
 . 2122تشرين الثاني  22-2تقوم وزارة الصحة االردنية باطالق الحملة الوطنية للحصبة والحصبة االلمانية وشلل األطفال خالل الفترة  

 : و نوع المطعوم الفئة المستهدفة

 نقطتان بالفم سنوات )مطعوم شلل االطفال( 5 من عمر يوم وحتى  -

 حقنة تحت الجلد بالذراع األيسر (MRسنة )مطعوم الحصبة والحصبة االلمانية  21 شهور  وحتى  6من عمر  -

 ( نقط بالفمفيتامين أ سنوات ) 5شهور وحتى   6من  -

بغض النظر عن الحالة التطعيمية او  -اردنين وغير اردنيين –و لكل المقيمين في المملكة األردنية الهاشمية مجانا طاعيم سيتم اعطاء الم

 صابة بالحصبة.وال يطلب اي وثيقة رسمية او اي اثبات شخصي او احضار بطاقة التطعيمسابقة اال

 مواعيد التطعيم: 

  .مساءا كل يوم عدا يوم الجمعة 2صباحا وحتى 8من الساعة 

 اماكن التطعيم:

 كل المراكز الصحية في المملكة األردنية الهاشمية -

 بعض الموالت التجارية وفي بعض المستشفيات الحكومية  -

 .فرق جوالة لمن خال المدارس والجامعات و دور الحضانة الحكومية والخاصة جميع  في -

 اسئلة شائعة :

 لماذا تقوم وزارة الصحة بهذه الحملة؟

 2125من الحصبة والحصبة األلمانية بحلول عام  تستعد لالعالن عن خلوها كانت األردن 

)اردنيين وغير حالة  226تم االبالغ عن وحتى اآلن  2122منذ شباط  اال انه  2121يتم التبليغ عن اي حالة حصبة منذ عام ومع انه لم 

 اردنيين(

حاالت حتى اآلن  21م تأكيد حدوث تفشي وبائي لمرض شلل االطفال في سوريا حيث تكما اعلنت منظمة الصحة العالمية عن حدوث 

, مما قد يؤدي إلى اعادة ظهور حاالت شلل الظروف االقليمية و انخفاض  معدل التغطية بالمطعوم الروتيني في سوريا وذلك نتيجة 

 اطفال مرة اخرى في األردن .

ارة الصحة االردنية باطالق الحملة الوطنية تقوم وز -من كافة الجنسيات  - تعزيز مناعة المواطنين و المقيمين في االردن ىوحرصا عل

الالطفال )من  تشرين الثاني, وستتبع بحملتين للتطعيم ضد شلل 22وحتى  2حصبة والحصبة االلمانية  وشلل االطفال من تطعيم ضد اللل

 الثاني.كانون  في كانون االول و سنوات( 5يوم وحتى 

 

 م؟يعاالمط يطفللماذا يجب ان اعطي 

الحصبه والحصبه االلمانيه وشلل  أمراضلتعزيز مناعة الطفل وحمايته من  منشطة اتالجرعات المعطاة اثناء الحملة جرعتعتبر 

سن االنجاب هام لحماية اطفالهن من التشوهات الخلقيه  فى)غير الحوامل( االطفال.  ايضا اعطاء مطعوم الحصبه االلمانيه لالناث 

    الناتجه عن االصابه بالمرض اثناء الحمل.

 , هل يجب تطعيمه اثناء الحملة ولماذا؟مثال اذا كانت الجرعة الروتينية للطفل قبل يوم/اسبوع



مناعة  لتعزيز  على التطعيمات الروتينية اضافية ة وهي جرع االطفال وبأقصر مدة زمنية جميعتطعيم تقوم على  نعم, اذ ان فلسفة الحملة

 . يةلمجتمعالطفل والمناعة ا

 ؟على الصحة   ماعيلمطهناك اي تأثيرات ضارة ل هل

من قبل اللجنة عليه الموافقة اال بعد ان يتم  في األردني مطعوم باستخدام أ ال يتم السماح كما أنه  م ,اعياي تأثيرات ضارة للمط ال يوجد

  (JFDAاالردنية ) لغذاء والدواءوفحصه واجازته من قبل هيئة ا  (NITAG)العلمية 

 هل سيعاني الطفل من اي مضاعفات بعد التطعيم؟

البسيطة التي قد تعقب التطعيمات الروتينية هي نفسها   يعتبر المطعوم امن و هو نفسه الذي يعطى  في التطعيم الروتيني ونفس االعراض

 بعد التطعيم في الحملة .ي قد تظهر لتا

 موانع اعطاء التطعيم:

 وال يوجد موانع للتطعيم اال نادرا وفي الحاالت التالية: تعتبر المطاعيم عموما آمنة تماما

 :(MRموانع اعطاء مطعوم الحصبة والحصبة االلمانية  )

 ال يعطى المطعوم لألمهات الحوامل . -
  من نقص المناعة او امراض السرطان ) اللوكيميا(ال يعطى المطعوم للذين يعانون  -
 ال يعطى المطعوم للذين يعانون من فشل كلوي  -
 ال يعطى المطعوم لألشخاص الذين حدثت لديهم حساسية للمطعوم سابقا  -

 
 (OPVموانع اعطاء مطعوم شلل األطفال الفموي )

او المخالطين لهم في ال يعطى المطعوم للذين يعانون من نقص المناعة او امراض السرطان ) اللوكيميا(  -
 (IPVالمنزل ويعطى بدال منه مطعوم الشلل المقتول )

 ال يعطى المطعوم لألشخاص الذين حدثت لديهم حساسية للمطعوم سابقا -
 

 

 ان تظهر البطاقة الخاصة بالحملة كل الفرق التي تتعمل في الميدان يجب 

 

                                                                     



 

 معلومات عامه عن شلل االطقال و الحصبه والحصبة األلمانية 

 

 شلل األطفال وأعراضهمرض 

. ويدخل شلل التام في غضون ساعات الشلل األطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث 

الفيروس جسم اإلنسان عبر الفم ويتكاثر في األمعاء. وتتمثّل أعراض المرض األّولية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ 

)يصيب  ىلحالة عدوى بالمرض إلى شلل عض 022وتصلّب الرقبة والشعور بألم في األطراف. وتؤدي حالة واحدة من أصل 

% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضالتهم التنفسية عن أداء 02% و5عادة(. ويالقي ما يتراوح بين الساقين 

 وظائفها.

 أكثر الفئات عرضة لمخاطر اإلصابة بالمرض

 يصيب هذا المرض األطفال دون سن الخامسة بالدرجة األولى.

 الوقاية من المرض

 الذي يعطى على دفعات متعددة يمكن أن يقي الطفل من شر المرض مدى الحياةال يوجد عالج لشلل األطفال، ولقاح الشلل 

 

                                                                                    

 

 الحصبة:

. وينمو الفيروس في الخاليا التي تغطّي البلعوم األنفي والرئتين. روسيسبّبه في العدوىتعتبر الحصبة مرض خطير وشديد 

والحصبة  تصيب البشر وال يُعرف لها أي مستودع حيواني. وال تزال الحصبة من األسباب الرئيسية لوفاة صغار األطفال في 

حاء العالم، علماً بأّن معظم حالة وفاة بسبب هذا المرض في جميع أن 050222وقوع  0200جميع أنحاء العالم. فقد شهد عام 

 تلك الوفيات طالت أطفاالً دون سن الخامسة. 

لقد كان لتسريع أنشطة التمنيع أثر كبير في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة.عامال رئيسا في  انخفاض  الوفيات الناجمة 

 %،10عن الحصبة على الصعيد العالمي بنسبة 

http://www.google.jo/imgres?sa=X&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=7ue-kt-kZe3rPM:&imgrefurl=http://www.vaccineinformation.org/polio/photos.asp&docid=Pg3Mig6FkU5sTM&imgurl=http://www.vaccineinformation.org/photos/poliwho002.jpg&w=720&h=480&ei=5NV8UrTWL4fU0QXD94G4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:113&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=275&start=0&ndsp=15&tx=205&ty=79
http://www.google.jo/imgres?sa=X&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=KbCQSSopp6Q1dM:&imgrefurl=http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/811190/the-polio-vaccine&docid=pv6HdilJ2fHQMM&imgurl=http://cdn.sheknows.com/articles/girl-with-polio.jpg&w=350&h=507&ei=5NV8UrTWL4fU0QXD94G4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:0,i:296&iact=rc&page=5&tbnh=190&tbnw=108&start=62&ndsp=24&tx=61&ty=90


 

 واالعراض:العالمات 

مة األولى للمرض، عادة، في حمى شديدة تبدأ في اليوم العاشر أو الثاني عشر بعد التعّرض للفيروس وتدوم من يوم تتمثّل العال

وبقع  وسعال واحمرار في العينين  إلى سبعة أيام. وقد يُصاب المريض أيضاً، في هذه المرحلة األولى، بزكام )سيالن األنف(

. وبعد مضي عدة أيام يُصاب المريض بطفح يظهر عادة في الوجه لمبطن للخدبالفم على الغشاء المخاطي ا صغيرة بيضاء

وأعلى العنق. وخالل ثالثة أيام تقريباً ينزل الطفح إلى أسفل الجسم ويطال اليدين والقدمين في نهاية المطاف. ويدوم الطفح فترة 

يوماً عقب  00فترة تتراوح بين سبعة أيام وتتراوح بين خمسة وستة أيام، ثم يختفي بعد ذلك. ويحدث ذلك الطفح في غضون 

 يوماً.  01التعّرض للفيروس، ومتوسطها 

 من هي الفئات المختطرة؟

هم أكثر الفئات عرضة لخطر اإلصابة بالحصبة ومضاعفاتها، بما في ذلك الوفاة. وتكون النساء  غير المطّعمينإّن األطفال 

الحوامل غير الُمطَعَّمات عرضةً أيضاً لهذا الخطر. ويواجه خطر اإلصابة بالعدوى جميع من لم يتلق التطعيم الالزم )أو من لم 

  يكتسب المناعة الالزمة عن طريق التعّرض للمرض في صغره(.

 مضاعفات الحصبة:

 اسهال او التهاب دماغ , الوفاة. التهاب االذن التهاب الرئة التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية 

 العالج 

 ال يوجد دواء محدد مضاد للفيروسات لعالج فيروس الحصبة.

كميات كافية التغذية السليمة ومن الممكن تالفي المضاعفات الوخيمة الناجمة عن الحصبة بفضل الرعاية الداعمة التي تضمن 

ء الفموي التي توصي بها منظمة الصحة العالمية )الستبدال السوائل روامن السوائل وعالج الجفاف بإعطاء محاليل اإل

والعناصر المغذية األساسية األخرى التي تضيع جّراء اإلسهال والتقيّؤ(. كما ينبغي وصف المضادات الحيوية لعالج أنواع 

 ي تصيب العين واألذن وااللتهاب الرئوي . العدوى الت

وينبغي أن يتلقى أطفال البلدان النامية الذين أثبت التشخيص إصابتهم بالحصبة جرعتين من مكّمالت الفيتامين "ألف"، مع 

اضه أثناء ساعة بين الجرعة واألخرى. فتناول هذا العالج يعيد الفيتامين ألف إلى مستوياته الطبيعية بعد انخف 01ضمان مرور 

الحصبة حتى لدى األطفال جيدي التغذية ومن شأنه المساعدة على توقّي العمى واألضرار التي تلحق بالعين. كما تبيّن أّن 

 %. 52التغذية التكميلية بالفيتامين "ألف" تسهم في تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة بنسبة 

 :الوقاية 

. والجدير بالذكر أّن لقاح الحصبة من اللقاحات المأمونة والناجعة بحمالت التطعيم الداعمة والقيامتطعيم األطفال بشكل روتيني، 

 والزهيد التكلفة



 

 الحصبة االلمانية:

تصيب التشوهات حيث تكمن خطورة الحصبة االلمانية بقدرتها على احداث تشوهات في االجنة )متالزمة الحصبة االلمانية الخلقية(, 

 ضخامة الكبد او الطحال .... ,التخلف العقلي,صغر الدماغ ,الزرق  ,صغر العين,الصمم  ,الرئيسية :مثل : السادالخلقية االعضاء 

الحصبة األلمانية عبارة عن عدوى حادة سارية وفيروسية. ومع أنها عدوى معتدلة األعراض عموما لدى األطفال فإن عواقبها 

نين أو إصابته بتشوهات خلقية، وتُعرف باسم متالزمة الحصبة األلمانية وخيمة عندما تصيب الحوامل ألنها تسبب قتل الج

 الخلقية.

وينتقل فيروس الحصبة األلمانية بواسطة الرذاذ المحمول بالهواء عندما يعطس اإلنسان أو يسعل، وهو المضيف الوحيد 

 المعروف لهذا المرض

 أعراض اإلصابة

درجة مئوية(  93أقل من ) خفيفه بسيطة وتشمل ظهور طفح جلدي وحمىعادة ما تكون أعراض إصابة الطفل بالمرض 

بالظهور في العادة على وجه المريض وعنقه قبل أن يستشري في  الطفح الجلدي وغثيان والتهاب بسيط في البلعوم. ويبدأ 

تورم الغدد هذا المرض  زأيام. ومن أكثر األعراض التي تمي 9الجزء السفلي من جسمه ويستمر لمدة تتراوح بين يوم واحد و

اللمفاوية الواقعة خلف األذنين وفي الرقبة. أما عدوى المرض لدى البالغين، وهي أكثر شيوعا بين النساء، فتؤدي إلى اإلصابة 

 أيام. 02و 9بالتهاب المفاصل وآالم مبرحة فيها تدوم عادة لمدة تتراوح بين 

%، 32مرحلة مبكرة من الحمل فإن احتمال انتقال العدوى إلى جنينها يبلغ وعندما تُصاب الحامل بفيروس الحصبة األلمانية في 

 لخلقية.مّما قد يسبب إجهاض الجنين أو والدته ميتا أو إصابته بتشوهات خلقية تُعرف باسم متالزمة الحصبة األلمانية ا

 متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية

لمانية الخلقية من ضعف في السمع والبصر وعيوب في القلب وغيرها من يمكن أن يعاني الطفل المصاب بمتالزمة الحصبة األ

وهي  -وداء السكري واعتالالت في الغدة الدرقية  ه، ومنها اإلصابة بمرض التوحدحاالت اإلعاقة التي تالزمه طوال حيات

 أمراض يلزم الكثير منها عالج مكلف وعمليات جراحية وغيرها من الرعاية المكلفة.

رة اإلصابة بمتالزمة الحصبة األلمانية الخلقية أعلى معدالتها في البلدان التي ال تتمنع فيها النساء في سن اإلنجاب وتبلغ خطو

 (. .ة ضد المرض )بواسطة التطعيم بمناع

 

 

 

http://www.google.jo/imgres?sa=X&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=a8U1x2UJFhIsGM:&imgrefurl=http://www.webmd.boots.com/children/guide/measles&docid=Gx9mrmB3wWvdrM&imgurl=http://img.webmd.boots.com/dtmcms/live/webmd_uk/consumer_assets/site_images/anatomy_pages/CAPD_measles.jpg&w=493&h=335&ei=Wcl8Uo_rMoi90QWu1YH4Ag&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:179&iact=rc&page=3&tbnh=185&tbnw=272&start=31&ndsp=15&tx=98&ty=56


 

 

 


