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أهم األعراض الجانبية وموانع 
التلقيح لدى األطفال

يتعرض الكثري من األطفال لبعض األعراض الجانبية بعد إعطاءهم تلقيحات كرد فعل من الجسم تجاه التلقيح، وحرصاً 

منا عىل توعية األم والعائلة حول سالمة الطفل نقدم إليِك أهم األعراض الجانبية للتلقيحات وموانعها.

أهم األعراض الجانبية التي قد تظهر على الطفل بعد التلقيح:
الشعور باألمل أو الثقل بالطرف الذي حقن فيه الطفل. �

تورم بسيط واحمرار يف الجلد مكان الحقن يبقى لبضعة أيام )هذا األمل والتورم ال يستدعيان استشارة الطبيب طاملا  �

كان بسيطاً (.

ارتفاع يف درجة الحرارة قد يستمر ليوم كامل ورسعان ما تعود الحرارة ملعدلها الطبيعي. �

يف حاالت قليلة قد يصاحب ارتفاع درجة الحرارة حدوث تشنجات للطفل ويجب عىل األم يف هذه الحالة استخدام  �

كامدات املاء البارد أو األدوية الخافضة للحرارة.

شعور الطفل بالتعب العام والنوم. �

ويعد تلقيح الحصبة من أكرث التلقيحات التي يصاحبها أعراض جانبية وذلك ألن التلقيح ضد مرض الحصبة يكون عبارة 

عن جرثومات املرض الحية ولكن يف صورة منهكة مام يتسبب يف أعراض مشابهة ألعراض اإلصابة بالحصبة ولكن بصورة 

أقل حدة ووضوحا،ً ومن هذه األعراض:

ارتفاع درجة الحرارة.	 

ظهور طفح جلدي بعد نحو 5-10 أيام من التلقيح.	 

وهذه األعراض ال تستدعي استشارة طبيب ألنها تزول تدريجياً.	 

وميكن لألم استخدام كامدات املاء عىل مكان الحقن إلزالة االحمرار والتورم كام أنها تساعد عىل خفض درجة الحرارة.	 

موانع إعطاء التلقيح:
بالنسبة للتلقيح ضد شلل األطفال أو الحصبة أو السل أو الحمرياء )وجميعها تعتمد عىل استخدام جرثومات حية( . 1
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فال يجب إعطاؤه لألطفال الذين يُعالجون بجرعات كبرية من الكورتيزون، واألطفال املرىض برسطان الدم أو أي مرض 

يتسبب يف ضعف مناعة الجسم الطبيعية.

وجود حساسية لدى الطفل ال مينع عادًة إجراء التلقيح، أما إذا كان الطفل لديه حساسية شديدة جدا من البيض عىل . 2

وجه التحديد فال يجوز التلقيح ضد مرض الحصبة أو النكاف)oreillons( إال بعد استشارة الطبيب واتخاذ اإلجراءات 

الوقائية التي ينصح بها الطبيب.

حدوث أعراض حساسية شديدة بسبب إحدى جرعات التلقيح يعترب أحد املوانع ويجب استشارة الطبيب قبل أخذ . 3

الجرعة التالية من نفس التلقيح.

يجب تأجيل التلقيح إىل وقت الحق إذا كان الطفل مصاباً بأي مرض حاد بصفة عامة مثل: النزالت املعوية، التهاب . 4

اللوزتني الحاد. ويف هذه الحالة يتم إجراء التلقيح يف اقرب وقت بعد شفاء الطفل.

ويجب عىل األم االنتباه لحالة الطفل الصحية قبل وبعد التلقيح واستشارة الطبيب فوراً يف حالة ظهور أي أعراض جانبية 

شديدة، أو استمرارها لفرتة طويلة بعد التلقيح.

سحب جميع لقاحات شلل األطفال 
 VPO واستبدال )VPO( الفموية

ثالثي التكافؤ ب VPO ثنائي 
التكافؤ "التبديل"

إن الخطة اإلسرتاتيجية الستئصال و إنهاء شلل األطفال 2013-2018)خطة اإلنهاء( تقود الطريق نحو عامل خاٍل من شلل 

األطفال. خالل العقدين املاضيني، خفضت برامج التلقيح عدد حاالت اإلصابة بشلل األطفال حول العامل ألكرث من 99% 

من أمناط فريوس شلل األطفال الثالثة )النمط 1، 2 و3(، فإن النمط2 لفريوس شلل األطفال الربي قد أزيل بالكامل. مل 

تكتشف أية حالة من النمط 2 لفريوس شلل األطفال الربي يف أي مكان من العامل منذ العامل 1999.

إن خطة اإلنهاء تقتيض إزالة جميع لقاحات الشلل الفموية )VPO( عىل املدى الطويل من جميع الدول التي تستخدم 

الـVPO. هذا سيتم عىل مراحل، بدءاً من "التبديل"، حيث أن الـVPO الثاليث التكافؤ

 VPOb( ثنايئ التكافؤ VPOسيتم استبداله بالـ )الذي يحتوي عىل فريوس الشلل املضّعف ذات األمناط 1 و2 و3VPOt( 

الذي يحتوي فريوس الشلل املضّعف ذات األمناط 1 و3 فقط(، وإزالة عنرص النمط 2.

إن التحضري إلزالة VPO يتضمن أيضاً اضافة جرعة واحدة عىل األقل من لقاح الشلل املعطَّل )VPI( القابل للحقن إىل 

برامج التحصني قبل التبديل إىل VPOb، للمساعدة عىل تخفيف املخاطر ودعم الحصانة يف هذه املرحلة من خطة النهاية.

ملف خـــاص بالتلقيح


