
 (HPV)חיסון נגד נגיף הפפילומה 
 

להגן על בנים ובנות מהמחלות שגורם 
 נגיף הפפילומה  

 (HPV) البابٌلوماتطعٌم ضد فٌروس 
 

األوالد والبنات من االمراض حماٌة 
 البابٌلوماالتً ٌسببها فٌروس 



نبىي انبشر  انبابيهىمافيروس ن وؼرفه ػه أما انمهم 
(HPV)? 

 
 

لبنً البشر هو احد الفٌروسات األكثر انتشارا  البابٌلومافٌروس  •

 العالم فً  
عن طرٌق االتصال ( لكن لٌس فقط)ٌتم نقله بشكل اساسً  •

 الجنسً  
تمتد ممن ٌصابون بالعدوى بالفٌروس % 10لدى حوالً  •

 لسنوات العدوى 
تطور الى  ؤديتن أٌمكن على مدار سنوات  ةمزمنالعدوى ال •

 والحقا سرطانسرطانٌة شبه  خالٌا 



 HPV -عنق الرحم تتعلق بال سرطان حاالت من % 99.7 

 Harald zur) هاوزن -جائزة نوبل لهٌرالد تسور  2008منحت عام 
Hausen) 

سرطان عنق ٌسبب  ( (HPVالبشري  البابٌلوماالذي اثبت ان فٌروس 

 .النساء فً العالملدى بانتشاره السرطان الثانً نوع وهو الرحم، 

 معلما  تشكل   HPV المصادقة على تطعٌم ال "

 "مكافحة السرطان مهما   على طرٌق طبٌا  
 



 ػىق انرحمنسرطان   HPVانؼذوي بـتطىر 

عدوى أولٌة بـ 

HPV 

 

 من الحاالت% 90العدوى فً شفاء 

متفشً سرطان 

 الرحمعنق فً 
 عدوى مزمنة

نمو خالٌا غٌر 
 سلٌمة

شبه نمو خالٌا 

 سرطانٌة

 שנים 1-20                         שנים 0-5              שנים           0-1   

  



 : بناتكم من سرطان عنق الرحماحموا 
 HPVساندوا التطعٌم ضد 

 امرأة ٌتم تشخٌصها كل عام فً اسرائٌل  180 –حوالً •
 

 .امرأة تموت كل عام من سرطان عنق الرحم 80 –حوالً •
 الشاباتالمرض عادة النساء ٌصٌب •

 HPVالتطعٌم ضد اٌدوا   الرحمعلى بناتكم من سرطان عنق حافظوا   

 

 

 
    

 

 الحقائق -سرطان عنق الرحم



 
لدى  أخرى سرطانٌتسبب بأنواع  البابٌلومافٌروس 

   والنساءالرجال 

 :الفٌروس فًٌتسبب 
  

من حاالت سرطان فتحة الشرج لدى  90% حوالً  •

 والنساءالرجال  
 حاالت سرطان الفم والبلعوممن   70% حوالً  •
 والفرجحاالت سرطان المهبل من   70-65%حوالً  •

 لدى النساء 
 حاالت سرطان القضٌبمن  50% حوالً  •



 األػضاء انجىسيةانثآنيم ػهً 

 

من  11و 6العدوى باألنواع  أشهر على 3مرور  بعد -

 الجنسٌةاألعضاء على ثآلٌل ظهور  ٌمكن الفٌروس 

 .حالة سنوٌا 17,400ٌتم فً إسرائٌل تشخٌص  -

 مؤلمثآلٌل العالج  -



 ?HPVمه يمكه ان يصاب بؼذوي 
 

 

 

 !كل واحد  •
لكن   HPVـالال ٌلزم اجراء عالقات جنسٌة كً تصاب بعدوى  •

 االصابةخطر الجنسٌة تزٌد العالقات  

 المصاب جلد مع جلدمالمسة الطرٌق عن HPV ـبالٌمكن اإلصابة  •

 من كل الكبار سٌصابون فً مرحلة معٌنة من % 70 •

 HPV-حٌاتهم ب  
 األكبرخطر انتقال العدوى ٌكون  •

 والشبابفً السن كبار اللدى  
 



 ?الجدٌدما 

ضد تطعٌم السٌقدم  2015/216من السنة الدراسٌة  بدأ  

لكل طالب  البابٌلوماسببها فٌروس ٌالتً االمراض 

وطالبات الصف الثامن كجزء من برنامج التطعٌم ألوالد 

 .سرائٌلإ

 



 ? اٌضا  لماذا ٌتم تطعٌم األوالد 

 :األسباب التً ٌتم بسببها تطعٌم البناتلنفس 
من اجل حماٌة البنات واألوالد من االمراض  •

الجنسٌة التً ٌسببها ألعضاء ثآلٌل االخبٌثة و 

 الفٌروس 
من اجل منع انتقال الفٌروس من شخص الى  •

 آخر 



 اسرائيمفي   HPVانتطؼيم ضذ 
 :  أن ٌمنعكل عام بإمكانه فً 

 عنق الرحمبسرطان امرأة  180إصابة حوالً •

 عنق الرحم بسبب سرطان امرأة من  80وفاة حوالً •

 بخالٌا شبه سرطانٌة امرأة  5,000إصابة حوالً •

جراحً بسبب خالٌا عالج الى امرأة  10,000احتٌاج حوالً •

   مرٌضة
   ٌسبب العقم لدى النساءعنق الرحم مؤلم وٌمكن ان عالج الخالٌا المرٌضة فً 

 
 

 األمراضمن هذه البنات حماٌة ساعدوا على 



 اسرائيمفي   HPVتطؼيم ضذ ال 

 : عام أن ٌمنعكل بإمكانه فً 

 البلعومبسرطان وامرأة رجالً  70إصابة حوالً 

 الشرجفتحة رجالً وامرأة بسرطان  40إصابة حوالً 

 قلٌلة من سرطان القضٌب، المهبل والفرجحاالت 

 فً األعضاء الجنسٌةثآلٌل حالة  17,000
 
 األمراضمن هذه  واألوالد البناتحماٌة ساعدوا على  



 HPVانـ وجاػة انتطؼيم ضذ 
 دول 9 بحث في 20 إثباتات مه 

 بالجراثٌم التً ٌغطٌها التطعٌممن العدوى  %100ٌمنح حماٌة بنسبة • 

 بالعدوى 19-14 من إصابة البنات باألجٌال %64ٌقلل بنسبة • 

 أقل من ذلكالدول ذات التغطٌة األعلى من التطعٌم نسبة العدوى فً •  

بثآلٌل األعضاء  19-14 من إصابة البنات باألجٌال %31ٌقلل بنسبة • 

 الجنسٌة

 مدى هبوط البثور بنسبة تغطٌة التطعٌمٌتعلق •

 

 
 

 HPVـ الادعموا تطعٌم 



 HPVانـ وجاػة انتطؼيم ضذ 
 

 ٌكون التطعٌم فعاالً فقط إذا أعطً قبل اإلصابة بالفٌروس● 

    على االغلب طٌلة الحٌاةتستمر الحماٌة ● 

 عندما ٌعطى التطعٌم فً سن أصغر تحصل األفضل الحماٌة ● 

 HPV-ادعموا تطعٌم ال 



 HPVالـ التطعٌم ضد مان أ

قشرة الفٌروس ٌحوي التطعٌم فقط •

 الخالٌة

التطعٌم ال ٌحوي مواد جٌنٌة •
لذلك ال توجد ( DNA) للفٌروس

 .  إمكانٌة العدوى

  ٌحوي زئبقالتطعٌم ال •

 (.  تٌمروسال)

 تطعٌم

فٌروس 

 حقٌقً
  



 HPVأمان انتطؼيم ضذ انـ 

هً فقط التً تستوفً فً إسرائٌل علٌها المصادق التطعٌمات  ●
 والتً هً آمنةجدا المعاٌٌر الشدٌدة  

سنوات مع  10 خالل اكثر من  HPVتم فحص فٌروس     ●

 لألعراض الجانبٌة متابعة مشددة 

 ملٌون وجبة أعطٌت فً انحاء العالم  175من أكثر   ●

السنتٌن األخٌرتٌن اعطً فً إسرائٌل اكثر من فً   ●
 لبنات الصفوف الثامنةوجبة  200,000 

 

 

 

 آمن  HPV لـاتطعٌم 



 انمىظمات انطبية انمهىية انتي تىصي بمىح انتطؼيم

 اتوالتطعٌمالمعدٌة االستشارٌة لألمراض اللجنة  √ 

 للطب النسائًالمجلس الوطنً  √

 المجلس الوطنً لصحة المرأة √

 لصحة المرأة والتولٌد ةاإلسرائٌلٌالرابطة  √

 لطب االطفال ةاإلسرائٌلٌالرابطة  √

 لطب العائلة ةاإلسرائٌلٌ الرابطة √

 المعدٌةلألمراض  ةاإلسرائٌلٌالرابطة  √

 



 انصفىف انثامىةنطالب   HPVتطؼيم 

 

 وجبات التطعٌم بحقنة الى الذراع     2

   ثانٌةوجبة                                  وجبة اولى       

 

 

 !صحة أوالدنا=  تعاوننا

 اشهر 6



 
 نهصفىف انتاسؼة وصاػذا    HPVانتطؼيم 

 
 وجبات التطعٌم بواسطة حقنة الى الذراع 3

 

 شهور  4                  شهرا 1-2        

 ثالثة وجبة               وجبة ثانٌة            وجبة اولى

 اشهر 6 المجموع      

 

 



 

 
 التطعٌم مسجالن الٌوم فً اسرائٌلمن نوعان 

 
 

  Cervarix سٌرفارٌكس•

 التً تسبب سرطان عنق الرحم 18 و 16 من االنواعٌحمً  -   

 Gardasil جارداسٌل•

 التً تسبب سرطان عنق الرحم  18و 16 من االنواعٌحمً  -   

األعضاء الثآلٌل فً التً تسبب  11و 6 من االنواعٌحمً أٌضاً  -   
 الجنسٌة

 Gardasilالتطعٌم الذي ٌعطى فً المدارس هو 



نمارا يىصً بانحصىل ػهً تطؼيم ضذ فيروس 

 ?سىة 14-13 بيه االػمار انبابيهىما

 هو منع االصابة بالفٌروسالتطعٌم هدف   ●
  البحوث ان التطعٌم ٌبنً حماٌة أفضل اذا اعطً فً هذا أظهرت   ●

 بالمقارنة مع اعمار اكثر تقدماالسن 
من اجل الحصول التعرض للفٌروس، ان ٌعطى التطعٌم قبل ٌجب   ●

 النتائج االفضلعلى 
  
 

 ו
 قبل حدوثها HPVاالصابة بـالتطعٌم ٌمنع 

 بعد حدوثهاHPV االصابة بـالتطعٌم ال ٌعالج 



نمارا يىصً بانحصىل ػهً تطؼيم ضذ فيروس 

 ?في انمذرسة انبابيهىما

 األفضل ألن هذه هً الطرٌقة 

 إلعطاء التطعٌم ألكبر عدد ممكن 

 قبل حدوثها HPVاالصابة بـالتطعٌم ٌمنع 
 بعد حدوثهاHPV االصابة بـالتطعٌم ال ٌعالج 



 للمراهقٌن البابٌلوماالتطعٌم ضد فٌروس 

 

 أن تلقً التطعٌم ال ٌشجع على إنشاء عالقات جنسٌة البحوثاتأظهرت  ●

 قصوى قبل بداٌة النشاط الجنسً كً تكون له نجاعة ٌجب تلقً التطعٌم ● 

 

 

 

 سرطان عنق الرحمبنات من الحافظوا على  



 لتطعٌمأعراض جانبٌة بعد تلقً ا

وتكون عادة . الحصول على التطعٌمأعراض جانبٌة بعد ظهور ٌمكن 
 .خفٌفة وتزول بسرعة

 

هً االحمرار، اآلالم الموضعٌة وانتفاخ فً منطقة  األعراض المحلٌة
 .الحقنة

هً فقدان الوعً، دوخة، مٌل للتقٌؤ، آالم رأس، ارتفاع  الظواهر العامة

ٌمكن ان تحدث آالم عضالت، آالم مفاصل، آالم . فً درجة الحرارة

 .بطن، اسهال وتقًء



 :تلخٌص

ٌمنع السرطان لدى الرجال  البابٌلوماضد فٌروس التطعٌم  ●
 والنساء

 آمن البابٌلوماضد فٌروس التطعٌم ● 

ٌمنح الحماٌة الجٌدة عندما  البابٌلوماضد فٌروس التطعٌم  ●
 ٌعطى بسن صغٌرة

 عنق الرحم وسرطانات اخرىسرطان من نعمل معا من اجل الحماٌة 



 أيها األهاني وانمؼهمىن، بإمكاوىا حماية صحة اوالدكم

 
انتي واألمراض أوىاع مختهفة مه انسرطان ومىغ 

 .انبابيهىمافيروس يسببها 

 !بتطعٌم اوالدكماهتموا 


