عديـــــــم الجنسيـــــــة؟ مـــــــارس حقوقــــــــــك!

ّ
حقـــــــــك بالصحــــــــــة

لـقــــاحـــــــــــــات األطفــــــــــــال
2

عديـــــــم الجنسيـــــــة؟
مـــــــارس حقوقــــــــــك!

حقــــــــــــك بالصحـــــــــــة
لـقــاحــــات األطفــــــــال

يحق لكل إنسان على األراضي
اللبنانية  -وبموجب القانون
اللبناني  -الحصول على اللقاحات
التي تحمي الصحة ،سواء كان
لبنانيًا أو عديم جنسية (مكتوم
قيد او ّ
مسجل في فئة «قيد
الدرس») ،أو أجنبيًا مقيمًا بصورة
نظامية أو ال.
إن الكثير من عديمي الجنسية يظنون أنه ال يمكنهم تلقيح
أطفالهم مجانًا أو في الحمالت الوطنية للتلقيح ،أو ال يعرفون
كيف يصلون إلى هذه اللقاحات .وال يدرك كثيرون أهمية
اللقاحات ألطفالهم في األصل فال يسعون للحصول عليها.

ّ
ّ
األســـاسيــــــــــــة
الـرزنامـــــــــــة الوطنيــــــــــــة للقاحــــــــــات
عـــمــــــــــر الــطـــفــــــــل

اللـــقــــــــــــاح

الـجــــرعــــــــة

عند الوالدة (الساعات األولى في المستشفى)

صـفيــرة «ب» Hpatitis B -

جرعة  ٠في المستشفى

شــــهــــران

مــا هـــي لقاحــــات األطفـــال أو مـــا يعــــرف بالتلقيـــــح الروتينـــــي؟
لمــــــاذا يحصـــــل التلقيـــــح؟

القيام بتلقيح الطفل وتحصينه ضد بعض األمراض أساسي جدًا لحمايته من هذه األمراض طيلة
ً
حياته .مثال :لقاح البوليو (شلل األطفال) الذي يحمي الطفل من التعرض لشلل األطفال والعيش
ً
مشلوال طيلة حياته؛ الحصول على لقاح الحصبة يحمي الطفل وأهله من التعرض للحصبة األلمانية وما
يرافقها من أعراض ومن نقل المرض لآلخرين.

يحصـــــل الطفــــل عليهــــا؟
مـــــا هـــــي اللقاحــــات التــــي يجــــب أن
ُ

تتضمن الرزنامة الوطنية للتحصين عدد من اللقاحات اإللزامية وأخرى غير إلزامية .يستحسن أن
يحصل الطفل على كل اللقاحات إذا كان ذلك ممكنًا .لكن يجب أن يحصل على األقل على اللقاحات
اإللزامية وهي:
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خماسي (شاهوق ،خانوق ،كزاز ،إنفلونزا ،صفيرة ب)
شلل األطفال الفموي OPV

 ٤أشـــهـــــــــــر

خماسي (شاهوق ،خانوق ،كزاز ،إنفلونزا ،صفيرة ب)
ﻟﻘﺎح اﻟﻣﮐورات اﻟرﺋوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن PCV 13
شلل األطفال الفموي OPV

 ٦أشـــهـــــــــــر

خماسي (شاهوق ،خانوق ،كزاز ،إنفلونزا ،صفيرة ب)
ﻟﻘﺎح اﻟﻣﮐورات اﻟرﺋوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن PCV 13

 ٩أشـــهـــــــــــر

التلقيح الروتيني إجراء طبي وقائي يهدف إلى تحصين الطفل وحمايته من األمراض التي تتوفر لها
لقاحات ّ
فعالة ومأمونة .يقوم التلقيح على حقن الطفل بالمادة الوقائية.

شلـــل عــضـــلــــــــي IPV

 ١٢أشـــهـــــــــــر

 ١٢-١٠ســنـــــــــوات
 ١٨-١٦ســنـــــــــوات

جرعـــــة أولـــــى
جرعـــــة ثالــثــــة
جرعـــــة ثانــيــــة

الـحصـبـــــة

جرعة صــفـــــر

حصـبـــــة ،حصـبـــــة ألمانية ،أبو كعب MMR
ﻟﻘﺎح اﻟﻣﮐورات اﻟرﺋوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن PCV 13
خماسي (شاهوق ،خانوق ،كزاز ،إنفلونزا ،صفيرة ب)
حصـبـــــة ،حصـبـــــة ألمانية ،أبو كعب MMR

 ٥-٤ســنـــــــــوات

جرعـــــة ثانــيــــة

جرعـــــة أولـــــى

شلل األطفال الفموي OPV
 ١٨أشـــهـــــــــــر

جرعـــــة أولــــــــى

شلـــــل األطفـــــــال الفمــــــوي OPV
ثالثي (شاهوق ،خانوق ،كزاز)
شلل األطفال الفموي OPV
ثنائي (خانوق ،كزاز)
شلل األطفال الفموي OPV
ثنائي (خانوق ،كزاز)

جرعـــــة تذكيريــــة
تذكيـــــــــــر أول
جرعـــــة ثانــيــــة
تذكيـــــــر ثانــــي
تذكيـــــر ثالــــــث
تذكيــــر رابــــــــع
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حتــــى أي عمــــر يستمـــــر التلقيـــــح؟

يستمر التلقيح من عمر  0لعمر  18سنة ،حيث تعطى اللقاحات
بعمر الطفولة وتحصل تذكيرات ببعض اللقاحات لغاية عمر
الـ 18سنة .يستحسن أن يحصل الطفل على اللقاح وكل الجرعات
ّ
المحدد في السجل الصحي ورزنامة
التذكيرية الخاصة به في العمر
التلقيح الوطنية تحنبًا ألي ضرر.

كيـــــف نعــــرف مـــا هي اللقاحــــات التي
حصــــل عليهـــــا الطفـــــل؟

يتم تسجيل اللقاحات التي يحصل عليها الطفل على سجله
الصحي .السجل الصحي هو الدفتر الذي يعطى للطفل من قبل
المستشفى أو القابلة القانونية فور والدته ،وتوضع عليه معلومات
ّ
وتسجل عليه الحقًا اللقاحات والمؤشرات الحيوية للطفل.
الطفل
لذلك يجب الحصول وحفظ السجل الصحي لطفلكم فور والدته.
في حال كان الطفل مولودًا في مستشفى أو على يد قابلة قانونية،
ولم تحصلوا على سجله الصحي فورًا ،يمكنكم الحصول عليه الحقًا
بمراجعة المستشفى أو القابلة القانونية .في حال كان الطفل
مولودًا على يد داية ولم يحصل على سجل صحي عند والدته،
يمكنكم طلب سجل صحي له من المركز الصحي حيث يحصل على
اللقاح أو من طبيب األطفال.

هل يمكــــن للطفــــل مكتـــوم القيـــد الحصــول
علــــى اللقــــاح المجانــــي؟

يمكن للطفل مكتوم القيد وكل طفل الحصول على اللقاحات
األساسية اإللزامية المجانية من دون أي تمييز.

يمكن للطفــــــل
مكتوم القيــــــد
الحصول عــــــلى
اللقاحات اإللزامية
المـجانية من دون
أي تمييــــــــــز

فـــــي حــال كــان الطفل لم يحصــل يومـــًا
علـــى اللقاحات أو لم يستكمل لقاحاته ،هــــل
يمكنـــــه الحصــــول عليهـــــا؟

يمكن للطفل الحصول على اللقاحات أو استكمالها طالما انه بين
الـ1و 18سنة.

مــــا هــــي كلفــــة اللقـــــاح؟

توفر وزارة الصحة العامة اللقاحات األساسية اإللزامية مجانًا لجميع
األطفال في كافة المراكز الصحية والمستوصفات التي ّ
تقدم
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اللقاحات .أما اللقاحات غير اإللزامية ،فعلى األهل دفع كلفتها وهي تختلف من لقاح آلخر .قد ّ
تقدم
ّ
بعض المستوصفات والمراكز الصحية هذه اللقاحات بأسعار مخفضة أو يمكن الحصول عليها لدى
عيادات أطباء األطفال .إسألوا عن كلفة اللقاح غير اإللزامي في المراكز الصحية أو لدى طبيب أطفالكم.

أيـــن يتـــم الحصــــول علــــــى اللقاحـــــات؟

يتم الحصول على اللقاحات في المستوصفات والمراكز الصحية.
ليس ضروريًا أن يحصل الطفل على كل اللقاحات في نفس المركز ،بل يمكن الحصول على أي لقاح في
ّ
أي مراكز .يوجد  1258مركز صحي أو مستوصف ّ
تقدم اللقاحات ،موزعة على كل المحافظات اللبنانية.
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إســـألوا فـــي
المراكـــز
الصحيـــة أو
لــــدى طبيــــب
األطفـــال عن
التفاصيــل

 كما يمكنكم المشاركة في الحمالت الوطنية للتلقيح التي
تقوم بها وزارة الصحة العامة بين وقت وآخر للتلقيح أو تحصين
الذين لم يحصلوا على اللقاحات في العمر المطلوب.
ّ ً
متحددة المراكز التي
 هذه الحمالت تذاع عبر وسائل اإلعالم،
ّ
تقدمها في إعالناتها.
 للدخــول إلى المدرســة ،يجـب على الطفـل أن يكون قد
استحصل على اللقاحــات ُ
وس ّجــل ذلك على سجله الصحي...
 فــي حال لـــم يكـــن طفلكم قـــــد استحصـــل علـــى أي مــــن
اللقاحـــات أو علـــى كــــل لقاحاتــــه ،قـد تحـيـــله المدرســــة
حيـــث تسجلونـــه إلى المركز الصحي األقــــرب لتحديــد رزنامـــة
متابعـــة اللقاحــــات الناقصـــة.
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ّ
جمعيــــــة ّرواد الحقـــــــوق

ّ
ّ
غير حكومية لبنانية ،تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية
جمعية رواد ّالحقوق منظمة ّ
للفئات المهمشة في لبنان ،مركزة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين.
تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين
وتقوم رسالتها على
ّ
ّ
المتخصص
وعديمي الجنسية .وتتمثل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب
ّ
المعنية وأصحاب الشأن ،والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات ،إضافة إلى بناء
لمختلف الفئات
حوار ّبناء مع الجهات الرسمية .جمعية ّرواد الحقوق عضو ّ
مؤسس في كل من االئتالف المدنيّ
لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية.
ّ
الكتيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.
تــم إنتـاج هــذا
ّ
ّ
ّ
لجمعيــــة ّرواد الحقــــوق .يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات
الفكريــــة محفوظــــة
الملكيــــة
حقـــوق
ّ
الكتـــــيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
الـــــواردة فــــي هــــذا
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