الربنامج املدريس
للتحصني
هل سيعاين طفيل من أي آثار جانبية بعد حصوله عىل التطعيم؟
ال يعاين معظم األطفال من أي آثار جانبية بعد حصولهم عىل التطعيم.
تشمل اآلثار الجانبية األكرث شيوعاً االحمرار ،الورم ،أو األمل يف موضع وخز االبرة.
أما اآلثار الجانبية األقل شيوعاً فهي تتض ّمن صداع خفيف ،ارتفاع بسيط يف حرارة الجسم ،ارتعاش،
إسهال ،غثيان ،أوجاع يف الجسم ،قلة النشاط ،أمل أو تورم يف املفاصل.
ماذا الذي ميكنني فعله يف حال عاىن طفيل من الحساسية أو ارتفعت حرارته؟
بعد حصول طفلك عىل أي نوع من اللقاحات ،سيخضع للمراقبة ملدة  15دقيقة عىل األقل ،نظرا ً
لوجود احتامل بسيط يف تعرضه لردة فعل تحسسية حادة .تظهر عادة الحساسية الحادة بعد تلقيه
اللقاح بفرتة وجيزة.
تتوىل املمرضة اإلرشاف عىل طفلك لتتمكن من االعتناء به إذا ما دعت الحاجة إىل ذلك.
يف حال ارتفعت حرارة طفلك ،قد يتوجب عليك عالجه يف املنزل بعد تلقيه اللقاح .تأكد من أنه
لديك دواء األسيتامينوفني أو األيبوبروفني يف املنزل من باب االحتياط.
ال يُعترب ارتفاع حرارة الجسم من العالمات املقلقة بالرضورة ،ولكنها قد تكون مزعجة للطفل .إذا
شعرت بارتفاع حرارة طفلك ،اتبع الخطوات التالية:
•
•

•

قياس حرارة جسم الطفل.
إعطاء الطفل األسيتامينوفني أو األيبوبروفني يف حال تجاوزت الحرارة  38.5درجة مئوية
( 101فهرنهايت) ،مع اتباع التعليامت املدونة عىل العبوة.
تشجيع الطفل عىل تناول كمية إضافية من السوائل كاملاء والعصائر.

اتصل مبزود الرعاية الصحية أو عىل الرقم  811يف حال :
•
13192/MAY21 REV18-19

•
•
•

استمرت الحرارة ألكرث من  24ساعة
بلغت أو تجاوزت الحرارة  39.5درجة مئوية ( 103درجة فهرنهايت )
مل تنخفض الحرارة بعد إعطاء طفلك األسيتامينوفني أو األيبوبروفني
بدا طفلك مريضاً ويعاين من أعراض أخرى
Aussi disponible en français.

Also available in English.

ما الذي ميكن
أن تتوقعه بعد
حصول طفلك عىل
اللقاحات التالية:
لقاح التهاب الكبد ب
لقاح فريوس الورم الحليمي
البرشي ()HPV 9
اللقاح الرباعي ضد السحايا
لقاح التيتانوس ،الدفترييا
والشاهوق غري الخلوي ()Tdap
إذا مل تكن متأكداً ،إستفرس!
إذا كنت ترغب يف طرح أي
أسئلة حول اللقاح ،أو إذا
واجهتك صعوبة يف فهم أي
معلومات ،يرجى االتصال مبكتب
الصحة العامة يف منطقتك .تجد
معلومات االتصال يف كتيب
الربنامج املدريس للتحصني.

