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  التهاب السحايا والتلوث الدموي 

آما يمكن لهذه األمراض أن تصيب أي شخص وفي أي عمر في حين يعتبر . تعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من األمراض الخطيرة
  . الرضع واألطفال والصغار من البالغين أآثر عرضة لإلصابة بهذه األمراض

التعايش يستطيع معظم األشخاص .  ساعاتن من الممكن أن تفتك بالمريض خالل من األمراض الشائعة ولكالتهاب السحايا والتلوث الدموي ليست
 البعض اآلخرن يستغرق مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض باإلعاقة الدائمة في حي

  . وقتا طويال للوصول إلى مرحلة الشفاء التام
من األهمية لذلك ولكن بعض أنواع التهاب السحايا ال يمكن الوقاية منها، . التحصيناك طريقة هامة جدا لحماية أسرتك من هذا المرض وهي هن

إن أي شخص مصاب بالتهاب السحايا أو التلوث الدموي بحاجة إلى . األعراض التي تصاحبهابمكان أن تتعرف على هذه األمراض وآذلك 
  . لةرعاية طبية عاج

  ما هو مرض التهاب السحايا؟
  . وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي ألخطر أنواع هذا المرض. السحايا هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخمرض التهاب 

  ما هو مرض التلوث الدموي؟
  .رض التهاب السحايالموينشأ هذا المرض بسبب نفس البكتريا المسببة . مرض التلوث الدموي هو عبارة عن تلوث الدم

 . ربما تصاب بمرض التهاب السحايا ومرض التلوث الدموي في نفس الوقت

  آيف يمكنني حماية نفسي وأسرتي من هذه األمراض؟ 
جدير . من أهم طرق حماية أطفالك من هذه األمراض هي التأآد من تطعيمهم باللقاح المضاد لعدوى التهاب السحايا والتلوث الدموي •

 للرضع من خالل برنامج تحصين الطفولة تحمي من أنواع متعددة ومختلفة من التهاب السحايا  لألطفالن جميع اللقاحات المتاحةبالذآر أ
 . النكافالناتج عن  وآذلك التهاب السحايا التهاب السحايا بالمكورات الرئوية وHib و MenC -والتلوث الدموي

يمكن تطعيم آما . لتهاب السحايا بالمكورات الرئويةالحصول على اللقاح المضاد تخطى عمره الخامسة والستين اليمكن ألي شخص  •
األشخاص من جميع األعمار ممن يعانون من بعض المشاآل الصحية التي تجعلهم عرضة لإلصابة بمرض التهاب السحايا بالمكورات 

 .الرئوية
 ففي أيرلندا يتم تطعيم جميع. TBالتهاب السحايا طفال ضد  من الوقاية لدى األا خاصاوفر نوعي) BCG اسمالمعروف ب (TBإن لقاح  •

فإن ذلك اللقاح متاح للرضع واألطفال األآبر سنا والبالغين ممن لم يتم  الرضع بهذا اللقاح منذ والدتهم أما في المملكة المتحدة األطفال
مكان معيشتهم أو أين عاشوا في الماضي أو أين وربما يعزى ذلك إلى . TB وممن هم أآثر عرضة لإلصابة بالتهاب السحايا تطعيمهم

 . TBبمرض التهاب السحايا يعملون أو أن آبائهم أو أجدادهم وفدوا من بالد بها معدالت إصابة عالية 
ويحمي ذلك اللقاح من أمراض . ربما يحتاج األشخاص الذين يسافرون آثيرا إلى نوع خاص من لقاح التهاب السحايا رباعي التكافؤ •

 جدير بالذآر أن .135W وY و C و Men A: ب السحايا والتلوث الدموي الذي يسببه أربعة أنواع مختلفة من المؤثراتالتها
 خالل ACWYتم تطعيمك بلقاح التهاب السحايا بالمكورات السحائية رباعي التكافؤ  قد هالشهادة الصالحة التي تشهد بأن

يتم يجب أن . لدخول الملكة العربية السعوديةشيرة للحجيج والعمال الموسميين السنوات الثالث الماضية تعتبر من متطلبات التأ
 أسابيع على األقل قبل ةخالل ثالثالشهادة التي تثبت ذلك من طبيبك أو من عيادة السفريات أن تحصل على اللقاح وتطعيمك ب
 عامين فأنت بحاجة إلى القيام بذلك بمدة تزيد إذا آنت تسافر وبصحبتك أطفال أصغر من.  المملكة العربية السعوديةالتوجه إلى

  .على ثالثة شهور قبل السفر ألنه يتطلب أن يتم حقن األطفال الصغار مرتين تفصل بينهما ثالثة أشهر
 عيادة  طبيبك أوعيادةحين يمكنك التعرف من خالل في .  رباعي التكافؤالقاحإلى أفريقيا أيضا ربما يحتاج المسافرون  •

 . إذا آنت بحاجة إليه التطعيم بهذا اللقاح توفير على أي من البلدان التي تتأثر بهذه األمراض والسفريات
تحدث معظم حاالت التهاب السحايا والتلوث . تذآر، هناك عدد من أنواع التهاب السحايا والتلوث الدموي التي ال يمكن الوقاية منها

ولهذا السبب تتجلى أهمية أن . وال يوجد أي لقاح يقي من هذا النوع من المرض MenBأيرلندا والمملكة المتحدة بسبب الدموي في 
   . تكون على دراية بأعراض التهاب السحايا والتلوث الدموي آي تحمي نفسك وأسرتك من هذه األمراض
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 ما هي أعراض التهاب السحايا والتلوث الدموي؟ 
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    الرضع؟ ال األطفهل هناك نوع معين من األعراض يمكن رؤيتها في

  :  الرضعالتي ربما تصيب األطفالبعض األعراض األخرى فيما يلي . نعم

  بقع لينة حساسة أو منتفخة في رأس الطفل •

  رفض الطفل تناول الطعام •

  من الغضب عند حمله، مع صراخ بأنين شديدقويةحالة  •

 صالبة في الجسم مع حرآات ارتجافية أو تخبط أو فقدان للحيوية •

  .  الرضع بالمرض بصورة سريعة، لذلك يتعين فحصهم على نحو مستمرطفال األربما يصاب

  بالتهاب السحايا والتلوث الدموي؟في جميع األشخاص المصابين هل تظهر جميع هذه األعراض 
ك طفح جلدي إذا آان هنا.  تظهر هذه األعراض في أي شكل من األشكالقدففي جميع المرضى، ليس من الضروري أن تظهر هذه األعراض . ال

إذا لم يتالشى الطفح الجلدي وتستطيع رؤيته خالل . قم بكبس آأس بثبات على الطفح الجلدي. Tumbler Testيتعين عليك إجراء اختبار الكأس 
  . الكأس يتعين عليك طلب الرعاية الطبية على الفور

 

اليد أو راحة  مثل األآثر شحوبايع أنحاء الجسد، خاصة في األماآن لذلك قم بفحص البقع في جم. يصعب رؤية الطفح الجلدي آلما آان الجلد داآنا
 .  الفمفقوس فحص منطقة المعدة وجفن العين آما ال تنس. القدمبطن 

       

ديه تذآر أن المريض الذي يعاني من حالة خطرة يحتاج إلى الرعاية الطبية حتى إذا ظهر عدد قليل من البقع على جسده أو أن الطفح الجلدي ل
   .يتالشى أو أنه ال يوجد طفح جلدي على اإلطالق

 



 4 / 4  

    مصاب بالتهاب السحايا أو التلوث الدموي؟ مااشخصإذا علمت أن ماذا يتعين علي فعله 
لذلك إذا آان هناك شخص مريض، تحقق من ظهور أعراض المرض . تزيد حالة مريض التهاب السحايا أو التلوث الدموي سوءا وبشكل سريع

  .  يتعين عليك طلب الرعاية الطبية على الفورإذا اعتقدت أنه التهاب السحايا أو التلوث الدموي. نتظمعلى نحو م

  .  ساعة24 على مداربخط المساعدة  مجاني ال اتص،مؤسسة أبحاث التهاب السحايا
  080 8800 3344 –المملكة المتحدة 

  1800 41 33 44 –جمهورية أيرلندا 
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