
 لقاح ض
 
 المكورات الرئوية مرض  د

 

يا يمكن أن تسبب االلتهاب الرئوي أو التهاب األذن أو التهاب الجيوب األنفية، ولكن  ا  یمکنها  المكورات الرئوية هي بكتير
ً
أن  أيض

ً   ا مرضتسبب   تعمثل    ا خطير
 
أو التهاب السحايا مع ارتفاع معدل الوفيات. لقاح المكورات الرئوية   ن الدمف

(Pneumokokkvaksine )لألشخاص  يوفر حماية جيدة . 

 

ي الحاالت التالية: ي  
 
 وىص بلقاح المكورات الرئوية ف

 عاًما   65جميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  •

 الذين األشخاص  •

o مرض يسبب نقص المناعة   هملدي 

o ي تضعف جهاز المناعة  مون ستخد ی
 األدوية الت 

o ي تزيد من خطر اإلصابة بمرض المكورات الرئوية.  هملدي
 أمراض مزمنة و / أو بعض الحاالت األخرى الت 

o  ات واألشخاص المعرضير  ألبخرة ايدة لإلصابة بالعدوى كعاملي المختير
 اللحاممن خالل مهنتهم لديهم مخاطر مي  

 

ي لماذا 
 ؟ خذ اللقاحآ أن  ینبغ 

ي وحدة العناية المركزة، ويبلغ معدل  
 
، وغالًبا ف يتم إدخال معظم األشخاص المصابير  بمرض المكورات الرئوية الشديد إىل المستشف 

 بالمائة.   20الوفيات حواىلي 

 

ي األنف والحنجرة، وخاصة عند األطفال األص
يا المكورات الرئوية ف  )مثل   المتطایر  . تحدث العدوى عن طريق الرذاذ اء ح  توجد بكتير

السعال والعطس وما شابه( من شخص آلخر. معظم الناس ال يمرضون، لكن بعض الناس يكونون أكير عرضة لإلصابة بمرض  

 المكورات الرئوية الحا 
 
ي األكير فعالية هو التطعيم. بالعدوی  إذا أصيبوا  د

 . التدبير الوقائ 

 

ا عل عوامل الخطر   ير  أو مجتمع  عل حدةكل    ير  المكورات الرئوية. يتم استخدام اللقاح مرض ضد يتوفر لقاحان مختلفان  
ً
اعتماد

يا.   عطي لديك. ي   كال اللقاحير  حماية جيدة ضد أخطر أشكال مرض المكورات الرئوية، وكذلك االلتهاب الرئوي الذي تسببه البكتير

 

 لأة يجب أن ر  كم م
 
 ؟ ح نفسي ق

  10كن الحماية تتناقص بمرور الوقت. بشكل عام، يوىص بجرعة جديدة من لقاح المكورات الرئوية كل اللقاح له تأثير جيد، ل

مناسبة لبعض الفئات المعرضة للخطر. يقرر طبيبك هذا بناًء عل نوع المرض الذي   األقص قد تكون الفواصل الزمنية و  سنوات. 

ي منه. 
 تعائ 

 

 

 هل للقاح آثار جانبية؟ 

 عن الحىم. من النادر حدوث تفاعالت تحيمكن أن يسبب 
ً
ي موقع الحقن، فضال

سية  س  لقاح المكورات الرئوية ألًما واحمراًرا وتورًما ف 

ة أخرى.   أو آثار جانبية خطير

 

ي الحصول عل لقاح المكورات الرئوية؟ 
 أين يمكنت 

الذي يقدم التطعيم. يتم تقديم لقاح  هو المكورات الرئوية و م الحاجة إىل لقاح ي  إن الطبيب العام، وربما طبيب آخر، هو الذي يق

ي الطفالمكورات الرئوية لألطفال دون سن الثانية من خالل برنامج تطعيم األ 
المعرضة   الخاصة مجموعاتال. يمكن لألشخاص ف 

  االستشارة تکالیفإلضافة إىل  عل اآلخرين دفع ثمن اللقاح )اللقاحات(، با ير   لخطر الحصول عل اللقاح بوصفة طبية زرقاء. يتعل

 قدم لهم لقاح من قبل صاحب العمل. ي  س ف ،المرض من خالل مهنتهم اإلصابة بأولئك المعرضون لخطر ا م  أ.  الطبیة

 

ي نفس الوقت مع لقاحات أخرى، عل سبيل المثال 
ي أخذ لقاح المكورات الرئوية ف 

 األنفلونزا؟  لقاحهل يمكنت 

ي نفس الوقت، ولكن يجب  لقاح وية و يمكن إعطاء لقاح المكورات الرئ
ي أذرع منفصلة. يجب إعطاء لقاح  حقناألنفلونزا ف 

هما ف 

 سنوات فقط.  10المكورات الرئوية كل 

 

ي  
 ؟ حصلت علیها ما اللقاحات الت 

ي  باللقاح  التطعيم
ي سجل التطعيمات الوطت 

. يمكن العثور عل المعلومات عل:  SYSVAKمسجل ف 

https://helsenorge.no/vaksiner/minevaksiner 



 

 مزيد من المعلومات؟ الحصول عل  هل تريد 

 تح
 
 إلصابة بمرض المكورات الرئوية الشديد. ل ا ث إىل طبيبك إذا كان لديك مرض يشكل خطر د

ي للصحة العامة: 
   www.fhi.no/pneumokokkvaksineانظر أيضا موقع المعهد الوطت 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/pneumokokkvaksine

