لقاح الحزام الناري
مــا تــحــتـــاج لــمــعــرفــتــه

يوجد العديد من بيانات املعلومات الخاصة بالتطعيم باللغة اإلسبانية ولغات أخرى .انظر موقع .www.immunize.org/vis
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ما هو الحزام الناري؟

الحزام الناري عبارة عن طفح جلدي مؤمل يصاحبه غال ًبا تقرحات.
ويعرف أيضً ا بالهربس العصبي (الهربس زوسرت) (القوباء النطاقية)
أو زوسرت فقط.
يظهر طفح الحزام الناري عادة عىل جانب واحد
من الوجه أو الجسم ويستمر ملدة ترتاوح بني
أسبوعني و 4أسابيع .ومن أعراضه الرئيسية
األمل الذي قد يكون حا ًدا .وميكن أن تشمل
األعراض األخرى للحزام الناري الحمى
والصداع والقشعريرة واضطراب املعدة.
ومن النادر ج ًدا أن يؤدي التهاب الحزام
الناري إىل االلتهاب
الرئوي أو مشكالت يف السمع أو العمى أو
التهاب املخ (التهاب الدماغ) أو الوفاة.
يف حالة واحدة من  5حاالت ميكن أن
يستمر األمل الحاد ملدة طويلة حتى بعد
زوال الطفح الجلدي .ويطلق عىل هذا
اسم األمل العصبي بعد الحزام الناري.

يشيع مرض الحزام الناري عىل نطاق أوسع بكثري لدى األشخاص يف سن
 50عا ًما أو أكرب ،منه لدى األصغر س ًنا .كام يشيع أكرث لدى األشخاص
الذين يعانون من ضعف يف جهاز املناعة بسبب مرض كالرسطان أو
عقاقري مثل األدوية الستريويدية أو العالج الكيميايئ.
يصاب مليون شخص عىل األقل يف الواليات املتحدة
مبرض الحزام الناري سنويًا.
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لقاح الحزام الناري

تم ترخيص لقاح الحزام الناري يف عام  .2006ويف التجارب الرسيرية،
قلل اللقاح من مخاطرة اإلصابة بالحزام الناري بنسبة  .٪50كام ميكنه
أن يخفف األمل لدى األشخاص الذين ما زالوا يصابون مبرض الحزام
الناري بعد تلقيهم اللقاح.
ينصح بإعطاء جرعة واحدة من لقاح الحزام الناري للبالغني يف سن 60

عا ًما أو أكرب.
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يتعني عىل بعض الناس عدم الحصول عىل لقاح
الحزام الناري أو عليهم االنتظار

ال يتعني عىل األشخاص التالني الحصول عىل اللقاح:

يتسبب فريوس فاريسيال زوسرت يف
اإلصابة بالحزام الناري ،وهو نفس
•	أي شخص عاين من حساسية تهدد الحياة ضد الجيالتني أو املضاد
الفريوس الذي يسبب جدري املاء.
الحيوي نيومايسني أو أي مكون آخر من لقاح الحزام الناري .اخرب
طبيبك إذا كنت تعاين من أي حاالت حساسية حادة.
الشخص الذي أصيب بجدري املاء أو يف حاالت نادرة من تلقى لقاح
جدري املاء هو فقط الذي ميكنه أن يصاب مبرض الحزام الناري .ويبقى
• أي شخص يعاين من ضعف جهاز املناعة نظ ًرا لإلصابة حال ًيا:
الفريوس يف جسمك ،وميكنه أن يسبب مرض الحزام الناري بعد عدة
سنوات.
	مبرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) أو أي مرض آخر يؤثر عىلال ميكنك اإلصابة بالحزام الناري من شخص مصاب به .ولكن ميكن
جهاز املناعة،
أن يصاب الشخص ،الذي مل يصب قط بجدري املاء (أو مل يتلق لقاح
	العالج بالعقاقري التي تؤثر عىل جهاز املناعة مثل االستعاملجدري املاء) ،بجدري املاء من شخص مصاب بالحزام الناري .وهذا أمر
الطويل لجرعة عالية من األدوية الستريويدية
غري شائع.
 عالج الرسطان مثل اإلشعاع أو العالج الكيميايئ،)Shingles VIS - Arabic (10/6/09

	مرض الرسطان الذي يؤثر عىل نخاع العظم أو الجهاز اللمفاويمثل اللُّوكيميا أو الورم اللمفاوي.

صعوبة يف التنفس أو ضعف أو بحة يف الصوت أو األزيز أو رسعة يف
دقات القلب أو الرشى أو الدوار أو الشحوب أو تورم الحلق.

•إذا كنت حاملاً أو قد تكونني حاملاً  .يتعني عىل النساء عدم الحمل إال ما الذي يتعني عيل فعله؟
بعد  4أسابيع عىل األقل من الحصول عىل لقاح الحزام الناري.
• اتصل بالطبيب أو انقل الشخص إىل طبيب عىل الفور.
ميكن لشخص يعاين من مرض عىل درجة خفيفة من الحدة مثل الربد،
• اخرب طبيبك مبا حدث وتاريخ ووقت حدوثه ووقت إعطاء اللقاح
الحصول عىل اللقاح .ويتعني عاد ًة عىل أي شخص يعاين من مرض عىل
•	اطلب من طبيبك اإلبالغ عن رد الفعل مبلء استامرة لنظام
درجة معتدلة أو حادة االنتظار إىل حني الشفاء قبل الحصول عىل
اإلبالغ عن حدث عكيس للقاح ( )VAERSأو ميكنك تقديم
اللقاح .ويشمل هذا أي شخص درجة حرارته تصل إىل  38,5درجة
هذا التقرير من خالل موقع  VAERSعىل شبكة اإلنرتنت وهو
مئوية ( 101,3فهرنهايت) أو أعىل.
 www.vaers.hhs.govأو االتصال بالرقم
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ما هي مخاطر لقاح الحزام الناري؟

أي لقاح ،مثله مثل دواء ،ميكن أن يسبب مشكالت خطرية كحاالت
حساسية حادة .إال أن مخاطرة أن يحدث أي لقاح رض ًرا فاد ًحا أو
يؤدي إىل الوفاة ،ضئيلة للغاية.
مل يتم التعرف عىل أي مشكالت خطرية يف لقاح الحزام الناري.
مشكالت بسيطة
•	االحمرار أو األمل أو التورم أو الحكة يف مكان الحقنة
( 1من من  3أشخاص تقريبًا).

.1-800-822-7967

ال يقدم نظام اإلبالغ عن حدث عكيس للقاح نصائح طبية.
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كيف ميكنني معرفة املزيد؟

•	اسأل طبيبك أو أي مقدم عناية صحية آخر ،فبإمكانه أن
يعطيك طرد معلومات حول اللقاح أو يقرتح مصادر أخرى
للمعلومات.
• اتصل مبراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (:)CDC

• الصداع ( 1من  70شخص تقريبًا).

اتصل بالرقم 1-800-232-4636
 	()1-800-CDC-INFO

وكسائر اللقاحات ،تتم مراقبة لقاح الحزام الناري عن قرب ألي
مشكالت غري عادية أو حادة.

	 -قم بزيارة موقع مركز مكافحة األمراض والوقاية منها  CDCعىل
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www.cdc.gov/vaccines

ماذا لو حدث رد فعل متوسط أو حاد؟

عام يجب أن أبحث؟
أي حالة غري عادية مثل حساسية شديدة أو حمى مرتفعة .إذا
حدثت حالة حساسية شديدة ،ستقع خالل بضع دقائق وتستمر
حتى ساعة بعد الحقنة .ميكن أن تشمل مؤرشات الحساسية الخطرية
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