
هل تنقصك املعلومات حول مرض إلتهاب السحايا؟

ان نقص بعض املعلومات قد يعني أنة قد يفوتك الكثري. إحرص 
عىل معرفتك للحقائق والوقائع بخصوص إلتهاب السحايا.

 لإلطالع عىل املزيد ُزر املوقع 
knowmeningococcal.com.au

tedd  e rs



هل إلتهاب السحايا مرض خطري؟

رغم أن إلتهاب السحايا نادر الحدوث إالَّ أنه قد يتسبب يف الوفاة خالل 
24 ساعة. وقد يموت واحد من كل عرشة يصابون باملرض وإن واحد 
من كل خمسة أشخاص قد يعانون من إعاقة خطرية طويلة األمد بما 

فيها تلف يف املخ، الصم أو خسارة األطراف. )3-1(

ف برسعة وال تنتظر ظهور الطفح الجلدي ترصَّ

يف املراحل املتأخرة من مرض إلتهاب السحايا، قد تدخل البكترييا إىل 
الدورة الدموية وتتضاعف ُملحقة األذى بجدران األوعية الدموية. وهذا 

ما قد يُسبِّب يف طفح جلدي بنفسجي داكن اللون وقد ال يظهر ذلك 
ف برسعة وال  دائًما. وإذا كنت قلًقا حول صحة طفلك عليك أن تترصَّ

تنتظر ظهور الطفح الجلدي وأن تطلب العناية الطبية فوًرا.

 قد ُيصاب 1 من كل 
5 أشخاص بإعاقة دائمة. )1،3(

قد يموت 1 من كل 10 أشخاص. )1،2(



ما هو مرض إلتهاب السحايا؟

 إن إلتهاب السحايا مرض نادر لكنة مرض بكتريي خطري 
للدم و/أو األغشية املبطِّنة للحبل الشوكي والدماغ.

كيف ُيصاب الناس بإلتهاب السحايا؟

إن البكترييا التي تُسبِّب إلتهاب السحايا قد تعيش يف األنف 
والبلعوم دون إلحاق األذى والرضر وقد تنتقل من شخص آلخر 

عرب اإلحتكاك و االقرتاب من الشخص الحامل للبكترييا. وقد تنترش 
بسهولة عرب السلوك العادي اليومي بما يف ذلك: )1(

•  الُسعال والعطس

•  التقبيل

•  العيش يف أماكن ُمغلقة

إن حوايل 10٪ من عامة الناس ستحمل البكترييا يف أّي وقت من 
األوقات دون أن يتعرضوا للمرض لكن هذه البكترييا قد تُسبِّب 

يف املرض عند عدد قليل من الناس. )2(

ما هي أعراض اإلصابة بإلتهاب السحايا؟

قد يصعب مالحظة األعراض امُلبكرة ألنها تبدأ بشكل بسيط - ما 
يُشبه أعراض نزالت الربد أو اإلنفلونزا. لكن قد تتطور األعراض 

برسعة وقد تشمل التايل:

قد يكون من األصعب مالحظة وجود هذه األعراض عند األطفال وقد 

ال تظهر ُمطلًقا. لكن قد يتسم األطفال بالبطء أو عدم النشاط أو يتعرضوا 

لإلنزعاج برسعة أو لإلستفراغ.

•  الغثيان

•  تشويش الفكر

•  إرتفاع الحرارة أو القشعريرة

•  الشعور بالتعب

•  التقيوء

•  اإلسهال

•  برودة اليدان والقدمان

•  األلم والوجع الشديد يف 
العضالت، املفاصل، الصدر أو 

املعدة

•  تيبُّس يف العنق

• رسعة يف التنفس

•  طفح جلدي بلون نفسجي 
داكن

•  الحساسية تجاه الضوء



َمْن يكون عرضة للخطر؟

يمكن إللتهاب السحايا أن يرضب يف أي عمر. إن األطفال الرضع 

)دون سنة واحدة من العمر( والصغار )دون 5 سنوات من العمر( 

هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة يليهم املراهقني )15 ـ 19 سنة من 

العمر(. أما أعىل نسبة لإلصابة بإلتهاب السحايا فتحدث عند الرضع 
ما بني 3 إىل 5 أشهر من العمر. )4(

يف السنوات امُلبكرة من الحياة تكون أجهزة املناعة لدى األطفال غري مكتملة 

النمو مما يعني إنهم سيكونوا أكثر عرضة إللتقاط إحدى سالالت بكترييا 

إلتهاب السحايا التي لم يتم تطعيمهم ضدها أو ليست لديهم مناعة طبيعية 

ضدها.

ويف سن املراهقة فإن التغيريات يف السلوك اإلجتماعي التي تنجم عن 

اإلحتكاك البدني اللصيق فد تُسبِّب يف زيادة إنتشار وخطورة اإلصابة 

بإلتهاب السحايا. إن عدد كبري من حاالت إلتهاب السحايا تحدث عند 
املراهقني واليافعني الذين ترتاوح أعمارهم من 15 ـ 24 سنة. )4(

 ُيبيِّ الرسم البياني التايل عدد إصابات إلتهاب السحايا يف 
اسرتاليا من األعمار 0 ـ 24 سنة يف 2018 )5(

املجموعات العمرية )سنوات(
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قصة ليليانا

كانت ليليانا يف سنة 2018 قد بلغت 8 أشهر من العمر وكانت تقيض إجازة 

مع أرستها يف تايلندا عندما إرتفعت حرارتها فجأة وظهر طفح جلدي 

بنفسجي اللون يف كل جسمها. وأرسعت والدتها إليشا بها إىل املستشفى حيث 

أمضت أسابيع يف املستشفى تايلندا ثم إنتقلت إىل اسرتاليا لتواصل النضال 

من أجل حياتها.

تقول إليشا: »خالل اليومي األولي، كانت املسألة حرجة جًدا، كنا يف بلد 

غريب وكانت هذه املرحلة مرعبة«.

ورغم أن ليليانا تحتاج إىل العناية املتواصلة، لكن شجاعتها تفوق التوقعات 

حسب قول إليشا. »إنها ُملِهمة، وقد واجهت الكثري من التحديات لكن 

يف كل مرة نراها كانت ترتسم تلك البسمة وكانت تفوح بالطاقة 

والحيوية.«

ومن خالل املشاركة يف قصة ليليانا، فإن إليشا تريد من األسرتاليني أن يكونوا 

 أكثر معرفة ووعيًا ملرض إلتهاب السحايا واللجوء للطبيب 

 من أجل املزيد من املعلومات حول املرض وكيفية املساعدة من 

أجل حماية أرسهم.

ليليانا وإليشا



قصة ثورن

عندما كان ثورن يف شهره السابع، الحظت والدته كاييل أنه كثري 
القلق وإنه يُحدِّق يف الضوء بعينني نصف مغمضتني وأن لديه 
طفح جلدي طفيف فأخذته إىل الطبيب وتم تحويله فوًرا إىل 

املستشفى. وخالل أقل من 12 ساعة كان ثورن يعاني من فشل 
متعدِّد من أعضاء جسمه وبقي يف شعبة العناية آملركزة ألربعة 

أسابيع.

إن سوء حالتة الصحية املتواصل كان له أثر سلبي 
شديد عىل قدراته النفسانية والقدرة عىل التعلُّم.

 يقول ثورن
»إنني يف نجاتي من إلتهاب السحايا والعيش مع ما تسبَّبه 

املرض يل قد تعلَّمت ألكون عىل ما أنا عليه وأالَّ أخاف من طلب 
أي يشء، واألكثر من كل ذلك عدم الشعور بالخجل من إعاقتي. 

وقد أعطاني ذلك إحساًسا بالقوة«.

ثورن



العالج والوقاية

إن التعُرف املبكر ومعالجة إلتهاب السحايا يقدما أفضل فرصة 

للتعايف.

بينما تساعد املمارسة الصحية الجيدة يف الوقاية ضد إنتشار الجراثيم، إالَّ أن 

الة للمساعدة عىل تجنُّب مرض إلتهاب السحايا. التلقيح وسيلة فعَّ

وال يوجد لُقاح واحد للوقاية ضد كافة سالالت إلتهاب السحايا لكن هناك 

لُقاحات مختلفة للمساعدة ضد السالالت األكثر شيوًعا.

ف برسعة  إذا كنت قلق بشأن صحتك أو صحة طفلك، يجب عليك أن تترصَّ

وال تنتظر لحني ظهور الطفح الجلدي وأن تطلب العناية الطبية فوًرا.

هل هناك أنواع مختلفة من إلتهاب السحايا؟

يوجد يف العالم 13 ساللة مختلفة من بكترييا إلتهاب السحايا وهناك من 

ِعداد هذه خمسة سالالت رئيسة التي تتسبَّب عموًما بظهور املرض وهي )آي 

.)Y وواي W دبليو ،C يس ،B بي ،A

وحاليًا يف اسرتاليا فإن السالالتB, W, Y  هي امُلسبِّب الرئيس للمرض. ويف 

السنوات األخرية، فإن عدد إصابات إلتهاب السحايا التي تم اإلبالغ عنها قد 
إزداد وكانت اإلصابات يف 2018 ناجمة عن: )5(

  B الساللة
٪42

  W الساللة
٪36

  Y الساللة
٪16

غري مصنَّفة ٪4

أخرى ٪2



رشكة GlaxoSmithKline Australia محدودة امللكية، ملبورن 
 ABN 100 162 481 NP-AU-NA-BKLT-200003 .فكتوريا

تاريخ موافقة GSK كانون الثاني/يناير 2020.

 للمزيد من املعلومات ولإلستماع إىل اآلباء اآلخرين الذين،

لديهم تجربة مع مرض إلتهاب السحايا

visit knowmeningococcal.com.au

شارك اآلخرين ما تعرفه اآلن

 إحرص عىل أن يكون أصدقاؤك وأرستك يعرفون الحقائق 
عن مرض إلتهاب السحايا.
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أمسح عىل الشيفرة امُلرمزة أدناه

 تحدَّث إىل طبيبك من أجل املزيد من املعلومات 
 عن مرض إلتهاب السحايا وكيف يمكنك 

املساعدة يف وقاية أرستك.


