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 وما هي البيانات المدونة به؟" الصحة للوالدين والطفل"ألي غرض حصلتم على دفتر كوبونات 

 
يرجى اصطحاب هذا الدفتر معكم عندما تذهبون بطفلكم إلى طبيب األطفال  . عن طريق هذا الدفتر تحصلون مجانا على أهم التطعيمات الالزمة لطفلكم

بواسطة قسائم الكوبونات الموجودة في هذا الدفتر تحصلون مجانا . الطبيبة الممارسة العامة/الطبيب الممارس العامطبيبة األطفال التخصصية أو إلى /التخصصي
 .وبالتالي تتوافر لطفلكم الوقاية من أهم األمراص المعدية بشكل موثوق فيه. الطبيبة/على اللقاحات في الصيدلية كما تحصلون كذلك على التطعيم لدى الطبيب

 :تجدون ترجمة ألهم النصوص الموجودة في هذا الدفتر فيما يلي
 
 

 :4البيانات المدونة في صفحة 

 
 االستفادة من دفتر الكوبونات

يورو تقريبًا في إطار حملة التطعيم المجاني المقدم لطفلكم على  930وهو يحتوي على قسائم بقيمة إجمالية . دفتر كوبونات الصحة هذا ذو قيمة عالية لكم ولطفلكم
 .مستوى الوالية والدولة االتحادية وصناديق التأمين الصحي

 طريقة استخدام الدفتر

الطبيب /بيبةوتتولى الط. كما يرجى منكم أال تنسوا التوقيع على ظهر الصفحة. بالكامل وبخط مقروء( في الناحية اليمنى)قوموا من فضلكم بملء استمارة البيانات 
لون على اللقاح من عندما تحص. عندئذ فقط يعتبر الدفتر نافذ المفعول. لدفتر،  بحيث ال تتبقى سوى نسخة الكربون فقطأو طاقم المستشفى بفصل الصفحة من ا

وبذلك ". تطعيممصادقة ال"و " قسيمة التطعيم"أما في حالة إجراء التطعيم في العيادة يتم فصل كوبونات . من الدفتر مباشرة" الروشتة"الصيدلية يتم فصل قسيمة 
في الدفتر لكي تعرفوا ما هي التطعيمات التي حصل عليها طفلكم " بالغ اللقاح"ويظل كوبون . تضمن عدم الدفع في الصيدلية أو في العيادة لقاء هذه التطعيمات

من على نفقتكم ة طبية خاصة ودفع الثإذا لم يكن دفتر الكوبونات بحوزتكم في الصيدلية فلن تحصلوا على اللقاح إال بتقديم روشت. ومتى كان ذلك وممن حصل عليها
. ات الحقًاالطبيب سيعيدون لكم النقود عندما تحضرون دفتر الكوبون/إال أن الطبيبة. وأيًضا في العيادة سيتوجب عليكم دفع مقابل التطعيم إذا نسيتم الدفتر.  الخاصة

في ( صحيةأقسام الشئون ال)ألطباء العموميين وكذلك لدى جميع إدارات المقاطعات ا/أطباء األطفال التخصصيين والطبيبات العموميات/تسري القسائم لدى طبيبات
 . والية شتايرمارك وكذلك لدى مكتب تطعيم الوالية ولدى مكتب الصحة التابع إلدارة بلدية مدينة جراتس

 !غير سارية وبالتالي ال قيمة لها( أي المفصولة بالفعل)الكوبونات المنحلة : تنبيه
 .ضلكم أيًضا اصطحاب بطاقة التطعيم عند ذهابكم للحصول على التطعيميلزم من ف

 
 

 :6البيانات المدونة في صفحة 
 

 المصادقة واإلقرار بالعلم واإلحاطة

وأقر بأنني لم يسبق لي الحصول على ". 2016الصحة للوالدين والطفل "أقر بصحة محتوى بياناتي المدونة في استمارة البيانات وأنني استلمت دفتر كوبونات 
ذه الحالة وفي ه: كما أقر بأنه ال حق لي في المطالبة بدفتر آخر في حال فقدان هذا الدفتر. من أجل الطفل سالف الذكر" الصحة للوالدين والطفل"دفتر كوبونات 

دفع التكاليف لوالية شتايرمارك في حالة استصدار دفتر كوبونات ثاٍن من وأنا على دراية بأنه سيتوجب علي . سأدفع من مالي الخاص لقاء اللقاحات والتطعيمات
الحفاظ على  ويجب. ويلزم التنويه على أن الكوبونات لن تكون صالحة إال في حالة قطعها من قبل الطبيبة أو الطبيب أو في الصيدلية مباشرة. أجل الطفل المذكور

 !الطبيب، ولكن يحظر تجميده اللقاح باردا عند نقله من الصيدلية إلى عيادة
 

كما أوافق عالوة على ذلك على تلقي معلومات بخصوص الوقاية . أوافق على إحاطتي كتابيًا بصورة منتظمة ومجانًا بشأن بطاقة األم والطفل ومواعيد التطعيم
وبيانات طفلي في قاعدة بيانات التطعيم الخاصة بوالية شتايرمارك ولهذا الغرض فأنني أوافق على أن يتم معالجة وتخزين بياناتي . الصحية المتعلقة باألطفال

كما أوافق صراًحة على أن تّطلع طبيبتي المعالجة أو طبيبي المعالج أو المؤسسة العالجية على قاعد بيانات التطعيم لدى والية . بأساليب معالجة البيانات إلكترونيًا
كما أوافق على أن تقوم الطبيبة أو الطبيب أو المؤسسة العالجية بإلغاء اشتراكي في خدمة اإلخطار إذا ما . طفليشتايرمارك لمعرفة التطعيمات التي حصل عليها 

وأوافق كذلك على أن تقوم الطبيبة أو الطبيب أو المؤسسة العالجية بإرسال التعديالت الهامة المتعلقة ببطاقة األم والطفل وبرنامج . طرأت دواعي شخصية أو طبية
 .عيم إلى خدمة إخطار الوالدين والطفلالتط

 
 ولي األمر/توقيع ولية

 المكان، التاريخ
 (إذا لم ترغبوا في ذلك، فقوموا بالتأشير على السطر جهة اليسار)

O ال، ال أرغب في تلقي إخطارات بشأن بطاقة األم والطفل ومواعيد التطعيم. 
 

 (مستشفي الوالية/جهة اليمين حيث ختم الطبيب)
 .بتسليم دفتر كوبونات التطعيم إلى الشخص سالف الذكرأقر 

 الطبيب أو المؤسسة العالجية/ختم وتوقيع الطبيبة
 
 
 
 
 
 

 :9البيانات المدونة في صفحة 
 

 !في الوقت المناسب: التطعيم ال يوفر التحصين إال
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 4 من 2 صفحة 

 

ق ذلك وينطب .صعبة، ولكن يمكن فحسب تخفيف حدة أعراض هذه األمراضالتي تمر بمراحل ( حاالت العدوى)يتعذر عالج الكثير من مسببات األمراض المعدية 
ا ومن األهمية الشديدة في هذ. من هذا المنطلق يعتبر التطعيم هو وسيلة الوقاية الفعالة الوحيدة". الطب التكميلي"وكذلك على ما يسمى " الطب األكاديمي"على 

قت فهي توصيات بالو. هي أحدث المواعيد وفقًا ألحدث العلوم الطبية" مواعيد التطعيم الموصى بها"أن علًما ب! الصدد أن يجرى التطعيم في التوقيت المناسب
الغكم بمزيد وسيسر طبيبتكم أو طبيبكم إب. فإذا ما فاتكم وقت التطعيم ألي سبب من األسباب، يمكن استدراك كل تطعيم في أقرب ميعاد تالي متاح. األمثل للتطعيم

 .هذا الشأنمن المعلومات في 
 

 .تجدون أدناه نظرة عامة على اللقاحات ومواعيد التطعيم الموصى بها
 
 

 :18إلى  15البيانات المدونة في صفحة 
 

 بيانات التطعيم الصادرة عن القسم التخصصي للصحة وإدارة الرعاية
 

 تطعيمات مجانية للرّضع والصغار

 :األطفال على التطعيمات التالية مجاًناعن طريق القسائم الموجودة في هذا الدفتر يحصل جميع 
، "(ب"روسي وااللتهاب الكبدي الوبائي الفي" ب"ضد الدفتيريا، التيتانوس، شلل األطفال، السعال الديكي، واإلنفلونزا النزفية المستدمية فئة )التطعيم السداسي  

وكذلك التطعيم عن طريق الفم ضد فيروسات الروتا، والتطعيم المقترن ضد المكورات الرئوية (. MMRالمصل المركب )والحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية 
(PNC .)وفي . جلوتجدر اإلشارة إلى أنه مع هذه اللقاحات يلزم الحصول على العديد من جرعات التطعيم أو الجرعات التنشيطية لضمان توفير وقاية طويلة األ

 .مهم استداركه في أقرب وقت ممكنحالة تفويت أي من التطعيمات من ال
 

 التطعيم السداسي

شر، دًءا من الشهر الثاني عيتم تلقي الجرعة األولى في الحالة العادية في الشهر الثالث من العمر، أما الجرعة الثانية ففي الشهر الخامس، أما الجرعة الثالثة فب
 شهور بعد الجرعة الثانية 6وأقرب وقت لها هو 

 
 (MMR)تطعيم الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانية 

 MMRأقل فاصل زمني بين تطعيم : الثاني في أقرب وقت ممكن MMRوينبغي إجراء تطعيم . شهر 11أقرب موعد ممكن للبدء في التطعيم اعتبارا من عمر 
 . المفوتة خالل حمالت التطعيم المجانية في أي عمر مجانًاأو الثانية /األولى و MMRعلى أنه يمكن استدراك تطعيمات . أسابيع 4األول والثاني هو 

 
 :التطعيم عن طريق الفم ضد فيروسات الروتا

حيث تعتبر هذه الفيروسات مسؤولة عن . لدى األطفال الرضع والصغار( االلتهاب المعوي)فيروسات روتا هي المسبب األكثر شيوًعا ألمراض اإلسهال والتقيؤ 
وكلما كان عمر الطفل صغيًرا لدى العدوى األولى، كلما (. والسيما في فصل الشتاء)نصف كافة اإلصابات المرضية باإلسهال والتقيؤ لدى األطفال في هذا السن 

 . سابيعبدًءا من تمام عمر ستة أ -الروتا بشكل مبكر قدر اإلمكان  لذا ينبغي الشروع في تلقي التطعيم عن طريق الفم ضد فيروسات. وجب التحسب لشدة المرض
ويمكن إعطاء جرعات كال . في إطار حملة التطعيم المجانية® Rotateqأو روتاتيك ® Rotarixوبحسب ما تقرره وزارة الصحة يتوافر إما تطعيم روتاريكس 

علًما ®(. Rotateq)أو ثالث جرعات ®( Rotarix)نوع اللقاح يتلقى األطفال إما جرعتين  وبحسب. لقاحي التطعيم بدًءا من تمام األسبوع السادس من العمر
ويسر ®(. Rotateq) 32بحد أقصى األسبوع  - 22أو األسبوع ®( Rotarix) 24بحد أقصى األسبوع  - 16بأنه ينبغي إتمام سلسلة التطعيمات مع األسبوع 

 .وال يُسمح بالتغيير بين أنواع اللقاحات .طبيبكم إبالغكم بالمزيد من التفاصيل/طبيبتكم
 

 .مجاناً ® Rotateqيتوفر  2016في سنة 

 
 ( PNC)التطعيم المتعدد المقترن ضد المكورات الرئوية 

 الشائعة خطًرا علىالمصحوبة بتسمم الدم أو االلتهاب السحائي الصديدي من أكثر العدوى " الغزوية"في أول سنتين من العمر تُعد أمراض المكورات الرئوية 
 3من هذا المنطلق يوصي مخطط التطعيم النمساوي بإعطاء تطعيم المكورات الرئوية لجميع الرضع بدًءا من عمر . الحياة والتسبب في اإلصابة بأضرار مستديمة

 . شهور
ورات الرئوية والتهاب السحايا تظهر في العام الثاني من حيث إن غالبية حاالت اإلصابة بالمك. ويُنصح بشدة بالبدء في سلسلة التطعيمات في عمر ثالثة شهور

كلقاح ® Synflorixاستُخدم لقاح  2016في عام ®. Prevenarأو بريفينار ® Synflorixوبحسب قرار وزارة الصحة يتوافر إما لقاح سينفلوريكس . العمر
انية ففي الشهر الخامس، أما الجرعة الثالثة ففي الشهر الثاني عشر، وأقرب وقت لها يتم تلقي الجرعة األولى في الشهر الثالث من العمر، أما الجرعة الث. مجاني

في حالة تلقي الجرعة األولى في العام الثاني من  .كما يمكن أيًضا تلقي تطعيم المكورات الرئوية بالتزامن مع اللقاح السداسي .شهور بعد الجرعة الثانية 6هو 
وبالنسبة لألطفال المعرضين بشكل زائد لخطر اإلصابة يمكنهم استدراك تطعيم . أسابيع 8ع فاصل زمني بينهما ال يقل عن العمر فإننا نوصي بجرعتين فحسب م

 .المكورات الرئوية حتى العام الخامس من العمر مجانًا
 .(في الصندوق أدناه تجدون نموذج التطعيم، بحسب بداية التطعيم األول)

 
 والصغارتطعيمات هامة أخرى للرّضع 

أنها ليست لم بإلى جانب التطعيمات التي تحصلون عليها مجانا بموجب هذا الدفتر فإن مخطط التطعيم النمساوي ينصح بتطعيمات أخرى للرضع والصغار مع الع
 :طبيبكم بشأن التطعيمات المالئمة والضرورية لطفلكم/برجاء التناقش مع طبيبتكم .مجانية

 
 التهاب السحايا 

ا التطعيم أم. الحالة الوبائية ننصح بالتطعيم من التهاب السحايا ب لجميع األطفال والشباب في أقرب وقت ممكن بدًءا من تمام الشهر الثاني من العمربناًء على 
ويرتبط عدد  .تمام العام الثاني من العمرباللقاح المقترن أحادي التكافؤ ضد التهاب السحايا من الفئة ج فننصح به في العام الثاني من العمر ويمكن إعطائه بدًءا من 

وما بين العام الحادي عشر والثالث عشر من العمر ينبغي تلقي جرعة إضافية من اللقاح الرباعي المقترن . جرعات التطعيم الالزمة ببداية التطعيم المعنية
ACWY ( تطعيمات أطفال المدارس"انظر أيًضا.)" 

 
 (الحماق، الجدري)جدري الماء 

لذا يدخل هذا التطعيم في عداد التطعيمات التي يُنصح بها بصورة . جسيمة( مضاعفات)الماء ليست عدوى غير جسيمة، ألنه يمكن أن تصحبها أمراض  جدري
  .تمام الشهر التاسعحيث نوصي به في العام الثاني من العمر، ولكن يمكن تلقيه اعتباًرا من . أسابيع 4وهو يتم على مرحلتين مع فاصل زمني ال يقل عن . عامة

 
 (FSME)تطعيم الحماية من التهاب الدماغ المنقول بالقرادة 



 4 من 3 صفحة 

 

لذا . رادةنقول بالقوالية شتايرمارك تدخل في عداد المناطق التي يكثر فيها وبصورة خاصة ظهور حشرات القرادة والتي يمكن أن تنقل فيروس التهاب الدماغ الم
وتتوافر الحماية األساسية منه عن طريق جرعتين تطعيم مع فاصل . ول بالقرادة اعتباًرا من تمام العام األول من العمرنوصي بتلقي تطعيم التهاب الدماغ المنق

 (. بحسب اللقاح المستخدم)شهر  12 - 9شهر أو  12 - 5شهور وتطعيم ثالث بعد مرور  3 - 1زمني بينهما 
 

 "أ"االلتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي 

مثاًل حضانة أطفال أو مركز رعاية ما بعد )والسيما قبل االنضمام إلى مؤسسة جماعية  -نوصي بالتطعيم لجميع األطفال اعتباًرا من العام الثاني من العمر 
 .سنة 20 - 10أشهر، وال تقل مدة الحماية عن  6ويتم تلقي الجرعة الثانية مع فاصل زمني مقداره (. الظهر

 
 (ى الفيروسية الحقيقيةالحم)اإلنفلونزا 

وبصفة خاصة ينبغي إعطاء تطعيم اإلنفلونزا لألطفال المعرضين للخطر بصفة خاصة بسبب . نوصي بتطعيم األطفال ضدها اعتباًرا من الشهر السابع من العمر
 .اعة الموروثة أو المكتسبةأمراض مزمنة في الرئة أو القلب أو الدورة الدموية، أو أمراض الكلى، أو أمراض االستقالب وتشوهات المن

 
 

 أطفال المدارس والشباب والكبار

 برنامج التطعيم المجاني
اًرا من العام واعتب. من خالل جرعات منشطة في إطار حملة تطعيمات المدارس المجانية الدفتيريا والتيتانوس وشلل األطفال والسعال الديكييتم تنشيط تطعيمات 

ة وتجدر اإلشارة إلى ضرورة المسارع. مجانًا" ب"االلتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي السابع من العمر يمكن استدراك أو تنشيط التحصين األساسي الفائت من 
 .بتلقي جرعتين من التطعيمومن أجل مزيد من الحماية ننصح : باستدراك تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية في أقرب وقت ممكن

للفتيات ( HPV)يتوفر تطعيم مجاني من فيروسات الورم الحليمي  .ومن المهم توفير حماية إضافية من الحصبة األلمانية للبنات بصفة خاصة قبل حدوث حمل
وهو يحمي بدرجة عالية من سرطان عنق الرحم (. الثاني عشرعيد الميالد )والفتيان بدًءا من تمام العام التاسع من العمر إلى تمام العام الثاني عشر من العمر 

 .أشهر 6ويتم التطعيم بجرعتين مع فاصل زمني بينهما مقداره  .والبثور التناسلية
وصى أيضا وي. مجانًا( ACWY)بالنسبة لتطعيم التحصين من التهاب السحايا يتوفر في العام الحادي عشر والثالث عشر من العمر اللقاح المقترن الرباعي 

 ويتم عرض التطعيمات المجانية في السن المدرسي بالمدرسة. الشباب في حالة وجود أمراض سابقة معينة وكتطعيم للسفر، ولكنه ليس مجانيًا/بالتطعيم لألطفال
 .ساألطباء المحليين ولدى جهات التطعيم التابعة إلدارات المقاطعات ومكتب تطعيم الوالية وبلدية جرات/لدى الطبيبات

 
 :يوصى به لكنه ليس ضمن البرنامج المجاني

 من ناحية أخرى. مقدم بسعر بسيط بصفة خاصة ضمن حملة تطعيمات المدارس وهو هام في شتايرمارك بالدرجة األولىتطعيم التهاب الدماغ المنقول بالقرادة 
. ةفي سن ارتياد المدرس" أ"أو االلتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي " ب"أو التهاب السحايا ( جدري الماء)ينبغي استدراك أو استكمال تطعيم الحماية من الحماق 

اعتباًرا من تمام العام الثاني عشر من العمر إلى تمام العام الخامس عشر من العمر يمكن تلقي تطعيم فيروسات الورم . وينبغي إجراء تطعيم اإلنفلونزا سنويًا
 .لدى جهات التطعيم العامة بسعر بسيط( جرعتين)الحليمي 

 5سنة كل  60واعتباًرا من عمر  -أعوام تلقي جرعات تنشيطية من تطعيم الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل األطفال  10بالنسبة للكبار ينبغي عليهم كل 
 سنة  60وام، واعتباًرا من عمر أع 5أما تطعيم التهاب الدماغ المنقول بالقرادة فينبغي تلقي جرعات منشطة منه كل . أعوام
 ( التهاب الرئة)والمكورات الرئوية ( الزونا)سنة ينبغي تلقي تطعيم الهربس النطاقي  50بدًءا من عمر  .أعوام 3كل 

، بصفة خاصة في حالة تزايد احتماالت اإلصابة"( الحمى الحقيقية)"ونوصي بتلقي تطعيم اإلنفلونزا . نظًرا لتزايد مخاطر اإلصابة بعدوى جسيمة في هذا العمر
 .ويجب تجديدها كل سنة ألن اللقاحات تخضع للموائمة سنويًا لتواكب ساللة اإلنفلونزا الجديدة. سنة لكل األشخاص 50ولكن اعتباًرا من عمر 

 
 مخاطر مضاعفات التطعيم

لهذا السبب . "مرض تطعيمي"ويتعذر الجزم بصورة قطعية باستبعاد حدوث ردود فعل يمكن النظر إليها بوصفها . من الطبيعة" مقتبسة"التطعيم عبارة عن عملية 
  .المحتملة من ناحية أخرى" مخاطر التطعيم"من ناحية و" الطبيعية"من الالزم الموازنة بين المخاطر والعواقب المحتملة لألمراض 

 
ردود فعل التطعيم واآلثار الجانبية المحتملة أو اقرأ المعلومات المتخصصة المتعلقة باللقاحات على موقع  طبيبكم بشأن/يمكنكم االستفسار من طبيبتكم

www.bmg.gv.at  المراقبة الصارمة و علًما بأن المضاعفات الجسيمة التي تعقب التطعيمات أمر غاية في الندرة بسبب إجراءات الترخيص". التطعيم"تحت بند
 ! التطعيم هو ما يوفر التحصين فعاًل . عدم تلقي التطعيم أكثر خطورة بمراحل. الدائمة

 
 متى ينبغي عدم تطعيم طفلك؟

 في حالة اإلصابة بأمراض حمى حادة• 
 في حالة اإلصابة بحساسية معروفة ضد مكونات اللقاح• 

 
 ... طبيبكم بما يلي/برجاء إبالغ طبيبتكم

 أو ( مثل االلتهاب الجلدي العصبي، األكزيمات)للحساسيات " نزعة عامة"إذا كان لدى طفلكم • 
 أخرى( مزمنة)أمراض سابقة  

 . الطفل للتطعيمات حتى اآلن وما إذا طرأ مرض معدي في البيئة المحيطة خالل فترة تلقي التطعيم" تحمل"مدى • 
 .طبيبكم بعد الفحص ما إذا كان من الممكن تطعيم طفلكم أم ال/درجة الحرارة ستقرر طبيبتكمأو ارتفاع بسيط في /في حالة اإلصابة بالزكام و

 
 ... بخصوص األسئلة الخاصة

قسم األطفال بمستشفى الوالية أو ( 12367-0316/385قسم العدوى، هاتف رقم )بمستشفى جراتس الجامعي لألطفال يرجى منكم االتصال 
 (.2438-03842/401هاتف رقم ) ليوبن/هوخاشتايرمارك

 
لدى جهة التطعيم والمشورة المختصة بأمور السفر الطبية التابعة لقسم الصحة التخصصي  نصائح مفيدة حول موضوع السفر والتطعيميمكنكم الحصول على 

مزيد من يمكنكم الحصول على  كما(. 73627-0316/385هاتف رقم ) معهد النظافة الصحيةولدى ( 3577-0316/877هاتف رقم )وإدارة الرعاية 
-أو  3546-877 / 0316هاتف رقم )قسم الصحة التخصصي فضاًل عن  www.gesunde-kinder.atبخصوص التطعيمات على موقع المعلومات 

 .طبيبكم/ولدى طبيبتكم( 3526
 
 
 
 

 :الناشر

http://www.bmg.gv.at/


 4 من 4 صفحة 

 

Land Steiermark, Fachabteilung - Gesundheit und Pflegemanagement, Friedrichgasse 9, 8010 Graz; (DVR 
0087122 ;) 

 , Conclusio PR-Beratungs Gesellschaft mbH, 8010 Graz, © 2016: التصميم بالكامل
 ياسمين نوفاك، كونراد ليندنر. د

 at.software, Katzianergasse 10, 8010 Graz: التنفيذ الفني
 Harry Schiffer, gettyimages, Comstock, Fritz, Rothwangl: الصور
 Steiermärkische Landesdruckerei, 8020 Graz: الطباعة

 تمت الطباعة على حساب والية شتايرمارك
 ALLESPRACHEN.AT – ISO 9001 GmbH: ترجمة


