معلومات للوالدين وأولياء األمور
في النمسا تتزايد في الوقت الحالي اإلصابة بالحصبة ألن األطفال في النمسا ال يتلقون اللقاحات وعددها  2بالقدر الكافي أو بالشكل المطلوب
للتطعيم ضد الحصبة فبالنسبة لألطفال الذين يترواح عمرهم بين  2و  5سنوات يبلغ معدل التطعيم  92في المائة فقط ،كما أن منهم  10في المائلة
تلقوا اللقاح لمرة واحدة بدالً من مرتين .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 .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.
الحصبة شديدة العدوى وتنتقل عبر الرذاذ (الكالم ،السعال ،العطس ،الخ) .وهي تصيب كل من األطفال الرُضع واألطفال وكذلك الشباب والبالغين
الذين ال يخضعون لوقاية كافية .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 (تحديد العيار الحجمي).
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 حوالي
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 في النهاية ال قدر هللا بسبب أمراض معدية أخرى! وال يوجد عالج للعدوى
بفيروس الحصبة نفسه ،لكن يمكن فقط تخفيف حدة األعراض.
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 .ويمكن في حاالت نادرة الحقا ً حدوث انهيار دماغي يؤدي دائما ً إلى الوفاة.
ويُطلق على هذه المرحلة المتأخرة 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.
ومن خالل التطعيم في الوقت المناسب يمكنك حماية نفسك وعائلتك والمحيط من حولك! ويُنصح بالحصول على عدد  2لقاح ضد الحصبة والنكاف
والحصبة األلمانية بفترة تباعد قدرها  4أسابيع بداية من إتمام الشهر الـ  9من العمر .اللقاحات التي لم يتم الحصول عليها ينبغي أن يتم تداركها
بأسرع ما يمكن في أي فترة عمرية لإلنسان .كما أن مادة اللقاح الفاعلة والمناسبة متوفرة مجانا ً لكل األشخاص دون قيود عمرية في أماكن التطعيم
العامة.

مهم
في حال عدم تطعيم طفلك بالقدر الكافي ضد الحصبة يمكن في حال اتصاله
بشخص آخر مريض بالحصبة أن تقوم السلطات الصحية باستبعاده لفترة تصل إلى  21يوما ً من زيارة المؤسسات الجماعية مثل رياض األطفال
والمدرسة واالستضافة المدرسية الخ.
(انظر المادة  6وما تليها من قانون األوبئة)
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