التلقيح للشباب
ينبغي على الشباب الذين ربما لم يحصلوا سوى على لقاح واحد ضد
الحصبة أو ليست لديهم وثيقة
لقاحات (دفتر اللقاحات) أن يتداركوا اللقاحات الفائتة بأسرع ما يمكن.

التلقيح للفتيات
يجب مراجعة الوضع المناعي بشكل حتمي قبل التخطيط
للحمل ،ليس فقط من أجل الوقاية من الحصبة ،ولكن أيضا ً
للوقاية من الحصبة األلمانية .ال يمكن خالل فترة الحمل
التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية!

التلقيح للبالغين
ينبغي على الوالدين وشباب البالغين الذين يعملون في
مؤسسات رعاية جماعية (مثل رياض األطفال ،المدرسة،
الخ) أن يتأكدوا من تحصينهم باللقاحات الالزمة .ويسري
هذا بشكل خاص على الوالدين وشباب البالغين التواجدين
في محيط يتواجد به أطفال رُضع ال يمكن تلقيحهم بعد.

تلقيح الموظفين في القطاع الصحي
يجب على الموظفين العاملين في المستشفيات وغيرها من المؤسسات
الصحية ولديهم اتصال بالمصابين بالحصبة أو غيرها من المواد
المعدية أن يتلقوا الوقاية الالزمة بالقدر الكافي والحماية من الحصبة
بشكل ثابت حماية ألنفسهم ولألشخاص الذين يقومون برعايتهم .وعند
نقصان المناعة لديهم يصبح التطعيم أحد الواجبات األخالقية عليهم.
أما من ناحية رب العمل  /جهة العمل فلديها الحق في السؤال عن حالة
التلقيح لدى كل من الموظفين الجدد وكذلك الموظفين القدامى لديها.

االسم العلمي (سكالكوت سكليروسيرند بانانسيفاليتيس .)SSPE -
وأكثر من تشكل عليه هذه المرحلة المتأخرة الخطر هم األطفال
الذين يعانون المرض في عامهم األول أو يُصابون بالعدوى خالل
الوالدة .لهذا فمن المهم بشكل خاص أن تتم حماية جميع الشخاص
المتواجدين في محيط األطفال الرُضع/األطفال الصغار.

يمكن استئصال الحصبة!
نظراً ألن اإلنسان هو العقال الوحيد فيمكن أن تؤدي معدالت
متزايدة من التطعيم ضد الحصبة بنسبة  95%من خالل
عدد  2جرعة من اللقاح بمادة حية ضد الحصبة إلى وقف
انتقال الفيروس .وبالتالي فبمساعدة معدالت عالية من
اللقاحات يمكن استئصال مرض الحصبة من هنا أيضاً.

تطعيم وقائي مجاني ،في الوقت المناسب!
يتم التطعيم ضد الحصبة في شكل
لقاح مدمج ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية (.)MMR
ويتعلق األمر هنا بلقاح بمادة حية .وتحتوي الفيروسات التي
يحتوي عليها اللقاح على فيروسات مخففة تحدث تأثيرات
في النظام المناعي يحمي من تبعات اإلصابة بالمرض.
ومن خالل التطعيم في الوقت المناسب يمكنك حماية نفسك
وعائلتك والمحيط من حولك! ويُنصح باثنين من اللقاحات
في فترة تفصل بينهما أربعة أسابيع بداية من اكتمال الشهر
التاسع من العمر .ويجب حتما ً تعاطي اللقاحات قبل االنضمام
إلى مؤسسة رعاية جماعية (مثل رياض األطفال).

تأكيد وتدارك اللقاح في كل فترة عمرية
اللقاحات التي لم يتم الحصول عليها ينبغي أن يتم تداركها في أي
فترة عمرية لإلنسان .وتتوفر الحماية الكافية بعد الحصول على
عدد  2من اللقاحات الموثقة كتابة باللقاح بمادة حية أو عند تقديم
إثبات تعاطي لقاح األجسام المضادة ضد مرض الحصبة.
كما أن مادة اللقاح الفاعلة المناسبة متوفرة مجانا ً لكل
األشخاص دون قيود عمرية في أماكن التطعيم العامة.

الحصبة ليست لعب أطفال!
الحصبة هي مرض شديد العدوى  ،ينتقل عبر الرذاذ ،أي خالل
الكالم أو الكحة أو العطس .يمكن أن تتسبب الحصبة في حدوث
عواقب وخيمة سواء للرُضع أو األطفال أو حتى الشباب والبالغين!
وطالما أن الشعب يعاني من مشاكل في لقاح الحصبة ،أي أن هناك
عدد أقل من الالزم تم تلقيحه ضد الحصبة ،فإننا نتوقع وجود ُمصابين
بالحصبة .ويتم تقديم اللقاح لألطفال في النمسا من خالل عدد  2لقاح
بشكل متأخر جداً وقليل الثبات جداً .فبالنسبة لألطفال الذين يترواح
عمرهم بين  2و  5سنوات يبلغ معدل التطعيم  92في المائة فقط ،منهم
 10في المائلة تلقوا اللقاح لمرة واحدة بدالً من مرتين .كما أن هناك
نصف مليون إنسان تتراوح أعمارهم بين  15و  30عاما ً تلقوا اللقاح
ضد الحصبة لمرة واحدة فقط .ولكن من أجل الحصول على المناعة
الكافية للكل يجب الحصول على معدالت تطعيم تبلغ  95في المائة
من خالل تناول جرعتين من مادة اللقاح بمادة حية المضاد للحصبة.

األعراض وتطور المرض
عند اإلصابة بالحصبة تحدث خالل ثمانية حتى عشرة أيام من
العدوى (وبحد أقصى  21يوما ً من اإلصابة) مشاكل صحية عامة
مثل الحمى والرشح والسعال والتهاب في الرمد ،وتكون مصحوبة
بتبعات الحصبة العادية :وجود بقع حمراء متناثرة .وهنا يتحول
المرضى خالل أربعة أيام قبل حدوث المرض وحوالي أربعة ايام
بعد اإلصابة شديدي العدوى .وتتحول قدرة مقاومة جسم اإلنسان أثناء
وبعد المرض بالحصبة ضعيفة بشكل يزيد في النهاية وطوال أعوام
طويلة من خطر الموت ال قدر هللا بسبب أمراض معدية أخرى!
ففي  20من بين كل  100حالة من اإلصابة بالحصبة تظهر مضاعفات
مثل النزالت الشعبية والتهاب األذن الوسطى و/أو الرئة .كما يحدث
لدى  2 - 1شخص من بين كل  1.000إنسان إلتهابات دماغية تهدد
حياته .وال يوجد عالج للعدوى بفيروس الحصبة نفسه ،لكن يمكن
تخفيف حدة األعراض .ويخلّف المرض مناعة تستمر مدى الحياة.
ويمكن في حاالت نادرة حدوث انهيار دماغي يؤدي دائما ً إلى الوفاة
بعد اإلصابة بمرض الحصبة .ويُطلق على هذه المرحلة المتأخرة
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معلومات تكميلية:
•www.keinemasern.at
•األماكن العامة لالستشارة والتلقيح
في الواليات:
www.gesundheit.gv.at/service/
beratungsstellen/impfen
•خطة التلقيح بالنمسا لعام :2017
www.bmgf.gv.at/impfen
•

هيئة التحرير
الجهة المالكة ،المالك اإلعالمي ،الناشر:
الوزارة اإلتحادية للصحة والنساء
شارع رادسيكي شتراسه رقم 1030 ،2فييينا
مارس 2017

الحصبة وتبعاتها في الحياة اليومية
في حال االتصال بإنسان ُمصاب بالحصبة يمكن أن يخضع األشخاص
غير المحصنين بالقدر الكافي من الحصبة (من خالل تقديم عدد  2لقاح
موثق كتابة يحتوي على اللقاح بمادة حية أو ما يثبت حصولهم على
لقاح مضاد للحصبة في الدم)
من قبل السلطات الصحية إلى ما يعرف باسم "إجراءات
إحترازية" تصل إلى  21يوماً .وهذا يعني على سبيل المثال،
أنه يتم منعهم من زيارة المؤسسات العامة والتجمعات اإلنسانية
(مثل رياض األطفال والمدرسة الخ) من أجل تجنب انتشار
الفيورس (انظر المادة  6وما يليها من قانون األوبئة).

توافق جيد ووقاية موثوقة
التلقيح ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية متوافق جداً مع
اإلنسان ويمكن كما هو الحال مع أي لقاح آخر أن يحدث مع لقاح
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية بعض المناطق الحمارء
المؤلمة أو بعض التورمات الخفيفة .ويمكن بشكل خاص حدوث
ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مؤقت أو حدوث ما يشبه الطفح
األحمر .ومع ذلك فال مجال للتردد مع لقاح الحصبة :منذ عام
 1998تم في النمسا تقديم ما يزيد عن ثالثة ماليين علبة من
لقاح لحصبة والنكاف والحصبة األلمانية وإثبات سالمة وفاعلية
اللقاح بشكل واضح .وال يمكن زيادة الجرعة عن المطلوب.

متى ينبغي عدم تعاطي اللقاح؟
من يُسمح لهم بعدم تعاطي اللقاح هي النساء الحوامل واألشخاص
الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو من ترتفع درجة
الحرارة لديهم فوق  38درجة .أما األشخاص الذين يعانون
من تأثيرات الحساسية فيجب عليهم الحصول قبل تعاطي
اللقاح على استشارة من الطبيب/الطبيبة الخاص بهم.
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