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رعاية الأطفال و�صحتهم

ن�صرة معلومات للوالدين

تذكيـر الوالديـن بالتطعيـم )التح�صني(

اإن التطعيم اأو التح�صني �صّد اأمرا�س الطفولة ال�صائعة لي�س �رضوريًا للأطفال والأولد فقط ولكن للوالدين والأجداد ومقّدمي العناية اأي�صًا، اإذا اإنه 

ميكن اأن تنقلوا العدوى اإىل اأبنائكم عن غري ق�صد اإذا مل حتافظوا على م�صتوى جيد للمناعة. فحتى لو كنتم قد تلقيتم اللقاحات كلها خلل مرحلة 

طفولتكم، هذا ل يعني بال�رضورة باإن هذه اللقاحات حتميكم ومتنحكم املناعة طيلة حياتكم. حتدثوا اإىل اخ�صائي العناية ال�صحية حول الطريقة 

التي ت�صتطيعون فيها اأن حتموا اأبناءكم من خلل احلر�س على اأن تبقى حت�صيناتكم �صارية. 

بع�ض احلقائق عن التطعيم

ي�صتعمل التطعيم اآلية الدفاع الطبيعية للج�صم، اأي ا�صتجابة املناعة، لتعزيز مقاومة اجل�صم للتهابات حمددة.  •
التطعيم ي�صاعد النا�س على احلفاظ على �صحتهم من خلل الوقاية من اللتهابات والعدوى اخلطرية.  •

اإن املفعول الوقائي للتلقيحات ال ي�ستمّر دائماً طيلة العمر.  •
لقد عاد يف اأ�صرتاليا موؤخراً مر�س ال�صاهوق )ال�صعال الديكي( للظهور، وهو مرض يمكن الوقاية منه من خالل اللقاح.  •

ما الذي يعنيـه ذلك بالن�سبة لكم؟

كوالدين واأجداد ومقّدمي عناية، يتعنّي اأن تكون دائمًا م�صتويات التح�صني والتطعيم ملئمة و�صارية املفعول.  •
بع�ض احلقائق حول اأمرا�ض الطفولة

اإن الوالدين والنا�س الآخرين )من �صمنهم الأجداد واجلدات ومقّدمي العناية، اإلخ..( الذين يحتكون بالأطفال يكونوا يف الغالب حاملني يف   •
ج�صمهم بع�س اللتهابات التي حتدث يف مرحلة الطفولة.

ع باإن اأفراد الأ�رضة ، وعلى وجه التحديد الوالدين، كانوا م�صدر الإلتهاب يف  لقد اأ�صارت عدة درا�صات عن ال�صاهوق )ال�صعال الديكي( لدى الر�صّ  •
اأكرث من %50 من احلالت.

ميكن اأن يكون ال�صاهوق )ال�صعال الديكي( مر�صًا خطرياً، حتى اإنه مميتـًا، لدى الأطفال.  •
ما الذي ميكنكم فعله؟ 

حتدثوا اإىل طبيبكم املحلي حول حالة التطعيم لديكم.  •
بني الذين هم على احتكاك منتظم مع طفلكم عن حالة التطعيم واملناعة لديهم.

ّ
ا�صاألوا البالغني املقر  •

قوموا بزيارة خدمة التطعيم والتح�صني التابعة للبلدية يف منطقتكم.  •
http://www.immunise.health.gov.au راجعوا موقع الإنرتنت  •

ات�صلوا بخط املعلومات القومي اخلا�س بالتح�صني على الرقم811 671 1800   •

معلومات عن الدفترييـا والكزاز وال�ساهوق للبالغني

طة من اللقاح، فهذه اللقاحات فعالة يف تزويدكم بوقاية %100 �صّد الدفترييا والكزاز واأكرث من %92 وقاية  قد ين�صحكم الطبيب بتلقي جرعة من�ِصّ

ح بتلقي التطعيمات املن�ِصطة مرة واحدة للبالغني قبل التخطيط للحمل، اأو للوالدين معًا باأقرب وقت ممكن بعد ولدة الطفل. �صّد ال�صاهوق. ُين�صَ

رة تتوافر ن�سرة معلومات االأهل هذه بلغات خمتلفة حمكية يف املجتمع، وميكن تنزيلها مع املراجع من موقع االإنرتنت اخلا�ض بربنامج "روابط مرحلة الطفولة املبكِّ
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مبادرة من

مع الدعم من

الحكومة ال�صترالية

دائرة خدمات العائلة 

والإ�صكان والمجتمع و�صوؤون 

ال�صكان الأ�صليين

مع الدعم

بمنحة تثقيفية من

مع الدعم

من المجل�س الوطني 

لعتماد رعاية الأطفال


