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 (Men-B) السحائية المكورات لقاح
Meningococcal B (Men-B) Vaccine 

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

 . إجراء آخر  أي

 ؟Bما هو لقاح المكورات السحائية 

ي لقاح المكورات السحائية 
من العدوى من أحد أكثر أنواع  Bيق 

ا، النوع 
ً
يا المكورات السحائية شيوع . وهو ُمعتمد لدى وزارة Bبكتث 

ي كندا. 
 الصحة فن

ليس جزًءا من جدول التطعيمات  Bلقاح المكورات السحائية 
ي بريتش كولومبيا. ولكن ُيعىط لقاٌح لمرض المكورات 

ي فن
الروتينن

ي من المكورات  Cالسحائية 
ضع وُيعىط لقاٌح يق  ي للرُّ

بشكل روتينن
ي الصف  Wو Yو Cو Aالسحائية من األنواع 

. ُيعىط كال 9للطالب فن

ا. للمزيد من المعلومات أنظر 
ً
هذان اللقاحان مجان

HealthLinkBC File #23a  المكورات السحائيةC  نة المقث 
(C-Men)  و HealthLinkBC File #23b  لقاحات المكورات

 . السحائية رباعية التكافؤ 

ي اللقاح؟
ي له تلق 

 من الذي ينبغ 

ي بريتش كولومبيا، ُيعىط لقاح المكورات السحائية 
ا  Bفن

ً
مجان

ن شهرين من العمر فما فوق ممن كانوا عىل اتصال وثيق مع  للبالغي 
 . Bحالة من مرض المكورات السحائية 

ن لخطر اإلصابة  ا للمعرضي 
ً
م مجان

َّ
يوىص باللقاح ولكنه ال ُيقد

 بسبب حاالت طبية معينة بما فيها من:  Bبالمكورات السحائية 

 ا
ً
 ولكنه ال يعمل جيد

ً
، أو يملكون طحاال

ً
 ال يملكون طحاال

  ي ذلك نقص المتممة أو
ي الجهاز المناعي بما فن

لديهم اضطرابات فن
وبردين أو نقص العام ل د أو نقص األجسام المضادة نقص الثر

 األولية

ا لـ: 
ً
م مجان

َّ
 كما يوىص باللقاح ولكنه ال ُيقد

  يا ات الذي يتعّرضون بشكل دوري إىل بكتث  ي المختثر
العاملون فن

 المكورات السحائية
 الطواقم العسكرية 

  المسافرون إىل منطقة يعلو فيها خطر اإلصابة بالمكورات
 Bالسحائية 

ي ترتفع فيها الخطورة ُيرجر لمزيد من المعلومات 
حول لمناطق الن 

 االتصال بإحدى عيادات السفر. 

 بالوقاية من مرض المكورات السحائية 
َ
اء Bإذا رغبت ، يمكنك شر

 اللقاح من بعض عيادات السفر والصيدليات. 

ي سلسلة من 
ن
جرعات. يعتمد  4، أو 3، أو 2ُيعىط اللقاح بالحقن ف

ث  عدد الجرعات عىل عمرك عندما تبدأ 
َّ
بسلسلة التطعيمات. تحد

 إىل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك للمزيد من المعلومات. 

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

ي اللقاح؟
ّ  ما هي فوائد تلق 

ة وقاية طويلة من عدوى المكورات السحائية  ، Bيؤمن اللقاح فث 
ي بعض 

، وقاتل فن  األحيان. الذي هو مرض خطث 

ي اللقاح؟
ّ  ما هي التفاعالت الدوائية المحتملة بعد تلق 

ا بكثث  من اإلصابة 
ً
ي اللقاح هو أكثر أمن

. نلق 
ً
ا
ً
اللقاحات آمنة جد

بمرض المكورات السحائية.  تتضمن التفاعالت الدوائية الشائعة 
ي مكان إعطاء اللقاح. ُيمكن 

 أيضا للقاح وجود ألم واحمرار وانتفاخ فن
لحىم وتعكث  المزاج والنعاس وأوجاع العضالت أن تحدث ا

 ما تكون هذه التفاعالت خفيفة وتدوم لمدة يوم أو 
ً
والصداع. عادة

 . ن  اثني 

 لدى األطفال دون سن 
ً
التفاعالت، بما فيها الحىم، أكثر شيوعا

ن إذا أعىطي لقاح المكورات السحائية  مع لقاحات الطفولة  Bالسنتي 
 األخرى الروتينية. 

ن لألطفال دون سن  ي إعطاء آيبوبروفي 
أشهر قبل  6*ال ينبغن

 إىل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك. التحدث 
ً
 أوال

 HealthLinkBCلمزيد من المعلومات حول متالزمة راي، انظر
File #84 Reye Syndrome . 

ي العيادة لمدة 
ي أي لقاح  15من المهم البقاء فن

دقيقة بعد تلق 
ا، يعادل أقل من لوجو 

ً
بالمليون، لحصول  1د احتمال ضعيف جد

رد فعل تحسسي مهدد للحياة يسىم التأق )فرط الحساسية(. قد 
ي التنفس، أو توّرم 

ى )أرتكاريا(، أو صعوبة فن يشمل ذلك حدوث شر
. إذا حدث هذا التفاعل، فإن  ن ي الحنجرة أو اللسان أو الشفتي 

فن
تعد لعالجه. يتضمن العالج مقدم الرعاية الصحية المتابع لك مس

(، والنقل بسيارة اإلسعاف إىل  ن الطارئ إعطاء اإلبينفرين )األدرينالي 

ن )مثل تايلينول * ®( يمكن إعطاء األسيتامينوفي  ن أو األيبوبروفي 
ي إعطاء حمض ®( )مثل أدفيل

لتخفيف الحىم أو األلم. ال ينبغن
ين)كاألس ASAاألسيتيل ساليسيليك  لمن هم دون سن الـ ®( ثر

 لخطورة اإلصابة بمتالزمة راي.  18

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/meningococcal-c-conjugate-men-c-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-A.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile23b-A.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome


أو وحدة الصحة العامة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
  www.HealthLinkBC.caالمحلية في منطقتك. للحصول على المشورة والمعلومات الصحية غير الطارئة، يُرجى زيارة  

 . لغة عند الطلب 130. تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من 7-1-1)مجانًا( للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم  1-1-8

 

أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت األعراض بعد مغادرتك للعيادة، 
.  9-1-1اتصل عىل الرقم   أو رقم الطوارئ المحىلي

م الرعاية الصحية المتابع لك دائًما عن 
ّ
من المهم إبالغ مقد

عة.  التفاعالت
ّ
 الشديدة أو غث  المتوق

ي لقاح المكورات السحائية 
ي له تلق 

 ؟Bمن الذي ال ينبغ 

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

ّ
تحد
 :  يىلي

  تعرَض لتفاعل حساسية مهدد للحياة بسبب جرعة سابقة من
لقاح المكورات السحائية، أو أي جزء من لقاح المكورات 

ن  Bالسحائية  ي ذلك مادة الكنمايسي 
ن
 بما ف

  يتناول دواءSoliris® 

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

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

 ؟Bما هي عدوى المكورات السحائية 

يا تسىم عن اإلصاب Bتنتج عدوى المكورات السحائية  ة ببكتث 
يا المكورات السحائية  ة Bبكتث  سبب إصابات خطث 

ُ
. ُيمكنها أن ت

ي 
ومهددة للحياة بما فيها مرض السحايا، الذي هو إصابة البطانة الن 

ي الدم. تشمل 
تغلف الدماغ، ومرض السبتيسيميا، الذي هو مرض فن

المضاعفات الدائمة للعدوى تلف الدماغ والصمم وفقد األطراف. 
ن بالمرض.  20من  1ُيمكن أن يتوفن   من المصابي 

قل عدوى المكورات السحائية من شخص إىل آخر من خالل تنت
السعال، أو العطاس، أو االتصال القريب مع المريض وجًها لوجه. 
عاب. ُيمكن للمواليد 

ُ
يمكن كذلك أن تنتقل العدوى من خالل الل

واألطفال الصغار أن يمرضوا عثر مشاركة المصاصات الُمهدئة، أو 
ي 
هم من األطفال. زجاجات الحليب، أو األلعاب الن  يستخدمها غث 

ا والبالغون عثر نشاطات مثل 
ً
ُيمكن أن يمرض األطفال األكثر سن

وبات أو السجائر أو أحمر  التقبيل أو مشاركة الطعام أو المشر
ي الرياضة أو 

ن
ي الفم المستخدم ف

 
الشفاه، أو زجاجات الماء أو واف

 قطع الفم التابعة لآلالت الموسيقية. 

 ضجموافقة القارص النا

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

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

 HealthLinkBCوافقة القارص الناضج انظر المعلومات حول م
File #119  .ع، وموافقة القارص الناضج والتطعيم

ّ
 قانون الرض

موقع التطعيم لمزيد من المعلومات حول التلقيحات، يمكنك زيارة
ي بريتش كولومبيا 

عىل  ImmunizeBCفن
https://immunizebc.ca / . 
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