
 حمايـة األطفـال الرضـّع ضـد السـّل

 

 BCGبي سي جي لقـاح 

 وطفلكم الرضيع

 
 التلقيـح هو الوسـيلة األآثـر أماناً  لحمايـة طفلكم الرضيـع
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) Bacillus Calmette-Guerin جورين -باسيالس آالميت (BCGبي سي جي يتـنـاول هذا المطبوع لقاح 

 ).TBتي بي (السـّل المقـّدم لحماية طفلكم الرضيع ضـد 

 

  ؟BCGبي سي جي ما هو لقـاح 

 

التي تسـبب الســّل ونظراً  ألنه قد تّم ) الجراثيم( على شــكل مضـّعـف من البكتيريا BCGبي سي جي يحتوي لقـاح 

ير  تطوعلىإضـعاف البكتيريا فإنها ال تسـّبب السـّل لكنها قادرة على مسـاعدة طفلكم الرضيع أو طفلتكم الرضيعة 

 .ضد المرض احتيـاطاً  لحال احتكاآهما به) مناعة(حماية 

 

 ما هو الســّل؟

 

في األطفـال أما ) التهاب بطانة الدماغ(السـّل مرٌض معٍد خطير يمكنه أن يؤّدي إلى اإلصـابة بالتهاب السـحايا السـلّي 

يتعافى . تأثيـر على الغدد والدماغ والعظـامفي الكبار فإّن المرض يؤثـّر عادةً  على الرئـتيـن لكنه قادر آذلك على ال

 .معظم الناس في هذا البلد بشـكل آامل بعد حصولهم على العالج إال أّن ذلك قد يسـتغرق عّدة شــهور
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 آيف ُيصـاب الناس بالسـّل؟

 

عندما يســعل . علال يمكنكم أن تصـابوا بالسـّل إال من شـخص مصـاب بالفعـل بعدوى السـّل في رئتيـه وحلقـه ويســ

مثل ذلك الشـخص ينتج رذاذ مكّون من قطرات صغيرة تحتوي على الجرثومة وإن تنفســتم  تلك القطرات سـيكون 

على الرغم من أّن بإمكان تلك القطرات الصغيرة البقـاء في الهواء . من الممكن أن تصابوا أنتم أيضـاً  بعدوى المرض

شــكل عام ســيلزم النتـقال المرض حدوث احتكاك مطّول عن قرب مع شــخص لفترات طويلة من الوقت إال أنـه وب

 .مصاب

 

 ما مدى انتـشـار مرض السـّل؟

 

 ألف حالة سـّل جديدة آل عام أّما اليوم 50 آان هناك ما يزيد عن المملكة المتـحـدةفي خمسـينيات القرن العشــرين في 

يدة في السـنة ولكن ومع ذلك فإّن هذا ال يزال يشكـّل ارتفاعاً  من  حالة جد7000فقد انخفض ذلك الرقم إلى حوالي 

 من أنـه من غير م حالة جديدة الذي سـاد في أوائـل تسـعينيات القرن العشـرين ولذا وعلى الرغ5500مســتوى الـ 

م بوجه خاص ألّن المحتمل أن تصـابوا بالعدوى فإنـه ينبغي أن يكون الجميع على علم بأعراض السـّل وهذا أمٌر ها

 .السـّل مرض واسـع االنتـشـار في آافة أنحاء العالم

مع تـزايد أعـداد المســافرين في أرجاء العالم يزداد إما خطر حدوث احتكاك بين من يعيشـون أو يعملون في الخارج 

 .وبين المرض أو خطر جلبهم للمرض معهم إلى هذا البلد
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 ما هي أعراض السـّل؟

 

سـّل أن يؤثـّر على أّي جزء من أجزاء الجسـم ولذا فإّن األعراض تتبايـن وقد تكون أعراض المرض في بإمكان ال

األطفـال الرضـّع مختلفـة عن أعراضه في الكبـار ولكن وبما أّن السـّل مرض معدٍ  فمن المهم أن تكونوا قادريـن على 

م االتصـال بطيـب إن ظهر على طفلكم الرضيـع أو ينبغي عليك. التعّرف على وجود المرض في األشـخاص اآلخرين

 :على أّي فرد من أفراد أسـرتكم أّي من األمور التالية

 

  أسـابيع3 ســعال يســتمر ألآثر من •

  حّمـى•

  خاصة أثـناء الليل- التـعـّرق•

  فقـدان الوزن•

  الشــعور بالتعب•

  ظهور دم مع الســعال•

 

 ؟BCGبي سي جي  طفلنـا الرضـيع بلقـاح لمـاذا ًيعرض علينـا تلقيح

 

 لألطفال الرّضع الذين يحتمل أن BCGبي سي جي  آغيرها من البلدان األخرى ُيقّدم لقـاح المملكة المتـحـدةفي 

يتعّرضوا أآثـر من غيرهم من السـكان بشـكل عام لالحتكـاك بشــخص مصـاب بالسـّل وقد يكون ذلك إّمـا ألنـّهم 

طقـة فيها معدالت عالية لإلصـابة بالسـّل أو ألّن والديهم أو أجدادهم جاؤوا من بلد فيه معدالت عالية يعيشـون في من

 .لإلصـابة بالسـّل

. يعني ذلك بشـكل عام األطفـال الرّضع الذين يعيشـون في المناطق المدنية الداخلية المحرومة األقل حظاً  من غيرها

د الوالدة أثـناء آون طفلكم الرضيع ال يزال في المسـتـشـفى إال أنـّه يمكن إعطـاء ُيـعرض التلقيح باللقـاح عادةً  بع

 .اللقـاح في أّي وقت



5 

 

 آيف ســيتّم تلقيـح طفلنـا الرضيـع؟

 

 . في الجزء العلوي من الذراع اليسـرىBCGبي سي جي ســيعطى طفلكـم الرضيـع لقـاح  

 

 أهنـاك أّيـة آثـر جانبّيـة؟

 

 .يـح مباشـرة ســتـظهر فقـفوقـة بارزة وسـيكون ذلك داللة على أّن اللقـاح قد أعطي بالشـكل الصحيحبعد التلق

 أسـابيع من الحقنـة حبـة صغيرة قد تكون مؤلـمة بالفعل لبضعة أيام إال أنـه ينبغي لها 6ســتظهر خالل أسـبوعين إلى 

 .ممكن لها أن تترك أثـر صغيرأن تتـعافى تدريجّيـاً  إن لم تقوموا بتـغطيتها ومن ال

إن آان هناك سـائل يرشـح من تلك . في أحيـان قليلـة قد تظهر لدى األطفال الرّضـع قرحة ضحلة في مكان الحقـنة

) قشـرة( لحين تشــكـّل جلبـة – ال تسـتخدموا اللصقات أبداً  –القرحة وآانت بحاجة للتغطية اســتخدموا ضمـادة جافة 

 .غرق شــفاء تلك القرحة مدة تطول إلى عّدة شــهورقد يســت. عليها

 

 .إن أصـابكم القلق أو إن اعتـقدتم بأّن القرحـة قد أصيـبت بعدوى عليكم مراجعـة طبـيبكم
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 ؟BCGبي سي جي أهنـاك أّيـة أســباب تســتوجب عدم إعطـاء طفلنا الرضيع لقـاح 

 

ى فإنـه ينبـغي عدم إعطاء الحقـنة أو تأخير إعطائها إن آان طفلكم آما هو الحال بالنســبة لمعظم اللقـاحات األخر

 :الرضيع

 . يعانـي من حّمى شـديدة•

 . يحصـل على عالج للسـرطان أو لحاالت خطيرة ينتج عنها ضـعف لنظـام المناعة•

 .HIV يحمـل فيروس نقص المناعة لدى البشـر •

 . يعاني من حالـة جلدية عامة مثل اإلآزيما•
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 أيلـزمنا معرفة أّي شـيء آخـر؟

 

بإمكـان طفلكم الرضـيع البدء بالحصول على لقـاحاته الروتينية ضد الدفتيريا والتيتانوس والسـعال الديكي وشـلل 

 والتهاب السـحايا ج عند بلوغه الشــهرين من العمر بغّض (Hib)األطفـال واإلنفلونـزا المولعة بالدم من النوع ب 

 .BCGبي سي جي  تلقيحه بلقـاح النظـر عن وقت

سينبغي عليكم على أّية حال أن تتأآـدوا من عدم إعطاء طفلكم الرضيع حقنـة أخرى في نفس الذراع الذي أعطي فيه 

 شــهور من إعطائه ذلك اللقاح وإال فإّن الغدد الموجودة في تلك 3 وذلك لمدة ال تقـّل عن BCGبي سي جي لقاح 

 .المنطقـة قد تتـوّرم

 ضمن السـجّل الصحّي BCGبي سي جي أآـّدوا آذلك من وجود سـجّل لعمليـة تلقيـح طفلكم الرضيع بلقاح ت

 . للتمكن من الرجوع إليه في المسـتقبلPersonal Child Health Record (PCHR)الشـخصي لطفلكم 
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 البلـدان ذات معدالت اإلصـابة العاليـة بالسـّل

 

إن آان جوابكم .  البلدان التي توجد فيها معدالت عالية لإلصـابة بالسـّل10 و 9صفحتين يضم الجدول الموجود على ال

 إن لم يكن قد BCGبي سي جي على أّي من األســئلة التالية ســينبغي أن يحصل طفلكم الرضيع على لقـاح � نعم�

 :حصل عليه بالفعل

 ة والد الطفل الرضيع من أحد تلك البلدان؟ أتـنحدرون أنتم أو أســرتكم أو والد الطفل الرضيع أو أسر•

 هل ســتذهبون أنتـم وطفلكم الرضيع للعيش ألآثـر من شـهر في إحدى تلك البلدان أو هل سـتسـافرون إلى إحدى •

 تلك البلدان مرات آثيـرة في المسـتقبل القريـب؟

ل األمد عن قرب مع طفلكم الرضيع  أو أّي شـخص آخر يحتمل أن يكون له احتكاك طوي- أهناك شـخص في بيتـكم •

  مصـاب بالسـل أو أصيـب به في الماضي أو يأتي من أّي من تلك البلدان؟–
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 إثيوبيـا
 أذربيجـان
 األرجنتيـن
 أرمينيـا
 إريتريـا
 إســتونيا
 أفغانسـتان
 اإلآوادور
 ألبانيـا
 أنجوال

 إندونيسـيا
 أوزبكسـتان
 أوغنـدا
 أوآرانيـا

 االتحاد الروسـّي
-------------- 
 بابوا نيو غيني
 باراغواي
 الباآسـتان

 بالو
 البحرين
 البرازيـل
 بلغـاريا
 بنغالديش

 بنمـا
 بنيـن
 بوتـان

 بوتسـوانا
 بورآينافاسـو

 بورمـا
 بوروندي

 البوسـنة والهرسـك
 بوليفيـا
 بيرو
 بيليـز

-------------- 
 تايـالند

 ترآمنسـتان

 ترآيـا
 تـشـاد
 تـنزانيـا
 توغـو

 وفالـوت
 توآيـالو
 تونغـا

-------------- 
 الجزائر

 جزر البهاماز
 جزر السـيشـل
 جزر القمـر

 جزر سـولومون
 جزر آوك

 جزر مارشـال
 جزر ماريانا الشـمالية

 جمهورية إفريقيـا الوسـطى
 جمهورية الدومينيكـان

 الجمهورية العربية السـورية
 جمهورية الكونغـو الشـعبية

 متحدةجمهورية تـنزانيا ال
 جمهورية آوريـا

 جمهورية آوريا الشـعبية
 جمهورية الوس الشـعبية

 جمهورية مولدوفا
 جنوب إفريقيـا

 جورجيـا
 جيـبـوتـي

-------------- 
 الرأس األخضر

 روانـدا
 روسـيا البيضاء

 رومانيـا
-------------- 

 زامبيـا
 زمبابوي

-------------- 
 ســاحل العـاج

 

 سـاو توم وبرينسـيب
 لسـعوديةا

 سـلطنة بروناي
 السـلفادور
 سـَـموا

 َسـموا األمريكية
 سـنغافورة
 السـنغال

 سـوازيالند
 السـودان
 سـورينام
 سـيراليون
 سـيريالنكا

-------------- 
 شـرق تيمور

-------------- 
 صربيا ومونتينيجرو

 الصومال
 الصين

-------------- 
 طاجكسـتان

-------------- 
 العراق

-------------- 
 الغابون
 غامبيـا
 غانـا

 غواتيماال
 غوام
 غويانـا
 غينيـا

 غينيـا االسـتوائية
 غينيا بيسـاو

-------------- 
 فانواتـو
 الفلبيـن
 فنـزويال
 فيتـنام

-------------- 
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 قطر

-------------- 
 آازاخسـتان

 آاليدونيا الجديدة
 الكاميرون
 آرواتيـا
 آمبوديا
 آوريـا

 آولومبيـا
 لكونغـوا

 الكويت
 آيرغيسـتان
 آيريـباتي
 آينيـا

-------------- 
 التـفيـا

 ليـبيريـا
 ليثـوانيـا
 ليسـوتو

-------------- 
 مالـي

 ماليـزيـا
اتحاد الواليات (مايكرونيزيا
 )الفيدرالي
 ماينامـار
 مدغشـقر
 المغرب
 مقدونيـا
 المكسـيك
 مالوي
 منغوليـا
 موريتـانيا

 موريشـوس
 موزمبـيـق

 دوفـامول
-------------- 

 ناميـبيـا
 نيـبال
 النيجر
 نيجيريا
 نيكاراغوا

-------------- 
 هايتي
 الهند

 هندوراس
-------------- 

 اليابـان
 اليمـن

 
 
 

 .تـذآـّروا أّن عالج السـّل يســتغرق وقتـاً  طويـالً  وأّن الوقايـة منه أسـهل بكثير

 47 46 0845رقم  على الNHS Directخدمة إن إتـش إس دايرآت 
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  المـزيد من المعلومـات

 

 :للحصول على المزيد من المعلومات حول حمايـة أنفسـكم وأسـرتكم وأصدقائكم ضد السـّل يمكنكم االتصـال بـِ 
 
 .47 46 0845 على الرقم NHS Wales Direct  خدمة إن إتش إس ويلـز دايرآت •
 . طبيـبكم•
 منظمة خيرية تكّرس جهودها لرفع درجة الوعي بالمرض ولمحاربتـه في – TB Alert  منظمة تي بي أليـرت •

 .آافة أنحاء العالم
 

 :يمكنـكم االتصال بمنظمة تي بي أليـرت باسـتخدام البيانات التالية

 

22 Tiverton Road 

London 

NW10 3HL 

 0995 456 0845: الهاتـف

 info@tbalert.org: البريد اإللكتروني

 1071886: ـجلة تحت رقممنظمة خيرية مس

 

 :آما يمكنكم زيارة مواقـع اإلنترنت التاليـة

 

www.who.int 

www.hpa.org.uk 

www.tbalert.org 

www.dh.gov.uk 

www.immunisation.nhs.uk 
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خدمة توفـر معلومات : NHS Wales Direct Interactiveالخدمة التفاعلّيـة لخدمة إن إتش إس ويلـز دايرآت  •

صحّيـة عامة يمكنكم الحصول عليها على أنظمة التلفزيون الفضائية الرقميـة عن طريق الضـغط على زر التفاعـل 

 .الموجود على جهاز التحكم عن بعد

 

 : األّول لويلـزســيمكنكم آذلك الحصول على هذا المطبوع من موقع اإلنترنت التابع للمسـؤول الصحّي
 

 

www.cmo.wales.gov.uk/content/work/immunisations 

 

 :باللغـات التاليـة
 

 األردية

 اإلسـبانية

 البرتغاليـة

 البلغـارية

 البنجابيـة

 البنغالية

البولندية

 التاجالوجية

 التشـيكية

 لروســيةا

 الســويحيلية

 الصومالية

 الصينيـة

 العربية

 الفارسـية

 الفرنسـية

 الفيتـنامية

 )صوراني(الكردية 

 الكوجراتيـة

 الليـنجالية

 الهندية

 

 : للجمعيةة اإلنتـرنت أو الحصول عليها من الجهة التالية التابععباإلمكان تـنزيل النســخ إلكترونّيـاً  من موق

Public Health Protection Division, Welsh Assembly Government 

Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 

 :أشـخاص يمكنكم االتصال بهم

 jenny.thorne@wales.gsi.gov.uk :البريد اإللكتروني

  أوNeil Robins  029 2082 5397نيـل روبنـز : الهاتـف

 Matthew Thomas  029 2082 5410ماثيو توماس 
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