تطعيمات للبالغين

مهما بلغ سنك فلم َتفُ َتك الفرصة للحصول على التطعيم!
إن التحصين ضد األمراض هو عمل يحافظ على الحياة ويدوم مدى الحياة .ال تترك مكتب مزود الرعاية الصحية الخاص بك دون
التأكد من أنك قد حصلت على كل التطعيمات التي تحتاجها.

التطعيم

هل تحتاجه؟

إلتهاب الكبد الوبائي (أ)

ربما .أنت تحتاج إلى هذا اللقاح إذا كان لديك عامل خطر محدد يعرضك لإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (أ)* أو إذا كنت فقط تود
أن تكتسب حماية ضد هذا المرض .يُعطى اللقاح في جرعتين عاد ًة ،يفصل بينهما ما بين  18–6شهر.

إلتهاب الكبد الوبائي (ب)

ربما .أنت تحتاج إلى هذا اللقاح إذا كان لديك عامل خطر محدد يعرضك لإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب)* أو إذا كنت فقط
تود أن تكتسب حماية ضد هذا المرض .يعطى اللقاح في  3جرعات ،عاد ًة على مدار  6أشهر.

فيروس الورم الحليمي

ت إمرأة ويبلغ عمرك  26سنة أو أقل ،أو إذا كنت رجال يبلغ  21سنة أو أقل .الرجال الذين
ربما .أنت تحتاجين إلى هذا اللقاح إذا كن ِ

()HPV

تتراوح أعمارهم بين  22إلى  26سنة والذين لديهم حالة معينة تجعلهم عرضة لخطر اإلصابة بالمرض* يحتاجون كذلك للتطعيم .عدا ذلك

)(Hep A
)(Hep B

فإن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  22إلى  26سنة والذين يرغبون في اكتساب حماية ضد فيروس  HPVيمكنهم أيضا الحصول
على التطعيمُ .يعطى اللقاح في  3جرعات على مدار  6أشهر.
اإلنفلونزا

نعم! تحتاج إلى جرعة في كل خريف (أو شتاء) لحمايتك ولحماية اآلخرين من حولك.

الحصبة ،أبو كعب،

ربما .أنت تحتاج على األقل إلى جرعة واحدة من الثالثي ( )MMRإذا كنت قد ولدت في عام  1957أو بعد ذلك .قد تحتاج أيضا ً إلى

الحصبة األلمانية (الثالثي)

جرعة ثانية*.

()MMR
المكورات السحائية

ربما .أنت تحتاج لهذا التطعيم إذا كنت تعاني من ظروف صحية معينة ،أو إذا كنت تبلغ من العمر  21–19سنة وكنت طالب في السنة

()MCV4, MPSV4

األولى بكلية جامعية وتقيم بمسكن جماعي ،ولم تكن قد حصلت من قبل على هذا التطعيم أو كنت قد حصلت عليه قبل بلوغ  16سنة*.

المكورات الرئوية

ربما .أنت تحتاج جرعة واحدة من  PPSV23عند سن  65سنة (أو أكثر) إذا لم يكن قد تم تطعيمك سابقا ،أو تم تطعيمك منذ  5سنوات

()PPSV23, PCV13

على األقل عندما كنت أصغر سنا من سن  65عاما .أنت تحتاج أيضا  2–1جرعة إذا كنت تدخن السجائر أو لديك بعض الظروف
الصحية المزمنة .بعض البالغين الذين يعانون من ظروف معينة تجعلهم عرضة لخطر عالي لإلصابة يحتاجون أيضا ً للتطعيم بلقاح
 .PCV13تحدث مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتعرف إذا كنت بحاجة لهذا اللقاح*.

التيتانوس ،الدفتيريا،

نعم! يحتاج كل البالغين للحصول على لقاح ( Tdapلقاح السعال الديكي للبالغين) وتحتاج النساء للحصول على جرعة أثناء كل حمل.

السعال الديكي

بعد ذلك تحتاج لجرعة منشطة من لقاح  Tdكل  10سنوات .استشر مزود الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تكن قد حصلت على ما ال

()Tdap, Td

يقل عن ثالث حقن ضد التيتانوس والدفتيريا على مدار حياتك أو إذا أصبت بجرح عميق أو متسخ.

جدري الماء

ربما .إذا لم تكن قد أصبت بجدري الماء ،أو إذا كان قد تم تطعيمك لكنك حصلت على جرعة لقاح واحدة فقط ،فتحدث مع مزود الرعاية

()Chickenpox

الصحية الخاص بك لتعرف إذا كنت بحاجة لهذا اللقاح*.

الهربس العصبي

ربما .لو كنت تبلغ  60عاما ً أو أكثر فعليك الحصول على جرعة لمرة واحدة فقط من هذا التطعيم اآلن.

()Shingles
*إستشر مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد مستوى خطر تعرضك لإلصابة بهذا المرض ومدى إحتياجك لهذا اللقاح.
هل تخطط للسفر خارج الواليات المتحدة األمريكية؟ لو كانت اإلجابة نعم ،فإنك قد تحتاج لتطعيمات إضافية .إن مراكز مكافحة األمراض ( )CDCتوفر معلومات
لمساعدة المسافرين ومزودي الرعاية الصحية الخاصة بهم في إتخاذ القرارات بالنسبة للقاحات واألدوية واإلجراءات األخرى الضرورية للوقاية من المرض واإلصابة خالل
السفر خارج الواليات المتحدة األمريكية .قم بزيارة موقع  CDCعلى اإلنترنت www.cdc.gov/travel :أو إتصل برقم .(800-232-4636) 800-CDC-INFO
بإمكانك أيضا ً استشارة عيادة طبية لشؤون السفر أو مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
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