
إذا كانت لديك أية استفسارات، فريجى االتصال بعيادة طبيب 
أمراض النساء والوالدة أو طب األطفال املختص بك.

تتوفر معلومات حول التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي 
)HPV( أيًضا من املتخصصني وفريق الخرباء يف املجال الطبّي يف 
رشكة AOK-Clarimedis. ومُُيكن للمؤمن عليهم لدى رشكة 

 AOK االستعالم عن ذلك عىل مدار الساعة عىل الرقم:

اإلصدار: أغسطس AOK© · 2022 راينالند/هامبورغ

يشير االختصار إلى مصطلح 
 »Humane Papillomviren«
والذي يعني فيروس الورم الحليمي 

البشري.

حتى اآلن، تم رصد أكرث من 200 نوع من فريوس الورم الحليمي 
البرشي )HPV(، منها 40 نوًعا مُيكن أن يُصيب األعضاء التناسلية. 
وهو من أكرث الفريوسات التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس 
شيوًعا حول العامل. وأغلب األشخاص يصابون به ملرة واحدة عىل 
األقل يف حياتهم. وال تظهر عىل أغلب املصابني أي أعراض، ولكن 
بالنسبة للبعض اآلخر، قد يكون للعدوى عواقب مختلفة - من 

الثآليل غري املؤذية إىل اإلصابة برسطان عنق الرحم لدى السيدات 
ورسطان القضيب لدى الرجال كواحدٍة من التبعات طويلة املدى.

 بالتعاون مع:
 رابطة شامل الراين ألطباء

  التأمني الصحي القانوين
Düsseldorf 40182 

kvno.de

 رشكة AOK يف راينالند/هامبورغ
 التأمني الصحي

Kasernenstraße 61 
 40213 Düsseldorf 

aok.de/rh

ما فيروس الورم الحليمي البشري 
)HPV( ؟ ما الذي يمكن أن 

يحدث عند اإلصابة؟

.0800 1 265 265

شركة AOK في راينالند/هامبورغ
التأمين الصحي.

وسيلة حماية هامة للشباب.

 التطعيم ضد فيروس الورم
)HPV ( الحليمي البشري



 كيف يُمكنني
 تجنب اإلصابة باألمراض؟

قد تستمر العدوى الحادة لمدة تصل إلى عامين، 
ولكن غالبًا ال يتم اكتشافها بسبب غياب األعراض.

وخالل هذه الفرتة، مُيكن أن تنتقل الفريوسات إىل رشكاء العالقة 
الجنسية دون أن يالحظها أحد - حتى يف حالة مالمسة الجلد يف 
املنطقة الحميمة بدون جامع، لذا، ال يوفر الواقي الذكري حامية 

موثوقة ضد فريوسات الورم الحليمي البرشي. ومع ذلك، يوجد 
تطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي، والذي غالبًا ما يُسبب 

اإلصابة بالرسطان الحًقا.

تويص اللجنة الدامئة للتطعيم )STIKO( التابعة ملعهد روبرت كوخ 
بتلقي التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي يف سن 9 إىل 
14 عاًما، ورمبا أيًضا حتى سن 17 عاًما - من الناحية املثالية قبل 

بدء العالقات الجنسية األوىل. وينطبق ذلك عىل كل من الشباب 
والفتيات، ألن التطعيم ال يحمي السيدات فقط من فريوسات الورم 

الحليمي البرشي التي يحتمل أن تُسبب الرسطان، ولكنه يحمي 
الرجال أيًضا منها. تشري اللجنة الدامئة للتطعيم )STIKO( إىل أن 

حوايل 1600 إىل 2300 حالة ملرىض الرسطان تنجم عن عدوى 
فريوس الورم الحليمي البرشي بني الرجال. ومُيكن أيًضا تحقيق 

الحامية املجتمعية يف حالة ارتفاع معدل التطعيم لكال الجنسني.

 من الذي يُوصى
بأن يتلقى التطعيم؟

رسطان عنق الرحم معروف منذ فرتة طويلة جًدا، فمنذ عام 1813 
أجريت املزيد من األبحاث املكثفة حوله. وتوصلت األبحاث يف 
عام 1982 إىل األسباب الرئيسية - النوعني 16 و18 من فريوس 
الورم الحليمي البرشي. ومن ثّم، فقد بدأت دراسات التطعيم 

الرسيرية األوىل يف التسعينيات، وظهر أول تطعيم يف السوق يف 
 )STIKO( أملانيا يف عام 2006. وأوصت اللجنة الدامئة للتطعيم

منذ عام 2007 بتطعيم الفتيات ومنذ عام 2018 بتطعيم 
الشباب. وتلتزم أيًضا املنظامت الدولية املرموقة، مثل مفوضية 

 ،)ECCO( االتحاد األورويب، واملنظمة األوروبية ألمراض الرسطان
ومنظمة الصحة العاملية )WHO( بنرش التطعيم عىل نطاق واسع. 

الهدف: تجنب الرسطان املرتبط بفريوس الورم الحليمي البرشي 
)HPV( عىل مستوى العامل. حتى اآلن، تم شحن أكرث من 500 

مليون جرعة تطعيم لجميع أنحاء العامل.

 ما مقدار الخبرة
المرتبطة بالتطعيم؟

العمر عند المتابعة
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سرطان عنق الرحم مع أو دون تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري

HPV التطعيم ضد فيروس
من عمر 18 حتى 30 عاًما

غير حاصلة على التطعيم HPV التطعيم ضد فيروس
حتى عمر 17 عاًما
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 ما مزايا وعيوب
التطعيم؟

تشري الدراسات إىل أن التطعيم يُقلل بشكل كبري 
من خطر اإلصابة بأنواع معينة من الرسطان لدى 

الشباب والفتيات.

فعىل سبيل املثال، خلصت دراسة سويدية إىل أن 
خطر اإلصابة برسطان عنق الرحم لدى السيدات 

الاليت كان عمرهن أقل من 17 عاًما عندما تم 
تطعيمهن ضد فريوس الورم الحليمي البرشي 

)HPV( كان أقل بنسبة 88٪ من نظائرهّن الاليت 
مل يتم تطعيمهن به.

اللقاح فعال أيًضا ضد الثآليل التناسلية.

تُراقب السلطات الصحية الوطنية والدولية ملف 
السالمة الخاص بتطعيامت فريوس الورم الحليمي 

البرشي )HPV( باستمرار.

ومُُيكن تحمل تطعيامت فريوس الورم الحليمي 
البرشي )HPV( املستخدمة حاليًا يف السوق 

بصورة جيدة.

 • 

• 

• 

• 

•

يف بعض الحاالت القليلة، قد تظهر آثار جانبية 
طفيفة، مثل االحمرار يف موقع التطعيم.

يف بعض الحاالت املتفرقة التي ظهرت فيها آثار 
جانبية شديدة حول أنحاء العامل، مل يتم تحديد أي 

صلة لذلك بالتطعيم.

 • 

• 


