
 المصدر ومعلومات إضافية: 

<—www.thl.fi   لمواضيع <— (Aiheet)  إعطاء التطعيم أو اللقاح

(Rokottaminen) 

وع  و  -مشر
ّ
  (Niitty) 2020 - 2018نييت

/https://projects.tuni.fi/niitty/ 

/www.facebook.com/niittyhanke/ 

ن  وع إرميلي نيميني   .(Irmeli Nieminen)رئيسة المشر
 : ي
ونن يد اإللكبر  irmeli.nieminen@tuni.fiالبر

ا أيكاسالو 
ّ
ة أن  .(Anna Aikasalo)الخبب 

 : ي
ونن يد اإللكبر  anna.aikasalo@tuni.fiالبر

ن كاليادين  ة ياسمي   .(JasminKaljadin)الخبب 
 : ي
ونن يد اإللكبر  jasmin.kaljadin@tampere.fiالبر

 
التطعيم واللقاحات للطفل المهاجر 

ن   الذي يقل عمره عن سنتي 

و 
ّ
نموذج التدريب العائلي الموجه من  (Niitty) - نييت

 خالل دعم األقران للمهاجرين

Rokotteet alle 2-vuotiaille maahanmuuttajille 

arabia 



 ِلمن؟ التطعيم أو اللقاح

 سنوات:  7الطفل الذي يقل عمره عن  (BCG)السل 

ن أو كطالب لجوء  • قد جاء إىل فنلندا من ُمخيم الالجئي 
 تم تهريبه

ن  • ي مركز استقبال الالجئي 
 يسكن فن

ي بلد الوالدين •
 يوجد مرض السل فن

 (IPV)شلل األطفال 

إذا كان أحد والدي الطفل من بلد، يوجد فيها الكثب  من 
 .Bااللتهاب الكبدي "ب"  

ي من الممكن 
عتبر من األمور األكبر أهمية وفاعلية وتم البحث بشأنها، والتر

ُ
التطعيمات أو اللقاحات ت

من خاللها تعزيز صحة الطفل والمحافظة عليها وحمايتها. التطعيمات أو اللقاحات تحمي الطفل 
ة.   من األمراض الخطب 

ي فنلندا وهي 
ن
 .مجانيةالتطعيمات واللقاحات متاحة للجميع ف

ي الفخذ. 
ي العضالت، عل سبيل المثال فن

 يتم وخز العديد من التطعيمات أو اللقاحات فن

ي فنلندا 
ن
ي يتم إعطائها ف

ي الصفحة المجاورة قائمة بجميع التطعيمات واللقاحات التر
ن
موجود ف

 . ن  للجميع حتر سن سنتي 

عىط للمهاجرين عند الحاجة. 
ُ
ي ت
ي الناحية السفل تلك التطعيمات واللقاحات التر

ن
 يوجد ف

ن له عل معلومات  ن من استشارات األمومة والطفولة أو من المستوصف الذي تتبعي  سوف تحصلي 
ي يحتاج إليها طفلك. 

 إضافية عن تلك التطعيمات واللقاحات التر

 Bالتهاب الكبد ب 

ي الرعاية 
ن
ي يوفرها التطعيم أو اللقاح ف

يتم تقييم الحماية التر
 الصحية ويتم إكمالها عند الحاجة. 

  2صفحة 

 اإلنفلونزا

ن  ة المقتر
ّ
ئوي رات الرِّ وَّ

َ
 (PCV)لقاح الُمك

يحمي الطفل من التهاب سحايا المخ ومن االلتهاب الرئوي ومن تسمم 
 الدم ومن التهاب األذن. 

 التطعيم أو اللقاح

 (MPR)الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 
 يحمي الطفل من الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية

وس  التطعيم ضد االلتهاب الذي يسببه الفتر
 "Rotavirus"العجلي 

 . وس العجلي  يحمي الطفل من إسهال الفب 
 يتم إعطاء التطعيم من خالل الفم. 

 (DTaP-IPV-Hib)اللقاح الخماسي 
يكي وشلل 

ّ
يا والتيتانوس والّسعال الد يحمي الطفل من الدفتب 

لية  ن )عل سبيل المثال التهاب سحايا  Bاألطفال والمستدمية البن
 المخ(

 عمر الطفل

 شهرين،

 أشهر، 3

 أشهر 5

 أشهر، 3

 أشهر، 5

22  
 
 شهرا

 18 - 12  
 
 شهرا

 أشهر 6ابتداًء من 

  21ابتداًء من 
 
 شهرا

 الجدري

 يحمي طفلك من الجدري،

 إذا لم يكن قد أصيب بالمرض. 

 : ن ي فنلندا حتر سن سنتير
ن

عىط للجميع ف
ُ
ي ت

 التطعيمات واللقاحات التر

  3صفحة 

 أشهر، 3

 أشهر، 5

22  
 
 شهرا


