

الأجل في الكبد، مثل تشّمع الكبد والسرطان. 
وهناك احتمال بنسبة 90% أن تنشأ عدوى مزمنة 
لمدى حياة الأطفال الذين يُصابون وهم صغاٌر 

بهباتايتس ب.

إن هباتايتس ب شديد العدوى ويمكن أن ينتشر 
بسهولة عبر: 

•  انتقاله من الأم المصابة به إلى طفلها عند ولدته

بر وشفرات  •  وخز الجلد بأشياء غير نظيفة مثل الإ
الحالقة

•  التصال المباشر بين دم شخص مصاٍب به وجرح 
مفتوح، مثل الكشوط والجروح

•  ممارسة الجنس مع شخص مصاب به.  

الختبار خالل الحمل
يجب اختبار احتمال وجود هباتايتس ب لدى جميع 
النساء خالل فحص الحمل العام. إذا كانت نتيجة 

الختبار إيجابية سيحتاج الطفل لعالج لتجنيبه 
العدوى واحتمال إصابته بمرض مزمن في الكبد. 

وقد يوصى بعالج لالأم أيضاً. 

الوقاية
ما زال لقاح هباتايتس ب يُستخَدم في أستراليا منذ 

أوائل ثمانينيات القرن الماضي، علماً بأن التلقيح 
أفضل وسيلة للوقاية من المرض. 

لقاح هباتايتس ب للمواليد الجدد
يُعرض تلقيح جميع المواليد الجدد ضد هباتايتس ب 

عند ولدتهم وذلك لـ : 

•   منع انتشار المرض من الأم، إذا كانت مصابة به، 
إلى طفلها. وقد ل تكون الأم أحياناً مدركة أنها مصابة 

بالمرض؛ و

•   منع انتشار المرض في الأشهر الأولى من حياة الطفل 
من أشخاص مصابين به يعيشون في نفس المنزل 

مع الطفل أو من أشخاص آخرين قد يكونون 
مصابين بالمرض.  

جدول التلقيح ضد هباتايتس ب
يوصى بإعطاء طفلك جرعة من لقاح هباتايتس ب 

عند ولدته أو خالل أول 7 أيام من حياته، 
تتبعها ثالث جرعات أخرى من لقاح هباتايتس ب 

في سن 6 أسابيع و4 أشهر و6 أشهر.

سالمة لقاح هباتايتس ب
تبّين الخبرة الطويلة في استخدام لقاح هباتايتس ب 
أنه مأمون ويتحّمله المواليد الجدد. والآثار الجانبية 

الأكثر شيوعاً لّلقاح خفيفة، وهي تشمل احمرار وورم 
موضع الحقنة. هذا ول يتعارض لقاح هباتايتس ب 

رضاع من الثدي. مع الإ

 

عالج المواليد الجدد المولودين 
لأمهات مصابات بهباتايتس ب

بالإضافة إلى عرض جرعة من لقاح هباتايتس ب عند 
الولدة، فإنه يُعرض للطفل الذي يولد لأم تكون 

مصابة بهباتايتس ب دواٌء يسّمى “غلوبيولين مناعي 
خاص بهباتايتس ب” خالل 12 ساعة من ولدته لتأمين 

وقاية إضافية له. من الضروري أيضاً إكمال البرنامج 
الكامل من لقاح هباتايتس ب لتأمين الحماية على 

المدى الطويل.

اختبارات إضافية لالأطفال الذين 
يولدون لأمهات مصابات 

بهباتايتس ب
يحتاج الطفل الذي يولد لأم تكون مصابة 

بهباتايتس ب لختبار دم بعد 3 أشهر من إكمال 
برنامج التلقيح ضد هباتايتس ب للتأّكد من وقايته. 

وستتلقين أنِت وطبيبك رسالة تذكيرية من دائرة 
صحة نيو ساوث ويلز.


