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 County Health لـ  مبادرة  هي  نيويورك  سكان  جميع  تطعيم  حملة 
المرضى  جهود  لتوحيد   )NYSACHO( نيويورك  في   Officials
واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة إلى التطعيم 

طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها. اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال 
تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

.Department of Health and Human Services

Be Wise –  
ImmuNYze!

البالغون أيًضا يحتاجون التطعيمات!
سواء كان عمرك 18 عاًما أو 81 عاًما، فأنت تحتاج إلى 

التطعيمات لتبقى في حالة صحية جيدة طوال حياتك. تحدث مع 
طبيبك لتتأكد من أنك تتلقى تطعيماتك. قد يسألك طبيبك بعض 

األسئلة عن تاريخك الطبي ونمط حياتك. وهذه األسئلة ستساعد 
طبيبك على أن يقرر ما هي التطعيمات األفضل بالنسبة لك. 

ُكن القُدوة ألصدقائك وأسرتك وجيرانك!
بتلقيك التطعيم فأنت ال تحمي نفسك فقط ولكن أيًضا تحمي 

أولئك الذين ُتحبهم. هذه التطعيمات قادرة على أن ُتبقيك بحالة 
صحية جيدة ويمكنها حتى أن تضيف سنوات إلى ُعمِرك! قُم 

بتشجيع أسرتك وأصدقائك وجيرانك على التواصل مع أطبائهم 
لمعرفة ما هي التطعيمات التي يحتاجونها. عندما تتلقى األسرة 

واألصدقاء التطعيم، فال يمكن لألمراض أن تنتشر بكثرة. 

مًعا، يمكن أن نتجنب إصابة اآلخرين بالمرض. ُكن القُدوة 
وتحدث مع طبيبك حول التطعيمات.
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ما هي التطعيمات التي أحتاجها؟
هذه التطعيمات يمكنها أن تحميك خالل حياتك كبالغ. من المهم أن 
تتناقش مع طبيبك حول تاريخك الطبي وتطعيمات مرحلة الطفولة 

وحول ما إذا كنت مصاًبا بحاالت طبية معينة. 

• اإلنفلونزا الموسمية: يجب أن يتلقى جميع البالغين لقاح 	
اإلنفلونزا كل عام.

•  الكزاز والخناق والشاهوق: 	
لقاح Td هو مزيج من الكزاز والخناق. يجب أن يتلقى جميع 

البالغين لقاح Td الُمعزز كل عشر سنوات أو بعد اإلصابة 
بجرح أو حرق خطير أو ُملوث. يضم لقاح Tdap كاًل من 

الكزاز والخناق والشاهوق. الشاهوق معروف أيًضا باسم 
 Tdap السعال الديكي. يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح

خالل األسبوع 27 واألسبوع 36 من كل حمل لهن وذلك حتى 
يقمن بتمرير المناعة التي يكتسبنها من اللقاح إلى أطفالهن. 

ويمكن للبالغين أيًضا أن يتلقوا ٌمعزز لقاح Tdap. وهذا مهم 
لحماية الُرضع واألطفال الصغار مثل األحفاد وبنات األخ/
األخت وأبناء األخ/األخت والجيران من اإلصابة بعدوى 

الشاهوق.

 
• الفيروس الُنطاقي الُحماقي: والمعروف أيًضا باسم الهربس 	

الُنطاقي. إذا كنت قد أصبت بالُحماق فأنت ُمعرض لخطر اإلصابة 
بالهربس النطاقي. يوصى بأخذ لقاح الُنطاقي للبالغين في عمر 

الستين عاًما أو أكبر. 

• المكورات الرئوية االلتهاب الرئوي:	
لقاح PCV13 وPPSV23: هناك نوعان من اللقاحات يوصى    

بهما حالًيا تبًعا لتاريخ اللقاحات التي تلقيتها ولعمرك والحاالت 
الطبية التي أُصبت بها. ُيرجى أن تستشير طبيبك لتحديد التطعيمات 

التي تحتاجها ومتى تحتاجها. 

• 	 :)HPV( فيروس الورم الحليمي البشري 
 يوصى بلقاح HPV للنساء حتى سن 26 عاًما وللرجال حتى 

21 عاًما. ويمكن لألشخاص ضعيفي المناعة )بما في ذلك 
الحاملون لفيروس نقص المناعة البشري HIV( وللرجال الذين 

يمارسون الجنس مع رجال )MSM( أن يتلقوا التطعيم حتى سن 
26 عاًما. 

هل تلقيت التطعيم وأنت طفل؟ 
قد يكون بعض البالغين لم يتلقوا جميع تطعيماتهم الخاصة بمرحلة 

الطفولة. تحدث مع طبيبك أو مع مقدم الرعاية الخاص بك إذا كنت غير 
متأكد من تاريخ التطعيم الخاص بك. قد تحتاج التطعيمات التالية:

• 	 MMR لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية: يوصى بلقاح
لألشخاص الذين ليس لديهم وثائق تدل على تلقيهم التطعيم أو لم 
يقوموا بفحوصات الدم في المعمل التي تؤكد وجود مناعة لديهم 

ضد المرض. 

 
•  لقاح جديري الماء: والمعروف أيًضا باسم الُحماق. يوصى	

بلقاح الُحماق لألشخاص البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم وال 
يملكون أي وثائق تدل على تلقيهم التطعيم أو لم يقوموا بفحوصات 

للدم بالمعمل تؤكد وجود مناعة لديهم.

• لقاح المكورات السحائية: يوصى بلقاح االلتهاب السحائي بشدة 	
للطالب بعمر الجامعة وللعاملين بالجيش وألولئك المصابين بتلف 
في الطحال أو الذين قاموا باستئصاله وللمصابين بنقص الُمتممة 

الطرفي وللمسافرين الدوليين. 

• لقاح التهاب الكبد الوبائي A: يوصى بهذا اللقاح للبالغين الذين 	
يعيشون في مجتمعات بها معدالت عالية من اإلصابة بالتهاب الكبد 

 )MSM( وللرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال A الوبائي
وللذين يتعاطون المخدرات التي تباع في الشارع وللمسافرين 
الدوليين أو لألشخاص المصابين بمرض كبدي طويل األمد. 

• لقاح التهاب الكبد الوبائي B: يوصى بلقاح التهاب الكبد الوبائي 	
B للبالغين الذين لم يتلقوا هذا التطعيم سابًقا وال يوجد لديهم أي 

وثائق ُتثبت تلقيهم تطعيًما أو فحوصات للدم بالمعمل تؤكد وجود 
مناعة لديهم.

•  الُمستدمية النزلية لقاح )Hib( من النوع ب: 	
يمكن أن ُيعطى هذا اللقاح للبالغين قبل جراحة استئصال الطحال أو 

بعد إجراء عملية زرع نخاع العظم وألولئك المصابين بأنيميا 
الخاليا المنجلية أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 

 .HIV/AIDS

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/

