
ما أھمیة اللقاح؟ 

تساھم اللقاحات في إنقاذ الحیاة وتحمي من األمراض 
الخطیرة والممیتة. وبالنسبة لمتلقي األعضاء المزروعة، 

كما في حالتك، فإنھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة 
باألمراض بسبب تناول األدویة المضادة للرفض. حیث 

قد یتسبب ذلك في إضعاف الجھاز المناعي.

لذلك، یفضل تلقي جمیع اللقاحات الضروریة قبل جراحة 
زراعة العضو. ومع ذلك، إذا لم یتوفر الوقت لتلقي 

جمیع اللقاحات الموصى بھا قبل الجراحة، فیمكن إعطاء 
اللقاحات بعد مرور 3 إلى 6 أشھر على جراحة 

الزراعة. 

اللقاحات المعطلة آمنة ولكن اللقاحات الحیة غیر آمنة 
بعد زراعة العضو. یرجى مراجعة األمر مع فریق 

زراعة األعضاء.

یوصي فریق زراعة األعضاء بما یلي:

(Hib) لقاح المستدمیة النزلیة
لقاح التھاب الكبد ب

لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري (جارداسیل®)
(IPV) لقاح شلل األطفال المعطل

(Flu) لقاح اإلنفلونزا
لقاح المكورات السحائیة (رباعي التكافؤ)
لقاح المكورات الرئویة (بریفنار 13®)

لقاح المكورات الرئویة (بنوموفاكس23-®)
لقاح الھربس النطاقي (شینغریكس®)

لقاح الكزاز (التیتانوس)، الخناق (الدیفتیریا)، 
الشاھوق (السعال الدیكي)

لقاح الھربس النطاقي 
(شینغریكس®) 

یحمیك ھذا اللقاح من فیروس الھربس النطاقي (قوباء 
منطقیة)، والذي یسببھ فیروس یسمى الحماق النطاقي. 

ویتسبب الھربس النطاقي في ظھور طفح جلدي مؤلم مع 
بثور قد تدوم ألسبوعین وحتى 4 أسابیع.

یصاب نحو 1 من كل 3 أشخاص بالھربس النطاقي 
خالل حیاتھ. وتشیع اإلصابة بصورة أكبر بین 

األشخاص الذین تجاوزت أعمارھم 50 عاًما أو أولئك 
الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف. ولذلك یوصى 

بشدة متلقو األعضاء المزروعة الذین یبلغون من العمر 
50 عاًما أو أكثر بتلقي لقاح شینغریكس®.

سیلزمك تلقي جرعتین، یفصل بینھما مدة 2 إلى 6 
أشھر.

التكلفة: ال توجد تكلفة لھذا اللقاح.

لقاح التھاب الكبد ب 

یحمیك ھذا اللقاح من فیروس التھاب الكبد ب 
ومضاعفاتھ، مثل تلف الكبد الدائم. وینتشر فیروس 

التھاب الكبد ب عبر الدم أو سوائل الجسم.

یعطى على 3 جرعات لمدة 3 أشھر. ویتم إجراء فحص 
دم بعد مرور شھر إلى شھرین على تلقي آخر جرعة 

الكتشاف مدى استجابتك للقاحات.

التكلفة: اللقاح مجاني.

لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري 
(جارداسیل®) 

یحمیك ھذا اللقاح من سرطان الرحم وسرطان الشرج 
والثآلیل التناسلیة التي تحدث بسبب فیروس الورم 

الحلیمي البشري، أشیع عدوى منقولة جنسیًا.

یعطى على 3 جرعات لمدة 3 أشھر. ویوصى 
األشخاص المعرضین للخطر بتلقي ھذا اللقاح. ویمكنك 

مناقشة األمر مع الفریق المتابع لحالتك إذا تمت توصیتك 
بتلقي ھذا اللقاح.

التكلفة: ال توجد تكلفة لھذا اللقاح.

لقاح اإلنفلونزا 

قد تتسبب اإلنفلونزا (عدوى اإلنفلونزا) في إصابتك 
بمرض خطیر مھدد للحیاة وتزید من خطر إصابتك 
باألمراض األخرى. ویحدث ذلك بشكل خاص لكبار 
السن وأولئك الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف.

ینتشر الفیروس من شخص آلخر عبر السعال أو العطس 
أو التواصل وجھ لوجھ. یجب علیك تلقي لقاح اإلنفلونزا 

كل عام لحمایتك من اإلنفلونزا الموسمیة.

التكلفة: لقاح اإلنفلونزا المعطلة مجاني.



لقاح المكورات الرئویة 
(بنوموفاكس-23® وبریفنار 13®) 

یحمیك ھذا اللقاح من العدید من أنواع بكتیریا المكورات 
الرئویة التي قد تتسبب في مرض خطیر ومھدد للحیاة، 

مثل:

•  التھاب السحایا الدماغیة: عدوى تصیب البطانة التي
    تغطي الدماغ

•  االلتھاب الرئوي: عدوى تصیب الرئتین
•  إنتان دموي: عدوى تصیب الدم

تنتشر عدوى المكورات الرئویة عبر السعال أو العطس 
أو التواصل القریب وجھ لوجھ أو اللعاب/البصق.

یقترح فریق زراعة األعضاء أن تفكر في تلقي كل من 
لقاح بنوموفاكس-23® ولقاح بریفنار 13®.

التكلفة: لقاح بنوموفاكس-23® مجاني،
ولكن ھناك تكلفة مقابل لقاح بریفنار 13®.

أین یمكن الحصول على اللقاحات؟ 

•  الصحة العمومیة
•  عیادة طبیب العائلة
•  الصیدلیات المحلیة

 

لقاح المكورات السحائیة 
(رباعي التكافؤ) 

یحمیك ھذا اللقاح من أكثر 4 أنواع شیوًعا من بكتیریا 
.W و Y و C و A - المكورات السحائیة

تنتشر عدوى المكورات السحائیة من شخص آلخر عبر 
السعال أو العطس أو التواصل وجھ لوجھ. وقد تنتشر 

أیًضا عبر اللعاب.

ورغم ندرة حدوث ذلك، إال أنھا قد تتسبب في أمراض 
خطیرة ومھددة للحیاة، بما في ذلك أمراض الدم 

والدماغ. وقد تكون مضاعفات العدوى خطیرة وربما 
تشمل تلف دائم في الدماغ، وصمم، وفقدان األطراف.

التكلفة: اللقاح مجاني.
ویتم إعطاء جرعة معززة كل 5 سنوات.

تجنب اللقاحات الحیة 
ناقش األمر مع فریق زراعة األعضاء إذا تلقى أحد أعضاء 

المنزل لقاًحا حیًا
لقاح الدرن BCG (أونكوتیس®)

 لقاح اإلنفلونزا داخل األنف (فلومیست®)
 ،MMR) الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانیة 

بریوریكس®)
(Vivotif®) لقاح التیفود الفموي 

 لقاح الجدري المائي / الحماق النطاقي (فاریفاكس®، 
زوستافاكس®)

(YF-VAX®) لقاح الحمى الصفراء
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لقاحات لمتلقي األعضاء 
المزروعة الصلبة 

ھل تلقیت كل اللقاحات الالزمة حتى اآلن؟

Vaccinations for Solid Organ Transplant Recipients 

Arabic


