
حقائق مثرية لالهتامم حول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي 

البرشي للتالميذ والتلميذات

بالتأكيد مطعم ضد فيروس الورم 
HPV الحليمي البشري

تفضل بزيارتنا عىل قناتنا 
عىل اليوتيوب 

هل تريد معرفة املزيد؟ 

Das DOCtorial
املوعي

النشاط الجنيس 
والبلوغ والتطعيم: 

اعرف جسمك! 

 أنا أحمي نفيس   
 أنا أحميك 

 أنا أحمي نفيس   
 أنا أحميك 

HPV بالتأكيد مطعم ضد الورمالحليمي البشري

نحن نحمي أنفسنا  نحن نحميكم 

 SpI:Ke ممول من

    أين ميكنني الحصول عىل التطعيم ضد 

  فريوس الورم الحليمي البرشي؟  

عند جميع األطباء الذين يحق لهم التطعيم ، .مثالً طبيب األطفال 
واملراهقني وطبيب او طبيبة أمراض النساء وطبيب املسالك 

البولية وكذلك الطبيب العام. 
مزيد من املعلومات حول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي: 

www.impfen-info.de

BAHN-BKK هي واحدة من أكرب رشكات التأمني عىل الصحة املهنية يف أملانيا 
حيث تضم 680،000 مضرتك ، وباعتبارها رشكة تأمني صحي عىل مستوى البالد 

تركز عىل الوقاية، فإنها تعمل باستمرار عىل زيادة توسيع خدماتها وتكييفها 
مع احتياجات عمالئها. موثوقة ومبتكرة ودامئا خطوة واحدة إىل األمام ، وهي 

رشكة التأمني الصحي للعمالء من رجال األعامل يف صناعة النقل والخدمات 
اللوجستية وكذلك للعمالء من القطاع الخاص وتقدم خدمات إضافية مصممة 

خصيصا. مع إضافات خاصة ليست جزءا من الخدمات القياسية القانونية ، 
تقدم BAHN-BKK خدمة جذابة بشكل استثنايئ لجميع عمالئها. ملزيد من 

www.bahn-bkk.8 املعلومات، راجع
  

SSPPI I KKeeSSPPI I KKee
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 بالفعل عىل العديد من الجوائز. 
 www.äggf.de مزيد من املعلومات، راجع

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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    كم عدد األشخاص الذين يصابون بفريوس الورم      ما هو فريوس الورم الحليمي البرشي؟ 

  الحليمي البرشي كل عام يف أملانيا؟  

    التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي 

  البرشي للجميع من 9-17! 

    ما هي اآلثار الجانبية التي  

  ميكن أن يحدثها التطعيم  

  ضد فريوس الورم الحليمي  

  البرشي؟  

    مهم معرفة: أنه ال توجد 

  آثار جانبية مهددة للحياة!   

    كيف ميكنني حامية من فريوس الورم  

  الحليمي البرشي؟  

    إىل أي مدى يحمي التطعيم؟ 

    من الذي يجب أن يحصل عىل التطعيم ضد  

  فريوس الورم الحليمي البرشي؟  

    متى وكم مرة يجب أن يتم تطعيمي ضد فريوس  

  الورم الحليمي البرشي؟  

    ما هي األمراض التي ميكن أن تظهر بعد 

  اإلصابة؟  

فريوس الورم الحليمي البرشي هو اختصار لفريوسات الورم الحليمي 
البرشي. هذه هي مسببات األمراض عىل نطاق واسع. 

أكرث من 100000 شخص يصابون بظهور الثآليل عىل األعضاء التناسلية. 
يصاب عرشات اآلالف بآفات ما قبل الرسطان وحوايل 7800 شخص تتطور 

اإلصابة إىل الرسطان. 

بوخزة بسيطة يف الجزء العلوي 
من الذراع ، يتم حقن اللقاح يف 

جسمك. يتعرف نظام 
   جهاز املناعة الخاص بك عىل 

      „املتسللني“ وينبه خاليا 
        جهاز املناعة الخاصة

ال يحتوي اللقاح عىل فريوسات مسببة 
لألمراض ، ولكن مكونات مصنعة خصيصا 

 .HP  تشبه مغلفات فريوس

خاليا جهاز املناعة الخاصة بك تنقض 
عىل „الغزاة“. يقومون مبسح شكلهم 
الخارجي وإرسال معرفتهم إىل خاليا 

الذاكرة الخاصة بك

 تخزن خلية الذاكرة 
املعلومات وميكنها تذكرها 

لفرتة طويلة جدا

إذا كان جسمك يتالمس مع فريوسات
 HP املقابلة يف مرحلة ما ، فإن خاليا 

الذاكرة الخاصة بك تدق ناقوس الخطر. 
يتم إنتاج كميات هائلة من األجسام 

املضادة املناسبة عىل الفور

تحيط هذه األجسام املضادة مصممة 
 HP  خصيصا بفريوسات

وتدمرها قبل أن تصيبك باملرض. 
لذلك أنت محمي بأمان وال ميكنك 

نقل العدوى ألي شخص آخر 
بفريوسات HP هذه. 

لقاحات فريوس الورم الحليمي البرشي يف العادة 
جيدة التحمل . مثل اللقاحات األخرى ، ميكن 
أن يؤدي التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي 

البرشي إىل تفاعالت لقاح عابرة. وتشمل 
هذه األمل والتورم واالحمرار يف موقع التطعيم 
والصداع والدوخة والحمى والتعب والضعف.

مصل

خاليا الذاكرة

خاليا الدفاع

إنذار

جسم 
مضاد

بعد سنوات

فقط التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي يف الوقت 
املناسب يحميك بأمان.

التطعيم هو أفضل دفاع عن النفس! 

التطعيم املوىص به لجميع املراهقني يحمي بشكل فعال للغاية وطويل األمد 
ضد أهم 9 أنواع من  40 فريوس الورم الحليمي البرشي. 

بعد تطعيمك يف الوقت املناسب ، فأنت محمي بنسبة تزيد عن 90 يف 
املائة من األمراض املرتبطة بفريوس الورم الحليمي البرشي.

جميع األطفال واملراهقني ، ويفضل أن يرتاوح عمرهم بني 9 و 14 عاما. 
التطعيم هو األكرث أمانا للحامية إذا مل يكن لديك أي اتصال مع فريوس الورم 

الحليمي البرشي. ولكن حتى بعد ذلك ، ال يزال التطعيم فعاال. 

بني 9 و 14 سنة فقط مرتني. 3 مرات ألولئك الذين تصل أعامرهم إىل 15 
عاما ومل يتم تطعيمهم بعد.

يصاب 8 من كل 10 أشخاص نشطني جنسيا  خالل حياتهم عىل األقل 
بواحد من أنواع فريوس الورم الحليمي البرشي أثناء االتصال الحميم:

 منها 7 يحاربون الفريوسات بنجاح. لكن مصاب واحد ميرض !

عند النساء: 

عند الجميع: 

عند الرجال: 

يوجد أكرث من 200 نوع 
مختلف من فريوس الورم 

الحليمي البرشي

 منهم 40 يؤدي إىل األمراض، 
وخاصة يف املنطقة التناسلية

 15 تتميز بالخطورة. ميكن 
أن تسبب الرسطان.

األنواع املتبقية ميكن أن تسبب ظهور 
الثآليل عىل األعضاء التناسلية 

رسطان عنق الرحم 
رسطان الشفرين 

رسطان املهبل 

رسطان القضيب

ظهور الثآليل عىل األعضاء التناسلية يف 
املنطقة التناسلية 

رسطان الفم والبلعوم 
ورسطان الرشج



 أنا أحمي نفيس   
 أنا أحميك 

 أنا أحمي نفيس   
 أنا أحميك 

نحن نحمي أنفسنا  نحن نحميكم 

HPV بالتأكيد مطعم ضد الورم الحليمي البشري


