
التوصية

 املُضاد اللتهاب املكورات (®NeisVac-C) باستبدال اللقاح املجاين (Hoge Gezondheidsraad) يُويص املجلس األعىل للصحة

 املُضاد اللتهاب (®Nimenrix) الذي يتم إعطاؤه حاليًا يف استشارة بلوغ الطفل عمر الـ 15 شهرًا باللقاح (C) السحائية من النوع

.وهذا اللقاح األخري غري مجاين .(ACWY) املكورات السحائية من النوع

 املكورات السحائية “النيرسية السحائية” هي نوع من أنواع البكترييا. وهناك أنواع مختلفة من بكترييا املكورات السحائية، ومنها

.التي تشكل خطرًا عىل البرش. حيث ميكن أن تُسبب التهاب السحايا والتهاب الدماغ وتسمم الدم Yو Wو Cو Bو A األنواع

؟ACWY بلقاح املكورات السحائية (Hoge Gezondheidsraad) ملاذا يُويص املجلس األعىل للصحة

 يف عام 2018 كانت هناك زيادة يف معدل اإلصابة بالتهاب املكورات السحائية يف بلجيكا (وكذلك يف بلدان أوروبية مجاورة) بسبب

 ال يزال عدد اإلصابات بالتهاب املكورات السحائية مستقرًا يف الوقت الحايل. وتظل احتاملية اإلصابة بعدوى .Yو W األمناط املصلية

.املكورات السحائية محدودة، ولكن العدوى ميكن أن تكون خطرية للغاية

ملاذا مل يتم تضمني اللقاح بعد يف الجدول األسايس املجاين للقاحات؟

.يف الوقت الحايل، يظل معدل الزيادة يف عدد حاالت اإلصابة محدوًدا

.لذلك، مل يتم بعد توفري اللقاح مجانًا يف اإلقليم الفلمنيك عىل املدى القصري

إعطاء اللقاح غري إلزامي

 يحق لك الحصول عىل هذه املعلومات بصفتك أحد الوالدين، وبالتايل فإننا نسألك دون التزام من جانبك عام إذا كنت ترغب يف

 إعطاء هذا اللقاح لطفلك. يف هذه الحالة، ميكن لطبيب مركز تقديم املشورة أن يصف هذا اللقاح إلعطائه لطفلك بداًل من اللقاح

.عند حضورك الستشارة بلوغ طفلك عمر الـ 15 شهرًا (C) املجاين املُضاد اللتهاب املكورات السحائية من النوع

سعر اللقاح

.يف الصيدليات وسعره 52.60 يورو ACWY يتوفر لقاح املكورات السحائية

 ميكنك الحصول عليه من الصيدلية بوصفة من الطبيب “روشتة”، وتأخذه معك إىل استشارة بلوغ طفلك عمر الـ 15 شهرًا. استعلم

لدى صندوق تأمني املرض عن إمكانية املساهمة يف تغطية سعر رشاء هذا اللقاح. اطلب من الصيدلية الحصول عىل إثبات برشاء



   

يف حالة كان عمر الحمل أقل من 37 أسبوًعا 

.تُعطى جرعة إضافية ضد املكورات العقدية الرئوية يف عمر 12 أسبوًعا •

.يتم إعطاء لقاحات عمر الـ 15 شهرًا بشكل مبكر يف عمر الـ 13 شهرًا •

.(سعر لقاح فريوس الروتا حوايل 12 يورو بوصفة طبية “روشتة”. ويتم تخزينه يف الثالجة (8-2 درجة مئوية 

.يلزم تناول جرعتني أو 3 جرعات، حسب نوع العالمة التجارية

 (C) بداًل من إعطاء اللقاح املضاد اللتهاب املكورات السحائية من النوع ACWY بإعطاء لقاح املكورات السحائية (Hoge Gezondheidsraad) يُويص املجلس األعىل للصحة 

.(حوايل 53 يورو، ويتم الحصول عليه بوصفة طبية “روشتة”. ويتم تخزينه يف الثالجة (8-2 درجة مئوية ACWY فقط. سعر لقاح

.يف السنة األوىل من التعليم الثانوي. جرعتان مع فاصل 6 أشهر بينهام 

  :نقاط خاصة ينبغي الرتكيز عليها

-Hoge Gezondheids) بشدة بتطبيق هذا الجدول األسايس الكامل للقاحات الذي اقرتحه املجلس األعىل للصحة يف بلجيكا (Kind en Gezin) تُويص مؤسسة الطفل واألرسة

raad van België).

.من الناحية القانونية، فقط إعطاء لقاح شلل األطفال يكون إلزاميًا

 باإلضافة إىل اللقاحات الواردة يف هذا الجدول األسايس، هناك لقاحات أخرى ميكنك إعطاؤها لتوفري حامية فردية لطفلك، عىل سبيل املثال اللقاح املُضاد اللتهاب املكورات

.(A) ولقاح ُجدري املاء، ولقاح التهاب الكبد الوبايئ من النوع ،(B) السحائية من النوع

.استرش طبيبك املعالج يف هذا الصدد

.أو طبيب األرسة الخاص بك، أو طبيب األطفال ،(Kind en Gezin) إلعطاء اللقاح، لديك حرية االختيار بني مركز تقديم املشورة التابع ملؤسسة الطفل واألرسة

لقاح “تطعيم” ضد 12 اًعوبسأ   أسابيع  8  16 اًعوبسأ 12 اًرهش (شهرًا (1 15 سنوات 5-7 سنة 16-14   سنة 4   10-13

شلل األطفال
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(B) املستدمية النزلية من النوع
(التهاب السحايا)

 (B) التهاب الكبد الوبايئ من النوع
(الريقان)

 املكورات العقدية الرئوية (1) األمناط
 املصلية 13
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الحصبة

(النكاف) إلتهاب الغدة النكفية
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ACWY (3) 
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الجدول العام للقاحات املُوىص بها
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