
 

 ) الصف األول (

 تطعيم ضد مرض الحصبة و الحصبة األلمانية و النكاف )أبو دغيم( وجدري الماء

 قد تحدث للبعض من متلقي التطعيم واحدة أو أكثر من األعراض الجانبية التالية :    

 انتفاخ في موقع التطعيم )الحقن( . وألم موضعي ، و: احمرار، موضعية أعراض

 درجة حرارة الجسم ، و ظهور طفح خفيف على الجلد من اليوم الرابع وحتى اليوم الثاني عشر ، بعد تلقي التطعيم. : ارتفاع عامة أعراض

 وتقيؤ ، وإسهال ، وفقدان الشهية ، وانتفاخ الغدد الليمفاوية و اللعابية ، ورشح ، و: التهاب شعب التنفس العلوية ، عراض الجانبية التاليةومن النادر أن تظهر األ

 نعاس ، و إرهاق ووهن.

 االنفلونزاتطعيم ضد 

 .احمرار، ، وألم في موضع التطعيم )الحقن( : قد يحدث انتفاخ ردود الفعل الموضعية

العضالت أو الرأس أو الحكة أو االعياء و التي تستمر  ، بحة في الصوت أو سعال أو تهيّج في العينين أو وجع في : ارتفاع درجة الحرارةردود الفعل العامة هي 

  يوماً أو يومين.

 في حال حدوث أي من هذه األعراض عليكم إخبار الممرض بذلك.

وبات حوليم( ، من تطعيم االنفلونزا ، يجب استعمال الوجبة الثانية من هذا التطعيم في صندوق المرضى )ك لألطفال الذين لم يتلقوا حتى اليوم وجبتين على األقل

 مسّجل ضد االنفلونزا.أسابيع على األقل من إعطاء الوجبة األولى ، من الممكن استكمال هذه الوجبة بأي تطعيم  4وذلك بعد 

 



  لثاني (الصف ا) 

 السعال الديكي و شلل األطفال والكزاز ، وتطعيم ضد مرض الخناق ،

 قد تحدث للبعض من متلقي التطعيم واحدة أو أكثر من األعراض الجانبية التالية :   

 انتفاخ في موقع التطعيم )الحقن( . وألم موضعي ، و: احمرار، موضعية أعراض

 اران،دو وفقدان شهية ، وتقيؤ ، وغثيان ، و: ارتفاع درجة حرارة الجسم )عادة معتدلة( ، عامة أعراض

 عصبية . ونعاس ، وإسهال ،و أوجاع رأس ، و 

 درجة مئوية. 39.5ترتفع درجة حرارة الجسم أعلى من من النادر أن و

  (منلثاالصف ا) 

 ديكيالسعال ال والكزاز ، والخناق ،تطعيم ضد مرض 

 واحدة أو أكثر من األعراض الجانبية التالية : متلقي التطعيمقد تحدث للبعض من     

 انتفاخ في موقع التطعيم )الحقن( .وألم موضعي ،  و: احمرار، موضعية أعراض

 ار،دو وفقدان شهية ، وتقيؤ ، وغثيان ،و،  )عادة معتدلة( : ارتفاع درجة حرارة الجسم عامة أعراض

 .عصبية  ونعاس ، وجع رأس ، وو إسهال ، و

 .درجة مئوية 39.5ترتفع درجة حرارة الجسم أعلى من من النادر أن و

            قسم الصحة المدرسية


