اللقاحات للبالغني

لن تكبر أب ًدا على اللقاحات!

احلصول على اللقاحات عملية ممتدة طول العمر ،وظيفتها حماية احلياة .ال تغادر عيادة
مقدم الرعاية الصحية بدون التأكد من حصولك على كل اللقاحات التي حتتاجها.

هل حتتاجه؟

اللقاح
التهاب الكبد الوبائي أ
()HepA

رمبا .حتتاج هذا اللقاح إذا كان عندك عامل خطر ُمحدَّد لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي أ* أو تريد مجرد حمايتك من هذا
املرض .عادةً ما يتم أخذ اللقاح بجرعتني ،بفاصل 6 12-شهر.

التهاب الكبد الوبائي ب
()HepB

رمبا .حتتاج هذا اللقاح إذا كان عندك عامل خطر محدد لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي ب* أو تريد مجرد حمايتك من هذا
املرض .يتم أخذ اللقاح بـ  3جرعات ،على مدار  6شهور عادةً.

املستدمية النزلية من النوع ب
()Hib

رمبا .يحتاج بعض البالغني ممن عندهم حاالت معينة عالية اخلطر ،مثل عدم وجود طحال يعمل ،ألخذ لقاح املستدمية النزلية
من النوع ب .حتدث مع مقدم الرعاية الصحية ملعرفة ما إذا كنت بحاجة لهذا اللقاح.

فيروس الورم احلليمي البشري
()HPV

أيضا الرجال بني عمر  22و 26
أنك امرأة عمرها  26عام أو أقل أو رجل عمره  21عام أو أقل .يحتاج ً
رمبا .حتتاج هذا اللقاح لو ِ
أيضا ألي رجل عمره بني  22و  26عام يريد احلماية من فيروس الورم
الذين عندهم عامل خطر* احلصول على اللقاح .ميكن ً
احلليمي البشري احلصول على هذا اللقاح .يتم عادةً أخذ اللقاح بـ  3جرعات على مدار  6شهور.

اإلنفلونزا

نعم! حتتاج جلرعة كل خريف (أو شتاء) حلمايتك وحلماية احمليطني بك.

احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية
()MMR

أيضا
رمبا .حتتاج جلرعة واحدة على األقل من لقاح احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية لو أنك وُلدت عام  1957أو بعده .قد حتتاج ً
جلرعة ثانية*.

املكورات السحائية ACWY
()Men-ACWY, MCV4

رمبا .قد حتتاج لقاح املكورات السحائية  ACWYإذا كنت مصابًا بواحد من العديد من احلاالت الصحية *،على سبيل املثال ،إذا
عاما أو أقل وأنت طالب جامعي في
لم يكن عندك طحال يعمل .حتتاج لقاح املكورات السحائية  ACWYإذا كان عمرك ً 21
الصف األول تعيش في سكن جماعي ولم يسبق لك احلصول على لقاح أو حصلت على لقاح قبل عمر  16عام.

املكورات السحائية B
()MenB

عاما أو أقل (حتى وإن لم تكن عندك حالة طبية
ربما .ينبغي أن تفكر في لقاح المكورات السحائية  Bإذا كان عمرك ً 23
عالية الخطر) .قد تحتاج لقاح المكورات السحائية  Bإذا كنت مصابًا بواحد من العديد من الحاالت الصحية *،على سبيل
المثال ،إذا لم يكن عندك طحال يعمل.

املكورات الرئوية
(نيموفاكسPPSV ،؛ بريفنار)PCV ،

عاما (أو أكبر) ،فأنت بحاجة لكال لقاحي املكورات الرئوية ،بريفنار (إذا لم يسبق لك احلصول عليه)
رمبا .لو أن عمرك ً 65
ونيموفاكس .احصل على بريفنار ً
أول ثم احصل على نيموفاكس بعدها بعام .لو أن عمرك أقل من  65عام وعندك حالة ُمعيَّنة
عالية اخلطر (على سبيل املثال ،ربو ،أو مرض في القلب أو الرئة أو الكلى ،أو كبت مناعي ،أو عدم وجود طحال يعمل ،أو كنت
مدخنًا) *،فأنت بحاجة ألحد أو كال اللقاحني .حتدث مع مقدم الرعاية الصحية ملعرفة متى حتتاجه*.

التيتانوس والدفتريا والسعال
الديكي (الشاهوق)
()Tdap, Td

نعم! يحتاج البالغون الذين لم يسبق لهم احلصول على جرعة  Tdapفي حياتهم أن يحصلوا على ( Tdapلقاح السعال
الديكي للبالغني) .وحتتاج كل النساء للحصول على جرعة خالل كل حمل .بعدها ،حتتاج جلرعة  Tdمنشطة كل  10سنوات.
ت ما من حياتك أو
استشر مقدم الرعاية الصحية إذا لم حتصل على  3حقن على األقل حتوي ذوفان التيتانوس والدفتريا في وق ٍ
إذا كنت مصابًا بجرح عميق أو متسخ.

احلماق
(اجلدري املائي)

رمبا .إذا لم يسبق لك أب ًدا احلصول على لقاح اجلدري املائي ،أو لم يسبق حصولك على لقاح ،أو حصلت على اللقاح لكنك لم
حتصل إال على جرعة واحدة ،فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية ملعرفة ما إذا كنت بحاجة لهذا اللقاح أم ال*.

ال ُنطاق (الهربس ال ُنطاقي)

عاما أو أكبر ،فينبغي أن حتصل اآلن على جرعة مرة واحدة من هذا اللقاح.
رمبا *.لو كان عمرك ً 60

*استشر مقدم الرعاية الصحية لتحديد مستوى
خطر إصابتك بالعدوى وحاجتك لهذا اللقاح.

هل تخطط للسفر خارج الواليات املتحدة؟ قم بزيارة املوقع اإللكتروني ملراكز مكافحة األمراض واتقائها
()Centers for Disease Control and Prevention, CDC
على  wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/listللحصول على معلومات السفر ،أو استشر عيادة سفر.
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