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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
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ف. وقد تم استعامله بنجاح وسالمة لعقود إليقاف انتقال  إن الـVPO مصنوع من فريوس شلل أطفال "حي" ولكن مضعَّ

فريوس شلل األطفال. ميكن أن يخضع لقاح الفريوس لعدة تغريات خالل تكاثره يف القناة الهضمية، ويف حاالت نادرة، يف 

املجتمعات القليلة التغطية بالتلقيح، هذه التغريات ميكن أن ينتج عنها انتشار فريوس شلل أطفال مشتق من اللقاح  

قادر عىل أن يسبب شلل األطفال املّشل. ملنع حدوث ذلك، يجب أن يتم سحب VPO مبارشًة بعد توقف انتقال فريوس 

.)VPW( شلل األطفال الربي

معظم حاالت شلل أطفال مشتق من اللقاح يسببها مكّون النمط2 من اللقاح الفموي VPO. نظراً للخطر الذي يفرضه 

مكّون النمط2 من VPOtعىل عامل خاٍل منفريوس شلل األطفال الربي 2، سوف يتم سحب VPOtوتبديله بـbVPOالذي 

 VPObيحتوي فقط عىل الفريوس املضّعف من النمطي 1 و3، يف الربامج الروتينية وأنشطة التلقيح التكميلية. كام أن بـ

يعطي حصانة أفضل من حصانة VPO t ضد منطي 1 و3.

لقاح الشلل املعطَّل )VPI( هو لقاح معطّل وليس لقاح حي مضّعف، وبالتايل فهو ال يحمل أي خطر شلل أطفال مشتق 

 .VPO وال مينع انتشار فريوس شلل األطفال كام يفعل ،VPO ال يتكاثر يف القناة الهضمية، بعكس VPI ،من اللقاح. لكن

إن استعامل كال اللقاحني معاً يؤمن أفضل تركيبة لحامية األطفال وملنع انتقال فريوس شلل األطفال.

لقد تم التبديل يف جميع الدول العاملالتي تستعمل الـOPVيف شهر أبريل2016، قام املغرب عىل غرار دول العامل بالتحضري 

للتبديل بدأ من سنة 2015 بحيث تم تشكيل لجنة التخطيط للتبديل من قبل وزارة الصحة لتطويرخطة لضامن تنفيذ 

وتتبع تنفيد التبديل . وقدتضمنت هذه الخطة  تدريب وتوج املسؤولني املحليني التلقيح والجمعيات املهنية والرشكاء٠

أطلقت عملية استبدال VPO ثاليث التكافؤ بـVPO ثنايئ التكافؤ يف املغرب يف 18أبريل 2016،وقد دامت هذه العملية 

أسبوعني تحت إرشاف مراقبني مستقلني للتأكد،طبقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية ، من خلو املخازن املركزية واملحلية 

وكذلك املراكز الصحية من VPO ثاليث التكافؤ واستبداله بـVPO ثنايئ التكافؤ.

وكانت نتائج هذه العملية إيجابية للغاية بحيث:

تم تفحص جميع مخازن التلقيح )1 مستودع مركزي و 85 مستودعا إقليميا( و ٪21.6 من املرافق الصحية )579 من 	 

أصل 2685(، أي أكرث من ٪10 املطلوبة من قبل منظمة الصحة العاملية.

 	  .VPO ثنايئ التكافؤ وعىل VPI توفر جميع املواقع املراقبة عىل


