
معلومات مهمة ألولياء االمور ومقدمي الرعاية

اللقاحات
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 هذا الكتيب هو جزء من مشروع تعزيز الوضع الصحي لألطفال
 الالجئين والمهاجرين في جنوب وجنوب شرق أوروبا ، بتمويل مشترك

 من قبل برنامج الصحة التابع لالتحاد األوروبي. يمثل محتوى هذا
 المنشور آراء المؤلف )المؤلفين( فقط وتقع على مسؤوليته /

 مسؤوليتها وحدها ؛ ال يمكن اعتبار أنه يعكس وجهات نظر المفوضية
 األوروبية و / أو المستهلكين ، الصحة ، الزراعة والوكالة التنفيذية

 لألغذية أو أي هيئة أخرى في االتحاد األوروبي. ال تتحمل المفوضية
 األوروبية والوكالة أي مسؤولية عن استخدام هذه المعلومات التي

تحتويــها.؟



ما هي اللقاحات؟

الصحة في  عالمًيا  نجاًحا  التحصين  يعد   ، العالمية  الصحة  لمنظمة   وفًقا 
اإلصابة خطر  من  اللقاحات  تقلل  عام.  األرواح كل  ماليين  وينقذ   والتنمية 
 باألمراض من خالل العمل مع مقاومة الجسم الطبيعية. اليوم ، لدينا لقاحات
 للوقاية من أكثر من 20 مرًضا يهدد الحياة وتساعد الناس من جميع األعمار

على العيش حياة طويلة وصحية.؟
بعض من  تحميهم  إنها  أطفالكم وصحتهم.  لحياة  للغاية  مهمة   اللقاحات 

، الخطيرة   األمراض 
جًدا المهم  من   لذلك 
منهجي بشكل   تطبيقها 

 ووفًقا للوصفات الطبية.؟

التطعيم جدول   باتباع 
تعيش الذي  البلد   في 
حماية يمكنك   ،  فيه 
األمراض من   أطفالك 
من وحتى   العديدة 
 الموت. إذا قمت بتأخير
تزيد فإنك   ،  التطعيم 
مناعة ضعف   من 

طفلك.؟

 العديد من البلدان لديها جداول تحصين مختلفة بناًء على األمراض السائدة
 في البلد. يتضمن جدول التحصين الحالي في بلغاريا التحصينات الوقائية
 اإللزامية وإعادة التحصين في سن معينة. يمكن الحصول على معلومات

حول الجدول الوطني للتحصين في بلغاريا من طبيب طفلك الشخصي.؟
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ما هو نظام اللقاحات في بلغاريا؟

 في بلغاريا ، يجب على كل شخص بالغ استخدام خدمات الطبيب الشخصي ،
نظام أطفال.  أخصائيي   – متخصصين  أطباء  قبل  من  األطفال  رعاية   ويتم 
يستخدمه الجميع  أن  يعني  وهذا  األجر.  مدفوع  البلغاري  الصحية   الرعاية 

بدفع رسوم تأمين صحي شهري إلزامي.؟
من المهم أن تعرف أن التأمين الصحي لألطفال تغطيه الدولة البلغارية!؟

 من المستحسن أن يخضع طفلك لفحص وقائي من قبل أخصائي أطفال
مرة واحدة على األقل كل 6 أشهر!؟

ان طفلي  على  يجب   لماذا 
 يلقح؟

 باإلضافة إلى كونها منقذة للحياة ،
 في بلغاريا ، لكي يذهب الطفل إلى
أن يجب   ، والمدرسة   الحضانة 
وأن تحصين  بطاقة  لديه   يكون 
اللقاحات جميع  على   يحصل 

 المناسبة لعمره.؟

 ماذا يحدث إذا لم يكن لدي مستند يحتوي على اللقاحات المعطاة
لطفلي؟

 في حالة عدم وجود دليل على إعطاء اي نوع من اللقاحات لطفلك في بلد
 المنشأ أو في مراكز العبور في اليونان وتركيا ، يتم إجراء اختبار لتحديد اذا كان

 هنلك اجسام مضادة و بالتالي اذا كان هناك ضرورة للتلقيح.؟
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 يمكنك الحصول على الدعم من قبل
مجلس النساء الالجئات في بلغاريا

 هاتف: 691 952 878 359+ 

مؤسسة ميسيا كريله – ستارا زاغورا
 هاتف: 598 653 897 359+ 

 Facebook: Health and Rights for Refugees ابحث عنا: مجموعة 
)https://www.facebook.com/groups/crwbg(

 في بعض األحيان ، إذا كان من غير الواضح ما إذا كان قد تم إعطاء اللقاح ،
 فقد يوصي األطباء بتكرار اللقاح ألن التطعيم اإلضافي آمن تماًما.؟

 تحسين الخدمات الصحية عن طريق االستشارات والمرافقة والترجمة.؟

 لفهم ما يحدث عند الذهاب إلى الطبيب أو التطعيم ، من الجيد أن تكون
 على دراية بالنظام الصحي في بلغاريا وأن يكن معك مترجم.؟

أن يوفر لك اليونيسف يمكن  بلغاريا شريك  الالجئات في  النساء   مجلس 
 وسيًطا لكي يترجم أثناء الفحص ، باإلضافة إلى أخصائي اجتماعي للمرافقة
قبل من  الدعم  على  الحصول  يمكن  خاسكوفو  منطقة  في   واالستشارة. 

مؤسسة ميسيا كريله.؟


