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 مقدمه عن التطعيم 
م10/10/2019  

  تعريفها

ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة  (لتطعيمات)ااء الشخص لقاحات خاصة هي العملية التي يتم من خاللها إعط

لألمراض لتحفيز جهاز المناعة في الجسم لتكوين األجسام المضادة الالزمة لمقاومة األمراض التي لم يصب بها 

، ومضاعفاتها الخطيرة، حيث يقوم التحصين بحماية الشخص من اإلصابة ببعض األمراض المعدية 1من قبل

 . 2اتسببه واألوبئة التيمجتمع معافى خاٍل من هذه األمراض المعدية وبالتالي يؤدي بمشيئة هللا الى 

  

الى  2األمراض المعدية التي تهدد الحياة، حيث ساهمت في تجنب ما بين  والقضاء علىبالسيطرة  ويقوم التحصين

   .4من حاالت المرض واإلعاقة سنوياً  ى، فضالً عن تفادي عدد ال يحص3ماليين حالة وفاة كل عام 3

 

من خالل استخدام اللقاحات، تم القضاء على  قصص النجاح في مجال الصحة العامةاللقاحات هي واحدة من أعظم 

الجدري في العالم وعدد األشخاص الذين يعانون من مضاعفات األمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها مثل 

 . 5 الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي هو في أدنى مستوياته على االطالق

  

. وبعدها بحوالي 1792حصين ضد مرض الجدري في عام الطبيب اإلنجليزي ادوارد جينر أهمية الت وقد أوضح

، واستناداً إلى النجاح الكبير 1974القضاء على الجدري في العالم من خالل إستخدام اللقاح. وفي عام  عام، تم 200

. وخالل الثمانينات، عملت اليونيسف (EPI) مع الجدري، أنشأت منظمة الصحة العالمية برنامج التحصين الموسع

 بالتطعيمات الموسعظمة الصحة العالمية لتحقيق التحصين العالمي لألطفال باللقاحات الستة لبرنامج التحصين مع من

 .4والحصبة(، وشلل االطفال، والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي الدرن (ضد

 

المية أعلى مليون طفل وبلغت معدالت التحصين الع 109، تم تسجيل رقم عالمي بتحصين 2010اعتباراً من عام 

انخفض عدد حاالت شلل األطفال إلى أكثر من  2017 وفي عام .(2010% في  85)ق مستوياتها على االطال

 .4حالة فقط 22فض العدد إلى حيث انخ ،99%

  

ية أثارها الجانب انخفاضمما أدى الى  واستخدام اللقاحاتحدثت الكثير من التغييرات في صناعة  األخيرة، وفي العقود

  .5أماناً ر الى لقاحات أكث وبالتالي أدى
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