
احم طفلك من مرض 

السعال الديكي.

احصل على تلقيح األسبوع 22

برنامج التطعيم الوطني



مرض السعال الديكي هو مرض خطير 
بالنسبة لألطفال الصغار. يمكن حماية 
طفلك من السعال الديكي عن طريق 

تلقيح نفسك خالل الحمل. يمكن 
القيام بذلك ابتداء من األسبوع 22 عن 

طريق أخذ تلقيح األسبوع 22. يوجد 
التلقيح في برنامج التطعيم الوطني 
ولهذا فهو بالمجان. تقرئين في هذا 

المنشور المزيد على ذلك. إذا رغبت 
الحصول على معلومات إضافية فراجعي 
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ما هو مرض السعال الديكي؟

يسمى السعال الديكي أيضاً بــ»سعال مائة 
به بكتيريا ويؤدي إلى نوبات  يوم«. تسبّ

من السعال الشديد قد تستغرق أشهر. من 
الممكن أن تسبب هذه النوبات لدى األطفال 

الصغار الضيق الخطير في التنفس.

خطير لألطفال الصغار

من الممكن أن يشكل مرض السعال الديكي 
خطراً كبيراً لألطفال الصغار. يمكن أن يصابوا 

بالتهاب رئوي أو ضرر دماغي وحتى من 
الممكن أن يتوفوا بسببه. كل سنة يدخل 
حوالي 170 طفالً صغيراً إلى المستشفى 

بسبب السعال الديكي.

األطفال الصغار غير محّميين بعُد

يتلقى األطفال تطعيماً ضد السعال الديكي. 
ولكن ال يتم ذلك إال عندما يبلغون بعض 

األشهر من عمرهم. معنى ذلك أنهم ليسوا 
محميين ضد السعال الديكي خالل األشهر 

األولى بعد الوالدة. وهم في هذه األشهر 
بالضبط أكثر عرضة لخطر العدوى.
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كيف يمكن حماية طفلك؟

يمكن تطعيم نفسك ضد السعال الديكي 
أثناء الحمل. في هذه الحالة يكون طفلك 

محمياً ابتداء من اليوم األول. يمكن الحصول 
على هذا التلقيح ابتداء من األسبوع 22 من 

الحمل. ومن هنا جاء اسم تلقيح األسبوع 22.

كيف يعمل؟

تصنعين بعد التطعيم أجسام مضادة تنقل 
إلى الجنين في الرحم عن طريق المشيمة. 
في هذه الحالة يتوفر لطفلك ما يكفي من 
األجسام المضادة لألشهر األولى من حياته. 

حتى يتلقى بنفسه تطعيماً.
 

ال يحمي التلقيح طفلك فقط بل يحميك أنت 
كذلك. فليس من الممكن بفضله أن تصابي 

بالسعال الديكي وال أن تعدين آخرين به.

يقل عدد تلقيحات الطفل بواحد

هناك فائدة أخرى فإذا طّعمت نفسك 
فسيحتاج الطفل الصغير إلى تلقيح واحد أقل 
فيما بعد. يتلقى طفلك التطعيم األول وعمره 

3 أشهر بدالً من شهرين*.

*  ال ينطبق ذلك على كل األحوال. سيتحدث طبيب األطفال 

أو الممرضة معك في هذا الموضوع. راجعي
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 أيضاً.
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الرضاعة الطبيعية

تتضمن الرضاعة الطبيعية أجسام مضادة 
كذلك. غير أنها ال تحمي ضد السعال الديكي. 

حتى لو كنت ترضعين طفلك فإن التطعيم 
ضروري لحماية طفلك جيًدا.

التطعيم المجّمع

 .DKT التطعيم الذي ستتلقينه هو تلقيح
ال يحمي من السعال الديكي فقط بل أيضاً 

من مرضين آخرين وللعلم الكزاز )التيتانوس( 
والدفتريا )الخناق(.

ليس هناك تطعيم منفصل ضد السعال 
الديكي.

هل هو آمن؟

إن التطعيم آمن لك ولطفلك. لقد تم إجراء 
الكثير من األبحاث في هذا المجال. تتلقى 

النساء في بلدان أخرى هذا التطعيم منذ 
مدة طويلة مثال في إنكلترا وبلجيكا واسبانيا 

والواليات المتحدة.

األعراض الجانبية

من الممكن أن تتعرضي ألعراض جانبية
مثال الخمول أو الصداع أو تورم الذراع. هي في 
األغلب خفيفة وتتوقف من تلقاء نفسها. أما 

األعراض الجانبية الخطيرة فهي نادرة جداً.

أين؟

تحددين بنفسك موعداً مع مكتب االستشارة الصحية من أجل الحصول على التلقيح. 
وبالمناسبة ستتلقين كذلك توضيحاً للتطعيمات التي ستُعرض على طفلك الحقاً بناء 

على برنامج التطعيم الوطني.
راجعي rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik لمعرفة المكان حيث يمكن 

أخذ الموعد.

متى؟

يمكن الحصول على هذا التطعيم ابتداء من األسبوع 22 من الحمل حتى الوالدة. مع 
ذلك ينطبق: كلما أبكر كلما أفضل.

مجاني

تلقيح األسبوع 22 جزء من برنامج التطعيم الوطني وبالتالي فهو بالمجان.
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ما هو مرض السعال 
الديكي؟

يسبب السعال الديكي نوبات من 
السعال الشديد. من الممكن أن 
تؤدي هذه النوبات لدى األطفال 
الصغار إلى الضيق الخطير في 

التنفس.

ما مدى الخطر لألطفال الصغار؟

إن السعال الديكي خطير للولدان 
الصغار. يمكن أن يصابوا بالتهاب 

رئوي أو ضرر دماغي.

كل سنة يدخل حوالي 170 طفالً 
صغيراً إلى المستشفى بسبب 

السعال الديكي. كما هو من الممكن 
أن يتوفى األطفال الصغار بسببه.

األطفال الصغار 
غير محّميين

يتلقى األطفال الصغار تطعيماً ضد 
السعال الديكي ولكن ال يتم ذلك إال 

عندما يبلغون شهرين من عمرهم. إذن 
فهم غير محميين خالل األشهر األولى.

تطعيم النساء 
الحامالت

يمكن للنساء أن يتلقن تطعيماً خالل 
الحمل. يحمين طفلهن به من السعال 

الديكي ابتداء من اليوم األول.

وبالمناسبة ... سيحتاج الطفل بنفسه إلى 
تلقيح واحد أقل!

آمن إن التطعيم آمن لألم وللطفل..

يتم القيام بذلك في 
بلدان أخرى لمدة 

طويلة، مثال في 
إنكلترا وبلجيكا 

واسبانيا والواليات 
المتحدة.

من الممكن أن 
تتعرضي ألعراض 

جانبية،
مثال الخمول أو 
الصداع أو تورم 

الذراع.

يتمثل التطعيم 
في خليط يحمي 

كذلك من الدفتريا 
)الخناق( والكزاز 

)التيتانوس(.

متى؟
احصلي على التلقيح ابتداء 
من األسبوع 22 من الحمل 

لدى مكتب االستشارة 
الصحية.

تأكد من تحديد 
الموعد بنفسك!
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