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)(PCV13المقترن الرئوية المكورات لقاح

تطعيمها؟يتم لماذا

الرئوية.المكورات مرض من الوقاية  )(PCV13المتقارن الرئوية المكورات للقاح يمكن

من عديدة أنواعاً البكتيريا هذه تسبب أن يمكن الرئوية. المكورات بكتيريا تسببه مرض أي إلى الرئوية المكورات مرض يشير

االلتهاب أسباب أكثر أحد الرئوية المكورات بكتيريا تعد الرئتين. تصيب عدوى وهو الرئوي ، االلتهاب ذلك في بما األمراض ،

شيوعاً.الرئوي

أيضاً:الرئوية المكورات بكتيريا تسبب أن يمكن الرئوي ، االلتهاب جانب إلى

األذنالتهابات

األنفيةالجيوب التهابات

)الشوكيوالحبل الدماغ تغطي التي األنسجة التهاب (السحايا التهاب

)الدمعدوى (الدم تجرثم

من يعانون الذين واألشخاص عامين ، عن أعمارهم تقل الذين األطفال ولكن الرئوية ، المكورات بمرض يصاب أن شخص ألي يمكن

لإلصابة.عرضة األكثر هم السجائر ومدخني فوق ، فما عاماً 65 والبالغين معينة ، طبية حاالت

فقدان أو الدماغ تلف مثل األمد ، طويلة مشاكل إلى بعضها يؤدي أن يمكن ذلك ، ومع خفيفة. الرئوية المكورات التهابات معظم

الوفاة.إلى الرئوية المكورات مرض عن الناجم الرئوي وااللتهاب الدم وتجرثم السحايا التهاب يؤدي أن يمكن السمع.

CV13لقاح

الرئوية.المكورات مرض تسبب التي البكتيريا من نوعاً 13 من  PCV13يقي

يمكن شهراً. 12-15 و 6 و 4 و 2 سن في المتقارن ، الرئوية المكورات لقاح من جرعات 4 إلى عادة ًالصغار واألطفال الرضع يحتاج

بها.الموصى الجرعات يتلقوا لم إذا  ً)شهرا59 سن حتى (سناً األكبر األطفال تطعيم

يتلقوا لم إذا معينة طبية حاالت من يعانون الذين أكبر أو سنوات 6 بعمر واألطفال للبالغين  PCV13من بجرعة أيضاً يوصى

.PCV13بالفعل

على بناء ً ، PCV13بالفعل يتلقوا لم والذين أكبر أو عاماً 65 العمر من يبلغون الذين األصحاء للبالغين اللقاح هذا إعطاء يمكن

الصحية.الرعاية ومقدم المريض بين المناقشات
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بكالخاص الصحية الرعاية مقدم مع تواصل

اللقاح:على يحصل الذي الشخص كان إذا بك الخاص التطعيم مقدم أخبر

أو  ، PCV7باسم يعُرف الرئوية للمكورات سابق متقارن لقاح أو  ، PCV13من سابقة جرعة بعد تحسسي فعل رد لديه كان

الحياةتهدد شديدة حساسية أي لديه أو  ، )DTaPالمثال ، سبيل على (الخناق ذوفان على يحتوي لقاح أي

مستقبلية.زيارة حتى  PCV13التطعيم تأجيل بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يقرر قد الحاالت ، بعض في

االنتظار شديد أو متوسط   بمرض المصابين األشخاص على يجب الزكام. مثل طفيفة ، بأمراض المصابين األشخاص تطعيم يمكن

.PCV13على الحصول قبل يتعافوا حتى عادة ً

المعلومات.من بمزيد تزويدك بك الخاص الصحية الرعاية لمقدم يمكن

اللقاح؟تفاعل مخاطر هي ما

بالتعب والشعور  )التهيج(واالنزعاج الشهية وفقدان والحمى الحقن ، مكان في إيالم أو ألم أو تورم أو احمرار يحدث أن يمكن

.PCV13التطعيم بعد والقشعريرة والصداع

مع الوقت نفس في إعطاؤهم تم إذا  PCV13بعد الحمى تسببها التي بالنوبات لإلصابة متزايد خطر في الصغار األطفال يكون قد

المعلومات.من مزيد على للحصول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل المعطل. األنفلونزا لقاح

أو بالدوار شعرت إذا بك الخاص الخدمة مقدم أخبر التطعيم. ذلك في بما الطبية ، اإلجراءات بعد أحياناً األشخاص على يغُمى

األذنين.في رنين أو الرؤية في تغيرات لديك

أو أخرى خطيرة إصابة أو شديد تحسسي تفاعل حدوث في اللقاح يتسبب ألن جداً بعيدة فرصة هناك دواء ، أي مع الحال هو كما

الوفاة.

خطير؟فعل رد هناك كان إذا قبعة

في تورم شرى ، (شديد تحسسي فعل رد عالمات رأيت إذا للعيادة. الملقح الشخص مغادرة بعد تحسسي فعل رد يحدث أن يمكن

أقرب إلى الشخص وانقل 9-1-1 بالرقم اتصل  ، )ضعفأو دوخة ، القلب ، ضربات تسارع التنفس ، في صعوبة والحلق ، الوجه

مستشفى.

بك.الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل تقلقك ، التي األخرى للعالمات

الصحية الرعاية مقدم يقوم ما عادة ً. )(VAERSللقاح الضائرة األحداث عن اإلبالغ نظام إلى العكسية التفاعالت عن اإلبالغ يجب

الويبعلى  VAERSموقع بزيارة قم بنفسك. بذلك القيام يمكنك أو التقرير ، هذا بتقديم بك الخاص

http://www.vaers.hhs.gov ]http://www.vaers.hhs.gov[  الطبية .المشورة .7967-822-800-1أتصلأوVAERS  مخصص

VAERSموظفو يقدم وال الفعل ، ردود عن لإلبالغ فقط

اللقاحإصابات عن للتعويض الوطني البرنامج

قد يكونون قد الذين األشخاص لتعويض إنشاؤه تم فيدرالي برنامج هو  )(VICPاللقاح إصابات عن للتعويض الوطني البرنامج

قد والتي للتقديم ، زمنية مهلة لها التطعيم بسبب الوفاة أو المزعومة باإلصابة المتعلقة المطالبات معينة. لقاحات بسبب أصيبوا

/]vaccinecompensationعلىاإللكتروني  VICPموقع بزيارة قم عامين. إلى تصل
vaccinecompensation ]http://www.hrsa.gov/http://www.hrsa.gov على للتعرف 2382-338-800-1 أتصلأو

مطالبة.وتقديم البرنامج
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المزيد؟معرفة يمكنني كيف

للمعلومات.أخرى مصادر يقترح أو اللقاح حزمة نشرة يعطيك أن يمكنه بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل

للوالية.التابع أو المحلي الصحة بقسم اتصل

علىإضافية ومعلومات اللقاح عبوات إدخاالت على للحصول  )(FDAوالدواء الغذاء إلدارة اإللكتروني الموقع بزيارة قم

vaccines[/biologics-blood-vaccines/vaccines ]http://www.fda.gov/biologics-blood-vaccines/
http://www.fda.gov.

موقع بزيارة قم أو  )-INFO-CDC1-800(4636-232-800-1اتصل: )(CDCمنها والوقاية األمراض على السيطرة بمراكز اتصل

CDC علىvaccines[/vaccines ]http://www.cdc.gov/http://www.cdc.gov.

الوطني التحصين برنامج   /األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة . )(PCV13المقترن الرئوية المكورات لقاح معلومات بيان

8./2021/6منها. والوقاية األمراض على السيطرة لمراكز

راندأسماء

®13بريفنار

هناكأسماء

PCV13
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a610017.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov3/3

http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
tel:1-800-232-4636
tel:1-800-CDC-INFO
http://www.cdc.gov/vaccines
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

