
النشاط الجنسي 
والبلوغ والتطعيم: 

اعرف جسمك! 
 يحميني! 

 يحميني!  يحمي اآلخرين!  
 يحمي اآلخرين!  

بالتأكيد مطعم ضد فيروس الورم 
HPV الحليمي البشري

يحمينا ! يحمينا ! 

  أين يمكنني تطعيم طفلي ضد فيروس الورم الحليمي 
  البشري؟ 

عند جميع األطباء الذين يحق لهم التطعيم ، مثل أطباء األطفال واملراهقني واطباء النساء 

واملسالك البولية والطب العام. مزيد من املعلومات حول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي 

 www.impfen-info.de :البرشي

  كم يكلف التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري؟ 
حتى سن 18  يتم تغطية التكلفة من قبل جميع رشكات التأمني الصحي القانونية ومعظم رشكات 

التأمني الصحي الخاصة. يغطي Bahn-BKK تكاليف التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي 

حتى سن 19 عاما 

تلتزم الجمعية الطبية لتعزيز الصحة )ÄGGF( بصحة املراهقني وبيئتهم يف املدارس يف جميع 

أنحاء أملانيا ألكرث من 65 عاما. ويقدم أطباؤهم معلومات سليمة علميا ومستدامة عن مسائل 

وأوجه عدم اليقني املتعلقة بالصحة الجنسية واللقاحات والفحوصات الوقائية، من بني أمور 

أخرى. تحت شعار „التعرف عىل جسم املرء وتقديره وحاميته بقدراته واحتياجاته“ ، فإنها توفر 

معلومات مناسبة للعمر والتنمية. إن تواصلهم وحساسيتهم الثقافية وتقييمهم املتكرر بنجاح 

ملفهوم الوقاية من التثقيف الصحي لجميع أنواع املدارس فريد من نوعه يف أملانيا وقد حصل 

 www.aeggf.de بالفعل عىل العديد من الجوائز. ملزيد من املعلومات، راجع

مع حوايل 680،000 عميل تعترب BAHN-BKK واحدة من أكرب رشكات التأمني عىل الصحة 

املهنية يف أملانيا. وباعتبارها رشكة تأمني صحي عىل مستوى البالد تركز عىل الوقاية، فإنها تعمل 

باستمرار عىل زيادة توسيع خدماتها وتكييفها مع احتياجات عمالئها. موثوقة ومبتكرة و دامئا 

متقدمة بخطوة عن االحرين ، وهي رشكة التأمني الصحي للعمالء من رجال األعامل يف صناعة 

النقل والخدمات اللوجستية وكذلك للعمالء من القطاع الخاص وتقدم خدمات إضافية مصممة 

 BAHN-BKK خصيصا. مع إضافات خاصة ليست جزءا من الخدمات القياسية القانونية ، تقدم

خدمة جذابة بشكل استثنايئ لجميع عمالئها.

 www.bahn-bkk.de ملزيد من املعلومات، راجع

Das DOCtorial

 SpI:Ke ممول من
حقائق مثرية لالهتامم حول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي 

HPV لآلباء وأولياء األمور واملعلمني 

تفضل بزيارتنا عىل قناتنا عىل 
اليوتيوب 

املوعيهل ترغب يف معرفة املزيد؟

HPV بالتأكيد مطعم ضد فيروس  الورم الحليمي البشري

SSPPI I KKeeSSPPI I KKee

الجمعية الطبية© لتعزيز الصحة . تتمتع جميع املحتويات والنصوص والرسومات بالحامية من 

النرش. النص: ÄGGF، التصميم والرسوم التوضيحية: إليزابيث نوهيل. يناير 2022 
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   َمن ومتى وكم مرة ينبغي التطعيم ضد فيروس الورم     التطعيم هو أفضل وسيلة دفاع لحماية النفس!      فيروس الورم الحليمي البشري في لمحة    
  الحليمي البشري؟  

   التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لجميع  
  المراهقين  

    ما مدى أمان التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي  
  البشري؟  

   ما هي اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث؟  

   ما الذي يحمي منه لقاح فيروس الورم الحليمي البشري؟  

   حمايًة لطفلي ولآلخرين   

   ماهي تجربة الدول األخرى؟  

   ما هي األمراض التي يمكن أن تتكون بعد اإلصابة  
  بفيروس الورم الحليمي البشري؟ 

أكرث من 200 نوع من فريوس الورم الحليمي البرشي يف جميع 
أنحاء العامل مسببات األمراض املنترشة.

ينتقل 40 منهم عن طريق الجلد واالتصال املخاطي أثناء االتصال 
الحميم. وهي من بني األمراض املنقولة جنسيا األكرث شيوعا.

من بني هذه األنواع ،  15 نوعا عايل الخطورة ميكن أن يسبب 
الرسطان وسالئفه و 25 نوعا منخفض الخطورة يسبب ظهور 

الثآليل عىل األعضاء التناسلية )األورام اللحمية(.

يصاب حوايل ٪80 من األشخاص النشطني جنسيا بواحد أو أكرث عىل األقل 
من أنواع فريوس الورم الحليمي البرشي هذه خالل حياتهم - وكثري منهم 

عند أول اتصال جنيس 

حوايل  ٪10 ال ميكن ألجسامهم محاربة العدوى بنجاح. حينها يكون خطر 
اإلصابة باملراحل السابقة للترسطن والرسطان يف منطقة الرشج/األعضاء 

التناسلية والفم/الحلق ومرتفع ، كذلك خطر ظهور الثآليل شديدة 
العدوى عىل األعضاء التناسلية.

بيان صادر عن منظمة الصحة العاملية: „برصف النظر عن مياه الرشب الصحية ، مل ينقذ أي إجراء الكثري من 
األرواح مثل التطعيامت“. 

متاح حاليا لقاحان. 

لقاح مزدوج

لقاح تسعة أضعاف

الرسطانات املرتبطة بفريوس الورم الحليمي البرشي واإلصابة مبرحلة 
ماقبل الترسطن

 حميدة ، ولكن عالج الثآليل املزعجة للغاية يأخذ فرتة طويلة

تأثري وقايئ من 
الرسطانات املرتبطة بفريوس الورم الحليمي البرشي وأورام ما قبل 

الترسطن

حسب نوعية اللقاح ال يزال هناك خطورة بنسبة -10 ٪30 لإلصابة باألمراض املرتبطة بفريوس الورم الحليمي 
البرشي. لذلك ، يجب عىل النساء اللوايت تم تطعيمهن فوق سن 20 عاما الذهاب بانتظام إىل مامرسة أمراض 

النساء للكشف املبكر عن الرسطان. 

 تم إعطاء ما يقرب من 300 مليون جرعة من اللقاح منذ عام 2007. تؤكد التقارير السنوية الصادرة عن 

منظمة الصحة العاملية )WHO( السالمة العالية جدا والتحمل الجيد والفعالية طويلة األمد للتطعيم ضد 

 www.who.int and www.pei.de :فريوس الورم الحليمي البرشي. للمزيد من املعلومات

بوخزة يف الجزء العلوي من الذراع ، يتم 

حقن اللقاح يف الجسم. اللقاح ال يحتوي 

عىل الفريوسات املسببة للمرض  ، ولكن 

املكونات املصنعة خصيصا التي تبدو 

مشابهة لغالف فريوس HP . يكتشف 

نظام جهاز املناعة „املتسللني“.

حينها تنقض خاليا جهاز 

املناعة عىل „الغزاة“. يقومون 

مبسح شكلهم الخارجي 

وإرسال هذه املعلومات إىل 

خاليا الذاكرة. 

تخزن خاليا الذاكرة 

املعلومات وميكنها 

تذكرها لفرتة طويلة 

جدا.

 HP يف املستقبل إذا وصل الفريوس 

للجسم مجددا ، فإن خاليا الذاكرة تدق 

ناقوس الخطر. عىل الفور ، يتم إنتاج 

كمية كبرية من األجسام املضادة املناسبة. 

تحيط األجسام املضادة 

بفريوسات HP وتدمرها 

قبل أن تتمكن من جعلها 

مريضة. طفلك محمي 

بأمان وال ميكنه إصابة أي 

شخص آخر بفريوسات 

HP هذه. 

عادة ما تعترب لقاحات فريوس الورم الحليمي البرشي جيدة التحمل. مثل اللقاحات األخرى ، ميكن أن 
يسبب التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي تفاعالت لقاح مؤقتة. وتشمل هذه األمل والتورم 

واالحمرار يف موقع التطعيم والصداع والدوخة والحمى والتعب والضعف. وفقا ملعهد روبرت كوخ 

)RKI( ، مل تكن هناك آثار جانبية مستمرة أو دامئة تؤثر عىل الصحة منذ إدخال التطعيم يف عام 2007 

 www.rki.de :باستثناء الحاالت الفردية. للمزيد من املعلومات ،

فقط إذا كان عدد كاف من الناس محصنني ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ، عىل سبيل املثال من خالل 
التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ، فإنه يتم حامية أولئك الذين ال ميكن تطعيمهم ، مثال األشخاص 

الذين يعانون من نقص املناعة أو النساء الحوامل. 

 الوقت املثايل هو قبل أول اتصال جنيس  ولكن 
حتى بعد ذلك ال يزال التطعيم فعاال ومهامً

 *  التطعيم يف وقت الحق )ما يسمى لحاق التطعيم Nachholimpfung( ممكن. يتم تغطية تكاليف التطعيم أيضا من قبل جميع رشكات  
     التأمني الصحي القانونية حتى سن 18 عاما.

** عادة ما يكون قرار الـتأمني بتحمل التكاليف او ال بعد دراسة كل حالة عىل حدة.

يحتاج طفلك إىل موافقتك عىل أخذ التطعيم مادام دون سن ال 14. بعد ذلك ، يعتمد ذلك عىل رؤيته الفردية وقدرته عىل 
اتخاذ القرارات. هذا عادة ما يكون متاحا من سن 16 عاما. ال ينصح حاليا بالتطعيم املعزز.

 جدول التطعيم املعتاد جدول التطعيم املعتاد

سن التطعيم النصوح به
 جرعتني من اللقاح عىل فرتات من 0 - 5 أشهر

أيضا بعد سن 18 **

 3جرعات من اللقاح عىل فرتات من 0 - 2 - 6 أشهر

الجميع من سن 9 إىل 17 سنة

سن 15 - 17 سنة *9 - 14  سنة
غري ملقح، )ال تزال( 

بصحة جيدة 
مطعم ، تتمتع 

بصحة جيدة
حامل للفريوس أو مريض 

وبالتايل ُمعدي لآلخرين

 مع برامج التطعيم يف املدارس و/أو تطعيم األوالد اإلضايف ، حققت بلدان مثل إنجلرتا أو أسرتاليا أو كندا أو 
الرنويج منذ فرتة طويلة معدالت تطعيم أفضل بكثري وبالتايل انخفاضات ناجحة يف األمراض املرتبطة بفريوس 

الورم الحليمي البرشي. 

. HP يف جميع أنحاء العامل ، تعود كل إصابة من 20 إصابة بالرسطان تقريبا إىل اإلصابة بفريوسات

ال توفر الواقيات الذكرية حامية آمنة ضد فريوسات HP لكن التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي 
البرشي يف الوقت املناسب! 

 إذا مل يتم تطعيم أي شخص 
بفريوس الورم الحليمي البرشي 
 HP أي محمي ضد فريوسات ،
، فإن الفريوس بإمكانه االنتشار 

بسهولة بالغة. 

ال يكفي أن يتم تطعيم عدد 
قليل من الناس. ألنه سيصاب 

الكثريون. 

إذا تم تطعيم الكثري من الناس ، 
فإن مسببات األمراض ال ميكن أن 

تنترش إال بشكل محدود للغاية. 
وبالتايل ، فإن غري املحصنني 

محميون أيضا. )حامية املجتمع( 

الفم والحلق 

عنق الرحم 

رشج

مهبل

 األشفار 
قضيب 

رشج

الفم والحلق 

عندنا كل عام ، يصاب حوايل 6,250 امرأة وحوايل 1,600 رجل بالرسطان املرتبط بفريوس الورم 

الحليمي البرشي وعرشات اآلالف باملراحل السابقة للترسطن. أكرث من 100,000 يعانون من ظهور 
الثآليل عىل األعضاء التناسلية. 

تأثري وقايئ ضد

مصل

خاليا الذاكرة

خاليا الدفاع

إنذار

جسم 
مضاد بعد سنوات



HPV بالتأكيد مطعم ضد فيروس  الورم الحليمي البشري

 يحميني! 
 يحميني!  يحمي اآلخرين!  

 يحمي اآلخرين!  

يحمينا !  يحمينا ! 


