يزداد عدد حاالت اإلصابة بالحصبة في
أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا ،بما
فيها أيرلندا الشمالية.
لكي تكون محميًا ،يجب أن تتحصن
بلقاح الحصبة والنكاف والحميراء
(.)MMR
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تذكر أنه لم يفت األوان بعد لحماية نفسك
من الحصبة ،ومعها ستكون قد حميت
نفسك من مرضين آخرين – النكاف
والحصبة األلمانية – والذين قد يكونا
خطيرين لدى البالغين على نحو خاص.
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التحصين بلقاح MMR
ليس لألطفال فقط

أعيد طبعه وتوزيعه بإذن من دائرة
الصحة العامة بإنجلترا.
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لمزيد من المعلومات ،اتصل بعيادة الطبيب العام ()GP
في منطقتك ،أو تفضل بزيارةwww.nhs.uk/mmr :

Measles - Arabic

•	أصيب مؤخرا ً عدد من األشخاص بالحصبة في
أيرلندا الشمالية .في الماضي ،وفر اإلقبال الكبير
على التحصين/التطعيم الحماية لألشخاص ،ولكن
األشخاص غير المحصنين في خطر ويمكنهم التقاط
العدوى ونشرها.
ﻓﻴﺮوس مع ٍد ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ يصيب اإلنسان
•	يسبب الحصبة
ٌ
ضا أن تكون خطيرة
بطفح ﺟﻠﺪي وﺣﻤﻰ .ويمكن أي ً
للغاية .ومن المرجح أن تكون حاالت اإلصابة لدى
البالغين أكثر سوءاًوأطول أمدا ً مقارنة باألطفال .عادة
ما يُضطر الشخص المصاب بالحصبة إلى مالزمة
الفراش مدة خمسة أيام تقريباً ،وعدم الحضور إلى
ضا أكثر
المدرسة أو العمل مدة عشرة أيام .البالغون أي ً
عرضة للمضاعفات.
•	ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺤﺼﺒﺔ اإلصابة بالتهاب
األذن والصدر والنوبات واﻹﺳﻬﺎل واﻟﺘﻬﺎب اﻟﺪﻣﺎغ
(التهاب اﻟﻤﺦ) وتلف اﻟﺪﻣﺎغ .من المحتمل أن يموت
حوالي  1من كل  2500إلى  1من كل 5000
مريض بالحصبة.

•	الحصبة شديدة العدوى  -فيمكن للسعال أو العطاس نشر
فيروس الحصبة على مساحة واسعة .فإن تعرضت
للفيروس ولم تكن محميًا ،فستُصاب بالمرض على
األرجح
•	أنت في خطر كبير إذا لم يتم تلقيحك بجرعتين من لقاح
.MMR
•	إن فاتتك جرعة من لقاح  MMRأو الجرعتين ،اتصل
بعيادة الطبيب العام لترتيب موعد.
•	ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اللقاح ،ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ستحمي أيضا ً اﻷﺷﺨﺎص -ﺧﺎﺻﺔ األطفال-
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن الحصول ﻋﻠﻰ لقاح  MMRﻷﻧﻬﻢ
في سن صغير جدا ً أو ﻟﺪﻳﻬﻢ أمراض ﻣﺜﻞ اللوكيميا،
ﻓﮭم محميون إذا ﺗم ﺗﻟﻘﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﮐﻔﻲ ﻣن اﻟﺳﮐﺎن ﺣﺗﯽ ﯾﺗم
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻟﯽ اﻟﺣﺻﺑﺔ
•	يتفشى وباء اﻟﺣﺻﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ ،ولذلك
احرص على حماية نفسك وعائلتك بلقاح  MMRﻗﺑل
اﻟﺳﻔر.

•	إذا كنت ال تستطيع أن تتذكر ما إذا كنت قد تلقيت
لقاح  MMRبجرعتيه ،يمكنك مراجعة عيادة الطبيب
خطرا على
العام ،ولكن تعاطي جرعة إضافية ال يشكل
ً
الصحة .إذا كنت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﺮﻋﺘﻴﻦ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ
تعاطيهما بفاصل شهر بينهما.
•	ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﻘﺎح  MMRﻓﻲ ﺣﺪوث ﺁﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ تعاطيه .تكون األعراض شبيهة بتلك
التي يسببها المرض ذاته ولكنها تكون خفيفة للغاية وغير
ضارة وليست معدية .تحدث إلى ممرضك أو طبيبك إن
كان لديك أي مخاوف أو استفسارات على اإلطالق .إذا
كنت تتعالج من حالة خطيرة مثل الزرع أو السرطان أو
لديك حالة تؤثر على جهازك المناعي مثل فيروس نقص
المناعة البشرية ،فالتمس مشورة الممرض أو الطبيب.
•	إذا كنت تعتني بأشخاص آخرين أو أطفال صغار كجزء
من عملك ،يكون من المهم على وجه الخصوص أن يتم
تحصينك بلقاح  .MMRيمكن أن يؤدي انتقال الحصبة
إلى األطفال الصغار جدا ً الذين لديهم لقاح  MMRأو
إلى المصابين بالمرض بالفعل إلى عواقب وخيمة جدًا
على صحتهم.

