
األطفال الصغار
واللقاحات

قّدم الحماية لطفلك باللقاحات

لماذا يحتاج طفىل إىل اللقاحات؟

يمكن للّقاحات أن تحمي طفلك الصغير من 14 مرًضا خطيرًا. قد 

تكون األمراض التي يمكن للقاحات الوقاية منها خطيرة للغاية.  

 بعض األمراض التي يمكن الوقاية منها شائعة في الواليات المتحدة، 

مثل السعال الديكي واإلنفلونزا. البعض اآلخر نادر هنا، لكنه يحدث 

نين الذين يسافرون  في بلدان أخرى. يمكن لألشخاص غير المحصَّ

إىل الخارج جلب األمراض معهم. هذا يعرض األطفال الصغار 

للخطر، إذا لم يكونوا قد تلقوا لقاحاتهم.

ما هو جدول اللقاحات )التطعيم التحصيني(؟

يخبرك جدول اللقاحات )المعروف أيًضا باسم التطعيم التحصيني( 

بالوقت الذي يحتاج فيه طفلك إىل تلقي اللقاحات. قامت مراكز 

السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC( بوضع هذا الجدول. 

إذا اتبعت الجدول، فسوف يساعد ذلك في حماية طفلك في وقت 

مبكر من الحياة، قبل أن يتعرض طفلك ألمراض خطيرة. بالنسبة 

إىل بعض اللقاحات، يحتاج طفلك إىل ثالث أو أربع حقن قبل أن 

يبلغ عامين. قد يحتاج طفلك أيًضا إىل جرعات معزِّزة عندما يكبر.

ما هي اآلثار الجانبية للقاحات؟

بعض اآلثار الجانبية للقاحات هي التقرح مكان حقن الطفل أو 

االنزعاج أو الحمى المنخفضة. تختفي هذه اآلثار في غضون بضعة 

أيام. نادًرا ما تحدث آثار جانبية خطيرة.

كيفية حماية صحة طفلك

تعرف عىل اللقاحات التي يحتاج إليها طفلك للبقاء بصحة    •
 جيدة. يمكنك الحصول عىل المعلومات عبر الموقع 

 اإللكتروني لمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها 

.)CDC( )www.cdc.gov/vaccines/parents(

احرص عىل تلقي طفلك اللقاحات في األوقات التي يوصي    • 
بها طبيب طفلك.

يجب تلقي بعض اللقاحات بأكثر من جرعة واحدة. احصل عىل    •
جميع الجرعات الموصى بها.

اسأل الطبيب عن كيفية االعتناء بطفلك بعد أن يتلقى اللقاح.   •

إذا كانت الحُقن مجهدًة لك أو لطفلك، فاطلب من الطبيب    •
الحصول عىل نصائح.

احصل عىل بطاقة متابعة اللقاحات من الطبيب أو من    • 
إدارة الشؤون الصحية بالوالية. استخدمها لالحتفاظ بسجل 

لقاحات طفلك.

اطلب من الطبيب أن يرسل لك رسائل تذكير عندما يحتاج    •
طفلك إىل لقاحاته التالية.

إذا فات طفلك تلّقي أي من اللقاحات، فاستعن بالطبيب    •
 لتعويض ذلك.

هل لديك المزيد من األسئلة؟

 تحدث إىل طبيب طفلك أو قم بزيارة

.www.cdc.gov/vaccines/parents 
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كان هذا المورد وال يزال مدعوًما من إدارة األطفال والعائالت )ACF( التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( بالواليات المتحدة كجزء من منحة المساعدة المالية التي يبلغ إجماليها 7،582،500 دوالر، بتمويل بنسبة %97 من إدارة األطفال 

والعائالت )ACF( و%3 من إدارة خدمات الموارد الصحية )HRSA( التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( بالواليات المتحدة. المحتويات خاصة بالمؤلف )المؤلفين( وال تُمثل بالضرورة وجهات نظر إدارة األطفال والعائالت )ACF(، ووزارة 

الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( أو الحكومة األمريكية، كما ال تمثِّل تصديًقا من تلك الجهات. يجوز نسخ هذا المورد لالستخدامات غير التجارية دون إذن.
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