Arabic

سجلي الصحي الشخصي
(الدفتر األزرق)

جدول التحصين في نيو ساوث ويلز

ّ
تفقدي الموقع اإللكتروني الخاص بدائرة صحة نيو ساوث
ّ
لالطالع على جدول التحصين في نيو ساوث ويلز
ويلز

من المهم إحضار الدفتر األزرق
الخاص بطفلك معك في كل

على العنوانwww.health.nsw.gov.au/immunisation/ :
Pages/schedule.aspx

موعد لتسجيل تلقيحات طفلك

فيه من جانب الطبيب/الممرّض.

احفظ التاريخ للتلقيح

من المهم أن تتأ ّكدي من إجراء التلقيحات في مواعيدها

سن مبكرة وأ ّال يكونوا في
لكي تتأ ّمن حماية األطفال من ٍ
خطر اإلصابة بأمراض خطيرة .قد يساعدك التطبيق الذي

يمكن تنزيله على الهاتف “احفظ التاريخ للتلقيح” في
التأ ّكد من إجراء تلقيحات طفلك في مواعيدها.

مزيد من المعلومات

دائرة صحة نيو ساوث ويلز

www.health.nsw.gov.au/immunisation

الموقع اإللكتروني الخاص بدائرة الصحة
في الحكومة األسترالية
www.health.gov.au

المركز الوطني لبحوث التحصين
ومراقبته ()NCIRS

www.ncirs.edu.au/about/index.php
تف ّقدي الموقع اإللكتروني الخاص بـ “احفظ التاريخ
ّ
لالطالع على
للتلقيح” )’(‘Save the Date to Vaccinate

معلومات وموارد مفيدة مثل القدرة على طبع جدول

تحصين شخصي لطفلك (أو أطفالك) ومقاطع فيديو ،على
العنوان www.immunisation.health.nsw.gov.au/

ورقة معلومات صادرة من  NCIRSعن
هباتايتس ب

www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hepatitis-B-fact-sheet.pdf

الموقع اإللكتروني الخاص بالسجل
األسترالي لتحصين األطفال

www.humanservices.gov.au/customer/services/
medicare/australian-childhood-immunisation-register
SHPN (CHP) 130456
December 2013 © NSW Ministry of Health.

التلقيح ضد
هباتايتس ب
لمولودك
الجديد

هباتايتس ب

يمكن أن يؤدي فيروس هباتايتس ب إلى مرض طويل األجل
تشمع الكبد والسرطان .وهناك احتمال
في الكبد ،مثل
ّ

بنسبة  %90أن تنشأ عدوى مزمنة لمدى حياة األطفال الذين
صغار بهباتايتس ب.
ُيصابون وهم
ٌ
إن هباتايتس ب شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسهولة
عبر:

	انتقاله من األم المصابة به إلى طفلها عند والدته
•
	وخز الجلد بأشياء غير نظيفة مثل اإلبر وشفرات الحالقة
•
مصاب به وجرح مفتوح،
	االتصال المباشر بين دم شخص
ٍ
•
مثل الكشوط والجروح

	ممارسة الجنس مع شخص مصاب به.
•

االختبار خالل الحمل

يجب اختبار احتمال وجود هباتايتس ب لدى جميع النساء

خالل فحص الحمل العام .إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية
سيحتاج الطفل لعالج لتجنيبه العدوى واحتمال إصابته
بمرض مزمن في الكبد .وقد يوصى بعالج لألم أيض ًا.

الوقاية

ما زال لقاح هباتايتس ب ُيستخدَ م في أستراليا منذ أوائل
ثمانينيات القرن الماضي ،علم ًا بأن التلقيح أفضل وسيلة
للوقاية من المرض.

ُيعرض تلقيح جميع المواليد الجدد ضد هباتايتس ب عند

عالج المواليد الجدد المولودين ألمهات
مصابات بهباتايتس ب

لقاح هباتايتس ب للمواليد الجدد

	منع انتشار المرض من األم ،إذا كانت مصابة به،
•
إلى طفلها .وقد ال تكون األم أحيان ًا مدركة أنها مصابة

يسمى “غلوبيولين مناعي خاص
بهباتايتس ب دوا ٌء
ّ

	منع انتشار المرض في األشهر األولى من حياة الطفل من
•

لقاح هباتايتس ب لتأمين الحماية على المدى الطويل.

والدتهم وذلك لـ :

بالمرض؛ و

أشخاص مصابين به يعيشون في نفس المنزل مع الطفل أو

من أشخاص آخرين قد يكونون مصابين بالمرض.

جدول التلقيح ضد هباتايتس ب

باإلضافة إلى عرض جرعة من لقاح هباتايتس ب عند
الوالدة ،فإنه ُيعرض للطفل الذي يولد ألم تكون مصابة

بهباتايتس ب” خالل  12ساعة من والدته لتأمين وقاية
إضافية له .من الضروري أيض ًا إ كمال البرنامج الكامل من

اختبارات إضافية لألطفال الذين يولدون
ألمهات مصابات بهباتايتس ب
يحتاج الطفل الذي يولد ألم تكون مصابة بهباتايتس ب

يوصى بإعطاء طفلك جرعة من لقاح هباتايتس ب عند والدته

الختبار دم بعد  3أشهر من إ كمال برنامج التلقيح ضد
هباتايتس ب للتأ ّكد من وقايته .وقد يتم إرسال

سالمة لقاح هباتايتس ب

دائرة صحة نيو ساوث ويلز.

أو خالل أول  7أيام من حياته ،تتبعها ثالث جرعات أخرى

من لقاح هباتايتس ب في سن  6أسابيع و 4أشهر و 6أشهر.
تب ّين الخبرة الطويلة في استخدام لقاح هباتايتس ب أنه مأمون
ويتحمله المواليد الجدد .واآلثار الجانبية األكثر شيوع ًا ل ّلقاح
ّ
خفيفة ،وهي تشمل احمرار وورم موضع الحقنة .هذا وال

يتعارض لقاح هباتايتس ب مع اإلرضاع من الثدي.

رسالة تذكيرية إليك وإلى طبيبك من

