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وسي ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية  ي الفير
 (MMR)اللقاح الثالث 

Measles, Mumps, Rubella (MMR) Vaccine

 
 

ي أمان
 
 . أبِق طفلك ف

ي موعدها 
 
 . احصل عىل جميع اللقاحات ف

ي طفلك من العديد من 
ي موعدها يق 

 
إن أخذ جميع اللقاحات ف

 . األمراض طوال حياته

ي كندا أرواًحا أكثر من أي 
 
خالل الخمسي   عاًما الماضية، أنقذ التطعيم ف

 . إجراء صّحي آخر 

؟ما هو اللقاح  وسي ي الفير
 
 الثالث

وسي  ي الفث 
 : من األمراض التالية MMRيحمي اللقاح الثالثر

 الحصبة 

 النكاف 

  اء)الحصبة األلمانية  (الحمث 

وسات الحصبة  وسي عىل أشكال ضعيفة من فث  ي الفث 
يحتوي اللقاح الثالثر

ُيعىط . والنكاف والحصبة األلمانية وهو ُمعتمد لدى وزارة الصحة الكندية
ا كجزء

ً
م الرعاية الصحية . من تطعيمات طفلك الروتينية مجان

ّ
صل بمقد

ّ
ات

 . المتابع لك لحجز موعد 

؟ وسي ي الفير
 
ي اللقاح الثالث

ّ ي له تلق 
 من الذي ينبغ 

عىط 
ُ
؛ ت ي سلسلة من جرعتي  

 
وسي لألطفال ف ي الفث 

ُيعىط اللقاح الثالثر
ي عمر 

 
عىط الجرعة الثانية ما بي   عمر  12الجرعة األوىل ف

ُ
 6إىل  4شهًرا، وت

ا للوقاية من جديري الماء . سنوات
ً
بالنسبة لألطفال الذين يحتاجون أيض

كيب من لقاحات الحصبة (الحماق) ، يمكن إعطاء الجرعة الثانية كث 
ي لقاح ( الحماق)والنكاف والحصبة األلمانية وجديري الماء 

 
 . MMRVف

ُيرجى االطالع عىل  MMRVلمزيد من المعلومات حول لقاح 
HealthLinkBC File #14e Measles, Mumps, Rubella and 

Varicella (MMRV) Vaccine . 

امن مع لقاحات األطفال األخرى  . يعىط اللقاح بالث  

وسي  ي الفث 
 عمر الطفل عند التطعيم اللقاح الثالثر

 شهًرا 12 الجرعة األوىل

 سنوات 6إىل  4 الجرعة الثانية

ي لـ
 بشكل مجاث 

ً
وسي أيضا ي الفث 

م اللقاح الثالثر
ّ
 : ُيقد

    شهًرا ممن سيسافرون إىل بلدان  11و 6األطفال البالغة أعمارهم بي
 
ً
 مصابا

ً
يوجد بها مرض الحصبة، أو من المعروف أنهم خالطوا شخصا

سيحتاج هؤالء األطفال إىل جرعتي   إضافيتي   من اللقاح عند . )بالحصبة
 (سنوات 6إىل  4شهًرا و 12بلوغهم 

  ي ليس لديهن مناعة ضد الحصبة
ي سن اإلنجاب اللواث 

 
النساء ف
 األلمانية

  ا والبالغون ممن لم يتم تطعيمهم، أو ال يملكون
ً
األطفال األكثى سن

 عىل المناعة ضد الحصبة وا
ً
 لنكاف والحصبة األلمانيةدليال

ي عام 
 
 1957)أو بعده  1970ُيوىص أن ُيعىط األشخاص المولودون ف

ي الرعاية الصحية
 
تزداد أهمية ذلك . جرعتان من اللقاح( للعاملي   ف

 . للمسافرين عىل وجه الخصوص

ي تحصل عليها 
 . من المهم أن تحتفظ بِسجل لجميع اللقاحات الت 

ي اللقاح الثال
ّ ؟ما هي فوائد تلق  وسي ي الفير

 
 ث

وسي أفضل وسيلة للوقاية من أمراض  ي الفث 
ُيشكل اللقاح الثالثر

ة بل   خطث 
ً
 أمراضا

ّ
عد
ُ
ي ت
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية، والت 

ي بعض األحيان
 
 . ومميتة ف

ا 
ً
ي حماية اآلخرين أيض

 
ساعد بذلك ف

ُ
 اللقاح، فإنك ت

 . عندما تتلق ّ

ي اللقاح؟ما هي التفاعالت الدوائية المحتملة 
ّ  بعد تلق 

 
ً
ا
ً
ا بكثث  من اإلصابة . اللقاحات آمنة جد

ً
ي اللقاح هو أكثر أمن

تلق 
 . بالحصبة، أو النكاف، أو الحصبة األلمانية

ُيمكن أن تتضمن التفاعالت الشائعة للقاح وجود ألم، واحمرار 
ي اللقاح

ّ ي مكان تلق 
 
ي . وانتفاخ ف

 
ُيمكن أن تحدث حم وصداع وأوجاع ف

ي العضالت وغث
 
يان وطفح جلدي مشابه للحصبة وانتفاخ الغدد ف

ي اللقاح 12إىل  7الخدين أو الرقبة ما بي   
ق 
َ
ل
َ
كما قد .  يوًما تقريًبا بعد ت

ي المفاصل لدى المراهقات والبالغات
 
 . يحدث ألم مؤقت ف

 

لمزيد من المعلومات حول متالزمة راي ُيرجى االطالع عىل 
HealthLinkBC File 84# متالزمة راي . 

 خطًرا، قد تشمل نوبات تشنجية بسبب 
ّ
نادًرا ما تحدث تفاعالت أشد

ي (طفل 3000نحو طفل واحد من بي   )الحم 
 
، وانخفاض مؤقت ف

يف   30000نحو شخص واحد من بي   )عدد خاليا الدم المانعة للث  
واحد من نحو شخص )، واإلنسيفااليتس أي التهاب الدماغ (شخص

تبلغ احتمالية اإلصابة بالتهاب الدماغ بسبب (. بي   مليون شخص
ي الـ  1الحصبة 

 
تقريًبا، وىه نسبة تفوق نسبة احتمالية  1000ف

 . اإلصابة بسبب اللقاح بشكل كبث  

ي العيادة لمدة 
 
ي أي لقاح لوجود  15من المهم البقاء ف

دقيقة بعد تلق 
ا، يعادل أقل من 

ً
ليون، لحصول رد فعل بالم 1احتمال ضعيف جد

* أو األيبوبروفين®( مثل تايلينول)يمكن إعطاء األسيتامينوفين 
ال ينبغي إعطاء حمض . األلم لتخفيف الحمى أو®( مثل أدفل)

لمن هم دون سن الـ ®( كاألسبرين) ASAاألسيتيل ساليسيليك 
 .لخطورة اإلصابة بمتالزمة راي 18

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-and-varicella-mmrv-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-and-varicella-mmrv-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome


أو وحدة الصحة العامة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkُيرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ي منطقتك

 
ي مقاطعة بريتش كولومبي. المحلية ف

 
ل بزيارة للحصول عىل المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غث  الطارئة ف

ّ
ا تفض

www.HealthLinkBC.ca  8-1-1أو اتصل بالرقم ( 
ً
جمة بأكثر من . 7-1-1للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم (. مجانا لغة  130تتوفر خدمة الث 

 . عند الطلب

قد يشمل ذلك (. فرط الحساسية)تحسسي مهدد للحياة يسم التأق 
ى  ي الحنجرة أو (أرتكاريا)حدوث شر

 
ي التنفس، أو توّرم ف

 
، أو صعوبة ف

إذا حدث هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية . اللسان أو الشفتي   
يتضمن العالج الطارئ إعطاء اإلبينفرين . المتابع لك مستعد لعالجه

إذا  . ، والنقل بسيارة اإلسعاف إىل أقرب قسم للطوارئ(األدرينالي   )
أو برقم  9-1-1ظهرت األعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل عىل الرقم 

 . قسم الطوارئ المحىلي 

م الرعاية الصحية المتابع لك دائًما عن التفاعالت 
ّ
من المهم إبالغ مقد

عةالشديد
ّ
 . ة أو غث  المتوق

؟  وسي ي الفير
 
ي اللقاح الثالث

ّ ي له عدم تلق 
 من الذي ينبغ 

م الرعاية الصحية إذا انطبق عليك أو طفلك أي مما 
ّ
ث إىل مقد

ّ
تحد
 : يىلي 

  ي جرعة سابقة من لقاح
ي مهدد للحياة عند تلق 

حدوث تفاعل دواث 
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية أو أي من مكوناته، بما فيما 

ْ الجيالتي   أو النيومايسي    ي
َ  . ذلك مادث 

 أو ، ي  امتالك جهاز مناعي ضعيف بسبب مرض أو عالج طتى

  لديك إصابة سابقة بانخفاض الصفائح الدموية، وىهي خاليا الدم
ي 
ي جرعة سابقة من اللقاح الثالثر

يف، بعد تلق  ي تمنع الث  
الت 

د 
ّ
وسي دون وجود سبب آخر محد  . الفث 

  ي
ّ  12أي من نواتج الدم األخرى خالل الـ الخضوع لنقل دم أو تلق 

 شهًرا الماضية، أو

 ي أن تتجنب النساء الحمل . وجود حمل أو نية لحدوث حمل
ينبغ 

وسي  ي الفث 
ي اللقاح الثالثر

 . لمدة شهر من تلق 

ي اللقاح بسبب اإلصابة بالزكام أو أمراض بسيطة 
ال حاجة لتأخث  تلق 

قدم الرعاية ولكن إذا كانت لديك مخاوف تحدث إىل م. أخرى
 . الصحية المتابع لك

 ما هي أمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية؟

وسات،  الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ىهي أمراض تسببها الفث 
وسات بسهولة عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس  وتنتقل الفث 

صاب بالعدوى عندما تتنفس . الشخص المصاب بالعدوى
ُ
ُيمكن أن ت

وسذلك  ا بالفث 
ً
وسات أن . الهواء أو تالمس سطًحا ُملوث ُيمكن للفث 

ا عثى االتصال مع لعاب شخص ُمصاب عند مشاركته 
ً
تنتشر أيض

بل
ُ
اب أو السجائر أو الق  . الطعام أو الشر

اء، تسّبب الحم الحصبة عرف كذلك بالحصبة الحمث 
ُ
ي ت
، والت 

ا تشبه الزكام واحمراًرا وا
ً
ي العيني   والطفح الجلدي، وأعراض

 
لتهاًبا ف

قد تؤدي إىل عدوى األذن أو . ُيمكن ان يرافقه تحسسهم من الضوء 
ي (. االلتهاب الرئوي)الرئتي   

تشمل المضاعفات األشد خطورة الت 
ي الـ 

 
اإلنسيفااليتس، وهو انتفاخ  1000تحدث عند شخص واحد ف

يمكن لذلك أن يؤدي إىل نوبات تشنجية أو الصمم أو تلف . الدماغ
ي دائم

 
 حواىلي واحد من . دماع

 
شخص مصاب  3000ُيمكن أن يتوف
. بالحصبة من المضاعفات

ين النكاف
َّ
سبب الحم والصداع وانتفاخ الغدد اللعابية والخد

ُ
. ي

. تشمل المضاعفات األشد خطورة اإلنسيفااليتس، وهو انتفاخ الدماغ

مصاًبا بالنكاف بالتهاب السحايا  20يصاب حواىلي واحد من كل 
، وىهي عدوى تصيب بطانة الدماغا ي

 
قد يسّبب النكاف كذلك . لنكاف

 1أما الصمم الدائم فيحدث بنسبة تقل عن . اإلصابة بالصمم المؤقت
ي البالغون . شخص مصاب بالنكاف 20000إىل 

يمكن أن يعاث 
 1حواىلي )والمراهقون المصابون بالنكاف من تورم مؤلم للخصيتي   

 (. حالة 20من  1ىلي حوا)أو المبيضي   ( حاالت  4من 

ي الحصبة األلمانية
 
اء، يمكنها التسبب ف ، وتسم كذلك الحمث 

ي ذلك الصمم 
 
ة وتشوهات خلقية لدى األجنة بما ف مضاعفات خطث 

، وعيوب القلب، وتلف الكبد، وتلف الدماغ وهو ما . ومشاكل العيني  
لقية

َ
سم بمتالزمة الحصبة األلمانية الخ

ُ
 10من  9وتحدث لنحو . ي

وس خالل الـموال قد . أشهر األوىل من حملهن 3يد ألمهات أصيى  بالفث 
ي اإلجهاض أو والدة طفل ميت

 
 . تتسبب الحصبة األلمانية كذلك ف

ي بريتش كولومبيا، ويعود ذلك إىل 
 
تعتثى حالًيا هذه األمراض نادرة ف
 . برامج تطعيم األطفال الروتينية

 موافقة القارص الناضج

أو األوصياء أطفالهم حول الموافقة عىل ُينصح بأن يناقش األهاىلي 
عاًما، والذين يمكنهم فهم  19إال أن األطفال الذين لم يبلغوا . التطعيم

فوائد كل لقاح والتفاعالت المحتملة له وخطورة عدم أخذه، يمكنهم 
لمزيد من المعلومات حول . قانونًيا الموافقة عىل التطعيم أو رفضه

قانون  HealthLinkBC File #119موافقة القارص الناضج انظر 
ع، وموافقة القارص الناضج والتطعيم

ّ
 . الرض

 لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات حول الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 
 : التالية HealthLinkBC، انظر ملفات (الحماق)وجديري الماء 

 HealthLinkBC File #14b الحصبة 

 HealthLinkBC File #14c النكاف 

 HealthLinkBC File #14d الحصبة األلمانية 

 HealthLinkBC File #44a حقائق حول جديري الماء 

 HealthLinkBC File #44b  (الُحماق)لقاح جديري الماء 

ي 
 
لمزيد من المعلومات حول اللقاحات، ُيرجى زيارة موقع التطعيم ف

 . https://immunizebc.caبريتش كولومبيا عىل 
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