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التطعيم في التاريخ
لم تبدأ قصة التطعيم مع اكتشاف أول لقاح ،والذي ابتكره الطبيب اإلجنليزي أدوارد جينر.
بــل بــدأت هذه القصة مــع تاريخ األمــراض املعدية الطويــل ،وباالخص ،مع اســتعمال مادة
اجلدري لتوفير مناعة من ذلك املرض.
وتوجد ادلة على أن الصينيني كانوا قد استخدموا اللقاح ضد اجلدري منذ حوالي ما يقرب
مــن  1000ســنة .وقــد كان التطعيــم ميارس في تلك اآلونــة أيضاً في افريقيــا وتركيا ولكن
بشكل لم يكن معروفاً.
بــدأ أدوارد جينــر بتجربة أول تطعيم ناجح في  1796ملــادة اجلدري البقري لتحفيز املناعة
ضد مرض اجلدري ،مما أدى بسرعة إلى انتشار التطعيم ضد اجلدري ملعظم انحاء العالم.
وقد مرت طريقته بتغييرات طبية وتكنولوجية خالل ال  200سنة التالية ،وأدت في النهاية
إلــى إســتئصال املــرض من جميع أنحــاء العالم بحيث أصبح ليس له وجــود على وجه الكرة
األرضية منذ سبعينيات القرن املاضي.
كان التطعيــم ضــد الكلــب الــذي قام به لويس باســتور فــي  1885هو العمليــة األخرى التي
أثــرت علــى األمــراض البشــرية .وبعدهــا ،وبنشــوء علــم البكتريولوجيــا ،حدثــت تطورات
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سريعة أخرى .مضادات السم واللقاح ضد الدفتيريا ،الكزاز ،اجلمرة اخلبيثة (أنثراكس)،
الكوليــرا ،الطاعــون ،التيفوئيد ،الســل ،وغيرها من اللقاحات ُط ِــورت خالل الثالثينات من
القرن العشرين.
وكان منتصــف القرن العشــرين وقتاً نشــطاً للبحث والتنمية في مجــال التطعيم .أدت ط ُرق
تنمية الفيروســات في اخملتبر إلى اكتشــافات وجتديدات ســريعة ،مبا في ذلك تطوير لقاح
لشــلل األطفال .ثم اســتهدف الباحثون أمراض أطفال عامة أخرى مثل احلصبة والنكاف،
واحلصبة األملانية .وكانت اللقاحات لهذه األمراض فعالة في مقاومتها.
اختراعــات فنيــة جديــدة توجه اآلن البحث في مجــال اللقاح .كما أن اســتخدام تكنولوجيا
احلمض النووي وأســاليب التوصيل اجلديدة تقــود العلماء إلى اجتاهات جديدة في مجال
التحصينات ضد األمراض املعدية.

قصة تضحية
تعتبــر تضحيــة العالــم ادوارد جينــر فى  14مايــو عام  1796بابنــه الوحيــد لتجربة تطعيم
اجلدرى هى أكبر وأخطر مغامرة علمية فى التاريخ..
فقد كان مرض اجلدرى في تلك اآلونة وبا ًء مفترسا يحصد االرواح حتى انه قتل  60مليون
شخص فى فترة حياة ادوارد فقط ..وفشل جميع العلماء فى القضاء عليه.
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وبالصدفــة الحــظ ادوارد جينــر بــأن مربيــات االبقار وبائعــات احلليب والســيدات الالتي
يقمــن بحلب األبقــار ال يصنب مبرض اجلدرى ..ففكر ادوارد فى األمر ،وتوقع أنه رمبا ألن
اصابتهن بجدرى االبقار (وهو اقل خطورة) ميكن أن حتميهم من جدرى البشر.
وكان البد من ان يحقن متطوع من البشر بجدرى البقر كي يجري جتربته ويثبت استنتاجه،
فقرر ان يكون هذا املتطوع هو ابنه الوحيد ..ومن احملتمل ان ميوت هذا االبن ..ولكن جينر
لــم يفكــر كثيــرا لقد قرر ان يجــرى تلك التجربة خاصة وهو يرى املاليــن من حوله ميوتون
بسبب ذلك املرض القاتل.
اجرى جينر التجربة وجنحت وعاش األبن وكسب العالم اعظم اجناز طبى فى التاريخ وهو
فكرة التطعيم التى انقذت مئات املاليني من البشر!

حقائق وخرافات حول التطعيمات
منذ وصول التطعيمات إلى أوروبا (حوالي سنة  ،)1796لم يتطرق العالم إلى إثارة موضوع
التطعيمات واألكاذيب حول أهميتها ومأمونيتها إال في الثالثني ســنة األخيرة .فخالل تلك
الفترة ظهر العديد من املعارضني واملؤيدين ملوضوع التطعيمات األساســية ،وكل دراســة أو
كل تقرير حالة بخصوص فعالية وسالمة إستخدام التطعيمات اخملتلفة املتبعة ،كانت تثير
أصدا ًء جمة ،أكبر بكثير من الدائرة العملية الضيقة لألشخاص املطلعني والذين يتعاملون
مع هذه القضية.
يتحدث معارضو التطعيمات األساسية عن عشرات اإلدعاءات التي تدعم موقفهم ،ويعتمد
اجلــزء األكبر منها على دراســات وأبحاث مختلفة تناولــت املوضوع .من اجلدير بالذكر أنه
مــن املعقــول أن يكون بعــض هذه اإلدعاءات مبنيــاً على حقائق مت التوصــل إليها عن طريق
األبحــاث بطريقــة شــرعية ،ولكن مقابــل كل بحث كهذا قامت العشــرات ،ال بــل املئات ،من
الدراســات املضبوطة التي أثبتت صحة اإلدعاء العكســي (مثل العالقة بني التوحد وتطعيم
احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف على سبيل املثال).

 -1هل التطعيمات آمنة؟

إن أهــم ســؤال يطرحــه علينــا أوليــاء األمــور وآباء وأمهــات األطفــال قبل البدء فــي عملية
التطعيم هو :هل يعتبر التطعيم امناً؟
وفي الواقع ،فإن هذا االدعاء هو أقوى ادعاءات معارضي التطعيمات الذين يشككون عامة
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الناس في مأمونية التطعيم .فعلى الرغم من أنه مت إثبات أن كل تطعيم يتم إعطاؤه للوقاية
من مرض معدي ما يعود بفائدة كبيرة تفوق مبراحل عديدة الضرر الذي قد يسببه التطعيم
نفســه ،كمــا يفوق مباليني املــرات الضرر الذي يقــع على الطفل من جــراء إصابته باملرض
املعــدي ذاته ،أي أن :نســبة األشــخاص الذين يصابــون ببعض املضاعفات البســيطة عقب
تلقيهم التطعيم أقل بكثير من نســبة املرض الطبيعية في حال عدم تلقي التطعيم .املشــكلة
احلقيقية منوطة بالســن ،بشــكل أساســي .فنجاح التطعيم نفســه يؤثر بشكل عكسي ،ضد
التطعيم نفســه ،إذ أن االباء واالمهات  -وأحياناً أفراد الطاقم الطبي  -ال يكونون مطلعني
علــى تأثيــرات املــرض (ألن التطعيم مينــع حدوثها) ،وإمنــا يرون فقط التأثيــرات اجلانبية
للتطعيــم (والتــي غالباً ما تكون نادرة في كل التطعيمات املعروفة وقد تلبغ نســبة حدوثها 1
فــي املليون ).ولــكل نوع من أنواع التطعيمات قائمة طويلة من التأثيرات اجلانبية (غالبيتها
العظمــى أكثــر نــدرة مــن  1لكل مليــون شــخص يتلقــى التطعيــم) وأكثرها خطــراً محتم ً
ال
هــي اإلصابــة باملرض نفســه (فــي التطعيمات احلية املوهنــة فقــط) وردات الفعل األرجية
(احلساســية) ،ومع ذلك فإن املرض ،الذي تعمل التطعيمات على منعه (مثل إلتهاب الكبد،
الدفتيريــا ،التيتانوس ،احلصبــة ،النكاف واملكورات الرئوية وغيرهــا) ،هو أكثر فتكا بكثير
من التطعيم.
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 -2مناعة القطيع

إذا لم تتلقوا التطعيمات األساســية ،وكنتم تعيشــون في مجموعة ســكانية مستوى التطعيم
فيهــا مرتفــع جــداً (يفــوق الـــ  %80 - %70علــى األقل) ،تكــون إحتمــاالت إصابتكم باملرض
ضئيلــة .يطلــق علــى هذه الظاهرة اســم "مناعة القطيــع"  -يصعب على املرض أن يتفشــى
وينتقل بني الناس إذا قام اجلميع بتلقي التطعيمات ،ولذلك فإن من ال يتلقى التطعيم يكون
محميــاً ،عمليــا .هــذه الظاهرة جتعل بعض االباء يعارضون التطعيمــات ،دون أن ندخل في
مــدى أخالقيــة إتخــاذ قــرار كهذا (من البديهــي القول إنــه إذا اتبع اجلميع هذا األســلوب،
فســينعدم مبــدأ مناعــة القطيــع) ،كما يجدر التنويه إلــى أن إحتماالت تعــرض الطفل لهذه
األمراض ،خالل حياته ،تكون كبيرة جداً.

 -3فعالية  /جناعة التطعيم

إدعــاء اخــر يعتمــد عليــه معارضــو التطعيمــات ،هــو عــدم إثبــات جناعــة أو فاعلية بعض
التطعيمات .ولكن ،ال أساس من الصحة لهذا اإلدعاء ،وذلك لسببني اثنني:
أ -تســتند عمليــة املصادقــة علــى اعتمــاد تطعيم معني ،عــاد ًة ،على إجــراءات املوافقة
األميركية ( )FDAواألوروبية ،والتي تشمل العديد من التجارب السريرية العشوائية
مزدوجــة التعميــة ( ،)double blind randomized clinical trialsعلــى  3مراحل على
األقــل ،إضافــة إلى العديد من اإلجراءات األخرى للتأكد من عدم حصول تشــويش في
نتائج البحث.
ب -كمــا تشــير الدراســات الوبائيــة اإلســتعادية إلــى حصــول إنخفاض كبيــر جداً في
نســبة اإلصابــة باملرض (وحتى في معدل املراضــة والوفيات العام) في أعقاب تلقي
التطعيمات األساسية ونتيجة لها.
ســوف نتطــرق إلى بعــض النقاط التي تخــص تطعيمات أساســية محددة بعينها ،ملناقشــة
تخوفات األهالي املقبلني على إعطاء التطعيمات اخملتلفة ألطفالهم:

 -تطعيم (احلصبة ،النكاف واحلصبة األملانية :)MMR

يتــم إعطــاؤه فــي الكويت في ســن ســنة وجرعــة ثانية في ســن ســنتني.وقد قامت دراســة
أجريــت ســنة  1998بالربــط ما بني هذا التطعيم وبني إحتمال اإلصابة بالتوحد .إســتندت
هذه الدراســة إلى  12حالة فقط ،وقد مت دحض هذه الفرضية من خالل دراســات وبائية
ومضبوطــة ،أكبر وأوســع بعشــرات املرات .ومع تقدم الســنني قــام  10باحثني من أصل 13
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ممن كتبوا املقال بتغيير ارائهم حول املوضوع .وفي سنة  ،2010متت إزالة هذه الدراسة من
أرشيف اجمللة العلمية التي نشرت البحث.
اجلديــر بالذكــر أن هذا التطعيم فعال ومينع اإلصابة بأمراض كانت تشــكل أحد األســباب
الرئيسية ملوت األطفال الذين لم يتلقوا التطعيم (النكاف واحلصبة) ،كما أنه مينع اإلصابة
بتشوهات خلقية صعبة للغاية ( كتلك التي تنجم عن مرض احلصبة األملانية).

 -تطعيم الـ (الورم احلليمي الفيروسي البشري) :HPV

ال يتم إعطاء هذا التطعيم حتى يومنا هذا بشــكل روتيني للفتيات قبل ســن املراهقة .فقد
تبني أن هذا الفيروس يعتبر املسبب الرئيسي لبعض أنواع السرطان (وعلى رأسها سرطان
عنق الرحم) .في ســنة  ،2009وقع حادث مؤســف أسفر عن موت فتاة بريطانية بعد تلقيها
هذا التطعيم ،ثم تبني الحقاً أنه لم تكن ملوتها أية عالقة بالتطعيم (إمنا كان نتيجة لإلصابة
مبرض السرطان الذي لم يتم تشخيصه من قبل.

 -التطعيم املضاد للمكورات الرئوية (:)Pneumovax

تعتبــر هــذه اجلرثومة هي املســبب األكثر شــيوعاً إللتهاب الرئة اجلرثومــي احلاد وإلتهاب
الســحايا لــدى األطفــال ،إضاف ًة إلى كونها مســبباً إللتهابات األذن الوســطى .وقد حتدثت
تقارير واردة من اليابان ،مؤخراً ،عن موت  4أطفال ،نتيجة لتلقيهم التطعيم ،على ما يبدو.
وكانت قد سبقت ذلك ،تقارير أكثر قدماً صدرت في فنلندا واشارت إلى موت  3أطفال بعد
تلقيهــم هــذا التطعيم ،إال أنه لم يتم تأكيد أية عالقة بني حاالت الوفاة وبني تلقي التطعيم،
إذ أظهرت عمليات تشريح اجلثث أن هنالك أسباباً أخرى ملوتهم املأساوي.
إذاً ،لــم يتخلــص الناس بعد من مخاوفهم من التطعيمات األساســية فكل ما يدخل اجلســم
عبر إبرة وحقنة هو مثير للريبة بطبيعة احلال ويعتبر ضاراً ،إلى أن يثبت العكس.

حقائق وأرقام هامة عن التطعيمات
1.1هناك  2.5مليون حالة وفاة كل عام ميكن جتنبها بالتطعيم :فقد ثبت أنه ميكن للتمنيع،
كل عام ،من توقي حدوث وفيات بني جميع الفئات العمرية ج ّراء أمراض معدية خطيرة
مثــل :الدفتيريــا  -التيتانــوس  -الســعال الديكــي  -احلصبة .ويعتبــر التطعيم من أكثر
التدخالت الصحية جناحاً ومردودية.
الرضــع وصغار األطفال ميوتون كل عام بســبب داء املكورات
2.2هنــاك أكثــر من مليون من
ّ
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الرئوية واإلســهال الناجم عن الفيروس العجلي وكال املرضني ميكن منعهما بالتطعيم (
تطعيم االلتهاب الرئوي والروتا).
3.3بالتطعيم انخفضت معدالت وفيات احلصبة عاملياً بنسبة  ،%78ولقد مت خفض معدالت
وفيــات احلصبــة على الصعيد العاملــي من نحو  733000حالة وفــاة في عام  2000إلى
 164000حالة وفاة في عام  2008بفضل حمالت التطعيم املك ّثفة.
4.4كما أنه بالتطعيم انخفضت معدالت وقوع حاالت شــلل األطفال بنســبة  %99ولم يتبقى
سوى دولتني فقط في العالم بها حاالت معدودة
5.5كما شهدت الوفيات الناجمة عن كزاز الولدان ( التيتانوس) انخفاضاً من نحو 790000
حالة وفاة في عام  1988إلى قرابة  34000حالة وفاة في .2015
6.6وبالطبع فإن التمنيع ال يحمي األطفال من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات
فحســب ،بل يتيح فرصة للتقليل من الوفيات العاملية .كما يجري ،بشكل متزايد ،توسيع
ضد األمراض
نطاق فوائد التمنيع كي يشمل فئتي املراهقني والبالغني ،ملنحهما الوقاية ّ
تهــدد األرواح ،مثل حاالت األنفلونزا والتهاب الســحايا والســرطانات التي تصيب
التــي ّ
البالغني.

لماذا يعتبر تطعيم األطفال أمراً هام ًا؟
للوهلــة األولى نعتقد بأن اإلجابة على هذا الســؤال واضحة ،فيعتبــر التطعيم إجنازاً كبيراً
في عالم الطب والتقدم البشري.
وبفضــل التطعيــم اختفــت مــن العالــم العديد مــن األمــراض العدوائيــة اخمليفــة والقاتلة.
كاجلــدري ( ،)Smallpoxالكــزاز ( ،)Tetanusشــلل األطفــال وغيرهــا .كمــا أدى التطعيم
إلــى إنخفــاض كبير في عدد حاالت الشــاهوق ( ،)Pertussisاحلصبة ( ،)Measlesإلتهاب
الكبد ( )Hepatitisوإلتهاب السحايا (إلتهاب أغشية الدماغ ،)Meningitis -وحالياً تبذل
اجلهود لتقليل عبء مضاعفات اجلديري املائي ( ،)Chickenpoxاإلسهاالت اخلطيرة لدى
الرضــع وحتــى منع حاالت ســرطان عنق الرحــم .إذن ،ملاذا توجد أصوات تشــكك باحلاجة
للتطعيمات؟
تســمع هــذه األصــوات كثيراً عبر شــبكة اإلنترنت ،وفي وســائل التواصــل االجتماعي وفي
وســائل اإلعالم املكتوبة وحتى في برامج التلفاز .ال شــك لدينا بأن قرار األهل بعدم تطعيم
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أطفالهــم ،نابــع مــن اميانهم بأن هذا القرار هو األفضل واالنســب ألطفالهــم .وما ال يعلمه
هــؤالء االهالــي ،أنــه في حالة عدم إقبالهم على تطعيم أطفالهــم ،فهم بذلك يرتكبون خط ًأ
فادحــاً ،يســتند إلــى معلومــات مغلوطة وعلــى أنصاف حقائق .وســيدفع ثمن هــذه اخلطأ
أطفالهم وأطفال اخرون من حولهم.
أحد التفســيرات املثيرة للعجب والتي تبدو مقنعة للوهلة االولى ،هو ان التطعيم قد يســبب
اضــراراً فــي الدمــاغ ويــؤدي لإلصابــة بأمــراض كالتوحــد وأمــراض دماغية أخــرى .عند
معاينــة هذه احلاالت ،يجب أخذ عدد من احلقائق بعني اإلعتبار .معظم األمراض الوراثية
والتنكســية الصعبة تظهر في أول ســنتني من حياة الرضيع ،وهذه هي السنوات التي يتلقى
بهــا األطفــال معظــم التطعيمات ،مما يجعل إلقــاء اللوم على التطعيمات في التســبب بهذه
األمراض أمراً غاية في السهولة.
إذ أن كل طالــب مبتــدئ في العلوم ،يعلم بأنه حتى إذا وقع حادثني على مقربة من بعضهما،
ينبغي أال نتسرع في التوصل لالستنتاج بأن أحدهم هو سبب اآلخر.
الطريقــة املثلــى لفحص مــا إذا كان التطعيم يؤدي حلدوث كل هــذه الظواهر الفظيعة ،هي
إجــراء ابحــاث بطريقة علميــة ومنهجية لفحص مــا إذا كانت الظواهر كالضــرر الدماغي،
مرض التوحد ،املوت السريري وغيرها ،أكثر إنتشاراً وسط األطفال الذين يتلقون التطعيم،
مقارن ًة مع أولئك الذين ال يتلقون التطعيمات.
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وفعــا يتــم القيام بهذا الفحص العلمي على نطاق واســع ولفترة كبيرة من الوقت ،تســتبعد
نتائج هذه الفحوصات بشكل حاسم ،وجود عالقة بني التطعيمات وهذه الظواهر املأساوية.
إضافــ ًة إلــى ذلك ،تبني بأنه ال توجد عالقة على اإلطالق بــن إعطاء تطعيم احلصبة وبني
ظهــور التوحــد ،وأن الدراســات األولى التي أشــارت إلى وجود هذه العالقــة كانت فاضحة
وكاذبة.
أثبــت أيضــاً وعلــى خالف الذعر الــذي دب باجلمهور في ســنني ســابقة ،أن إعطاء تطعيم
األنفلونــزا غيــر مرتبط بحاالت موت ،وأن إعطاء التطعيم اجلديد لســرطان عنق الرحم ال
يؤدي لنشــوء ظواهر مرضية أكثر لدى النســاء اللواتي تلقني التطعيم مقارن ًة مع اللواتي لم
يتلقني التطعيم.
فــي الواقــع ،فإن التأثيــرات اجلانبية للتطعيم ســهلة نســبياً ،وتتلخص عــاد ًة بارتفاع درجة
احلــرارة وبالتهيــج فــي موضع احلقنة ،لبضعة أيام فقط .إن حــدوث تأثيرات جانبية كبيرة
هو أمر نادر جداً.
بينما عندما نقارن هذه التأثيرات مع تداعيات عدم التطعيم ،نرى ان النتائج قاتلة .فمعدل
الوفــاة واإلصابــة باألمراض اخلطيرة املرتبطة باألمــراض املعدية الصعبة ،قد يصل معدل
الوفاة فيها أحياناً إلى حال ًة واحدة من بني  10أشخاص يصابون بالعدوى.
األشــخاص الذين يعارضون فكرة التطعيم ،يدعون بأن التطعيم يؤدي إلى عبء على جهاز
املناعة لدى الطفل الرضيع .لكن كل من يعرف حتى لو بشــكل ســطحي معنى جهاز املناعة،
سوف يدحر هذا اإلدعاء بسهولة .وذلك ألن جهاز مناعة الطفل الرضيع ،يسمح له مبواجهة
أكثر من  100ألف عامل عدوائي .عالوة على ذلك ،أثناء اإلصابة بعدوى فيروسية بسيطة،
يواجــه الطفــل عشــرات البروتينــات الغريبة فــي ان واحد .ممــا يجعل اإلدعــاء القائل بأن
مواجهة عشــرات البروتينات الغريبة التي تعطى خالل الســنة األولى من حياة الرضيع في
إطار التطعيمات ،ميثل عبئاً على الطفل الرضيع ،أمراً ســخيفاً .هذا األمر مشــابه لإلدعاء
بأن حمل كيساً من املواد الغذائية من املتجر يشكل عبئاً بالنسبة لرافع أثقال متمرس.
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أسئلة هامة حول تطعيمات األطفال
اللقاح أو التطعيم هو مادة يتم حتضيرها من الفيروســات أو البكتيريا األساســية املســببة
للمــرض ولكــن يتم قتل املواد الســامة املســئولة عن املــرض وحتويل البكتيريــا أو الفيروس
إلــى مجــرد مــادة كيميائيــة ال ضــرر منها ،الهدف مــن ذلك هــو تكوين مناعة قويــة مضادة
لهــذه البكتيريــا أو الفيــروس وبالتالي حتمي الطفل من اإلصابة بهــذه األمراض اخلطيرة،
ومــن أهــم انواع اللقاحــات التي يتم اعطاؤها للطفــل :التهاب الكبدي (ب) وشــلل األطفال
والســعال الديكــي والدفتيريــا والتيتانوس واحلصبــة والتهاب الســحايا والروتا واجلديري
واحلصبــة األملانيــة والنــكاف وغيرها ،ولكن يــدور بأذهان الكثير العديد من األســئلة حول
هــذه اللقاحــات وان كانــت هي احلــل األفضل ام ال وســوف نتطرق إلى بعض هذه األســئلة
وجنيب عليها فيما يلي:

< <هــل املناعــة التــي يكتســبها الطفــل بعــد اإلصابــة احلقيقيــة للمــرض أفضــل مــن
املناعة التي يكتسبها من اللقاحات؟

هنــاك العديــد مــن األمــراض التي يســتطيع اجلســم ان يُ َك ِون ضدهــا خاليــا مناعية قوية
مبجــرد اإلصابــة بهــا ملرة واحدة ممــا يجعل هذا املــرض أو البكتيريا املســببة للمرض غير
قــادرة علــى إصابــة اجلســم مرة أخــرى ولكن هذه اخملاطرة ليســت ســهلة حيــث ان هناك
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العديــد مــن األمــراض التي تترك اثار جانبية جســيمة قــد تكون مزمنــة وال ميكن عالجها
فعلــى ســبيل املثال قد يســبب اجلــدري املائي التهابــات رئوية معقدة يصعــب عالجها وقد
يســبب مرض التهاب الغدد النكافية فقدان الســمع إلى االبد أو العقم وقد تسبب احلصبة
األملانية تشــوهات خلقية ال عالج لها ،ولكن على النقيض فإن اللقاحات حتمي اجلســم من
اإلصابة بهذه األمراض وتكون مناعة مكتسبة متنع التعرض لهذه األمراض وبالتالي حتمي
اجلسم من التعرض إلى االثار اجلانبية اخلطيرة

< <هل تسبب اللقاحات إصابة األطفال مبرض التوحد؟

انتشــرت منــذ فترة قريبة دراســة مشــككة تؤيــد ان اللقاحــات قد تصيــب األطفال مبرض
التوحــد ولكــن مــع الوقــت اثبتت االبحــاث جميعها عكــس ذلك متامــاً وتأكد العلمــاء انه ال
توجــد عالقــة بــن اللقاحات ومرض التوحد ومت ســحب هذه الدراســة كما أكــد العلماء ان
األطفال الذين يصابون مبرض التوحد بعد اســتخدام اللقاح هم في األســاس كانوا يعانون
مــن أعراضــه قبــل إعطائهــم اللقــاح ومع الوقــت تفاقمت نتيجــة الهمال الوالديــن أو عدم
مالحظتهم لهذه األعراض منذ نشأتها.

< <هل األعراض اجلانبية التي تسببها اللقاحات خطيرة؟

يجب العلم ان األعراض اجلانبية التي تسببها اللقاحات هى أعراض جانبية مؤقتة تختفي
خــال أيــام قليلة من اســتخدام اللقــاح وفقاً ملناعــة الطفل وطبيعته ،وهــذه األعراض هى:
ارتفاع طفيف في درجة حرارة الطفل وبعض االلم واالحمرار والتورم اخلفيف مكان احلقن
كما يســبب بعض منها الصداع والدوار والضعف وقد يســبب فقدان الشــهية ،وفي حاالت
نادرة جداً قد يسبب بعض االثار اجلانبية على اجلهاز العصبي ويسبب نوبات تشبه نوبات
الصرع ،ولكن بوجه عام فإن الطبيب يحدد اجلرعة ونوع اللقاح وفقاً حلالة الطفل كما انه
في حالة إذا كان الطفل مصاب بحساسية من احد مكونات اللقاح فانه يُمنع من استخدامه
وفي حالة حدوث اي أعراض غير مرغوبة ال يتم استكمال اجلرعات األخرى للقاح.

< <ملاذا ُتعطى اللقاحات للطفل وهو صغير السن؟

الن هذه األمراض قد تصيب األطفال حديثي الوالدة وصغار الســن بنســبة اكبر من الكبار
لذلــك يتــم اعطاؤهــم اللقاح حلمايتهــم ووقايتهم من األمــراض حيث انهــم ال مناعة لديهم
تكفي ملواجهة اي أمراض معدية.
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< <ماذا لو تخطي طفلي جرعة من اللقاح؟

لن تكون هنالك مشكلة ،وميكن اللحاق من آخر جرعة أخذت من اللقاح.

< <ماذا سيحدث إذا قررت عدم تطعيم طفلي؟

انها مخاطرة ،ألنه إذا اصيب طفلك بهذا املرض ،فســيتوقف ذلك على جهاز مناعة الطفل
ورد فعله على هذا املرض ،فقد يصاب بأعراض مرضية خفيفة ،أو قد تكون شديدة جدا،
وفى بعض االحيان قد تكون قاتلة.

< <هل التطعيمات تضعف جهاز املناعة للطفل الرضيع؟

ال .التطعيمات ال تســتطيع أن تضعف جهاز املناعة للطفل الرضيع .وعالوة على ذلك ،فإن
عدوى طبيعية بواســطة فيروســات معينة قد تضعف أيضا جهاز املناعة .على سبيل املثال،
األطفــال الذيــن يصابون بشــكل طبيعي مبرض جدري املاء فانهم حساســون بشــكل خاص
وعرضة للعدوى في اجللد من بكتيريا معينة مثل "البكتيريا اكلة اللحم" ،األطفال املصابني
باحلصبــة مييلــون إلى العدوى بالبكتيريا في مجرى الــدم (تعفن الدم) .والتطعيمات ،حتى
لــو كانــت حتتوي على فيروســات حية مخففة ،فهي ال تؤدي إلى ضعــف املناعة مثلما تؤدي
الفيروسات الطبيعية.
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< <هل يجب تقسيم التطعيمات حتى ال نثقل على الطفل؟

ال .ألن جهــاز املناعــة اخلــاص بالرضيــع والطفــل يســتطيع التعامل مــع كميــة التطعيمات
املوصــى بهــا فــي التطعيمــات الروتينيــة .ان تقســيم التطعيمــات ال يقلل من األلــم املرافق
للحقنة ،ويتطلب املزيد من احلقن .ان التقسيم يؤجل املوعد للحصول على التطعيم ويترك
الطفل عرضة لألمراض والتي كان من املمكن حمايته ضدها.

مــن أجــل احملافظــة على صحة أطفالكم  -اهتموا بتطعيماتهم في املواعيد املوصى
بها من قبل وزارة الصحة .فالتطعيم هو الطريقة الفعالة واألكثر أمانا للوقاية من
األمراض اخلطيرة.
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جدول التطعيمات األساسية لدولة الكويت
(وفق القرار الوزاري رقم  46لعام 2017م)

السن عند التطعيم

نوع الطعم

احلوامل

٭ جرعتان من طعم التيتانوس عند الشهر اخلامس والسابع من احلمل األول
٭ جرعة من طعم التيتانوس عند كل حمل قادم

٭ في عضلة الكتف
٭ في عضلة الكتف

خالل  24ساعة من الوالدة
(حديثي الوالدة)

٭ اجلرعة األولى من طعم االلتهاب الكبدي ب

٭ في عضلة الفخذ

نهاية الشهر الثاني
نهاية الشهر الثالث

نهاية الشهر الرابع

نهاية الشهر السادس

عند استكمال السنة األولى من
العمر

عند عمر  18شهر

٭ في عضلة الفخذ
٭ اجلرعة األولى من طعم الشلل باحلقن (ثالثي الفصيلة)
٭ اجلرعة األولى من الطعم اخلماسي (ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب) ٭ في عضلة الفخذ
٭ في عضلة الفخذ
٭ اجلرعة األولى من طعم االلتهاب الرئوي
٭ بالفم
٭ اجلرعة األولى من طعم الروتا
٭ داخل اجللد في اجلزء العلوي
٭ طعم الدرن (بي سي جي)
اجلانبي من الذراع األيسر
٭ نقطتان بالفم
٭ في عضلة الفخذ
٭ في عضلة الفخذ
٭ بالفم

٭ اجلرعة األولى من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)
٭ اجلرعة الثانية من الطعم اخلماسي (ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب)
٭ اجلرعة الثانية من طعم االلتهاب الرئوي
٭ اجلرعة الثانية من طعم الروتا
٭ اجلرعة الثانية من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)
٭ اجلرعة الثالثة من الطعم اخلماسي (ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب)
٭ اجلرعة الثالثةمن طعم االلتهاب الرئوي
٭ اجلرعة الثالثةمن طعم الروتا

٭ نقطتان بالفم
٭ في عضلة الفخذ
٭ في عضلة الفخذ
٭ بالفم

٭ اجلرعة األولى من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف
٭ اجلرعة الثالثة من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)
٭ اجلرعة األولى من طعم اجلديري املائي

٭ حتت اجللد في الذراع
٭ نقطتان بالفم
٭ حتت اجللد في الذراع

٭ اجلرعة الرابعة من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة)
٭ جرعة منشطة من الطعم اخلماسي
٭ جرعة منشطة من طعم االلتهاب الرئوي

٭ نقطتان بالفم
٭ في عضلة الفخذ
٭ في عضلة الفخذ

عند استكمال السنتني من العمر

٭ اجلرعة الثانية من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف
٭ اجلرعة الثانية من طعم اجلديري املائي

٭ حتت اجللد في الذراع
٭ حتت اجللد في الذراع
٭ حتت اجللد في الذراع

عند استكمال ثالث سنوات ونصف
من العمر
من  6-4سنوات
(قبل دخول املدرسة)

٭ اجلرعة اخلامسة من طعم شلل األطفال (ثنائي الفصيلة)
٭ جرعة منشطة من طعم الثالثي البكتيري (دفتيريا-تيتانوس-سعال ديكي)

٭ نقطتان بالفم
٭ في العضل

٭ طعم االلتهاب السحائي رباعي الفصيلة ()A, C, W135,Y

التأكد من حالة الطفل التطعيمية واستكمال التطعيمات الناقصة إن وجدت

من سن  12- 10سنة (باملدارس)

٭ جرعة منشطة من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف (للبنات)
٭ جرعة منشطة من طعم الثنائي البكتيري (دفتيريا – تيتانوس)

٭ حتت اجللد في الذراع
٭ في العضلة الدالية بالذراع

من سن  18- 16سنة (باملدارس)

٭ جرعة منشطة من طعم الثنائي (دفتيريا – تيتانوس)

٭ في العضلة الدالية بالذراع

٭ الطعم اخلماسي يحتوي على  :الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والهيموفيليس انفلونزا والكبدي ب
٭ تُعطى جرعات الروتا وفق ًا لنوع الطعم املستخدم بواقع  2أو  3جرعات وفق ًا للشركة املنتجة

www.phf.org.kw
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طريقة اإلعطاء

طبعت بدعم من جمعية صندوق إعانة املرضى

