
 Region Stockholm  

ي  ي لقاح فايروس الورم الحليمي البشر
 معلومات لمتلق 

(Human Papillomvirus, HPV) 

امن مع فحص عنق الرحم  ز  بالت 
 

 

 

 التطعيم ضد السرطان واألمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري 
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GARDASIL 9    معلومات عن لقاح  

 

GARDASIL 9     شركة فايروس  MSDمن  من  انواع  تسعة  ضد  لقاح   ي الحليم  الورم  هو 

    .58و  52  ،45 ، 33 ،31 ،18 ، 16 ، 11 ،6:البشري

 هذه الكراسة توف المعلومات التالية :  

 

 وألي غرض يستعمل.  Gardasil 9ماهو   

ي   
 اللقاح. كافة المعلومات الواجب معرفتها قبل تلق 

 كيفية إعطاء اللقاح.  

 األعراض الجانبية المتوقعة.  

 بعض االسئلة الواردة وإجاباتها.  

 أنواع االمراض الرسطانية المتعلقة بالفايروس.  

 .Gardasil 9الحماية المكتسبة من لقاح  

 

عند الشعور بأي أعراض جانبية بالتزامن مع التطعيم حتى تلك غير المذكورة هنا يجب  

.  و الصيديلي( القابلة أممرضة أو الطبيب أو المع كوادر الرعاية الصحية )التواصل 

يمكن األبالغ عن األعراض الجانبية بشكل مباشر لدائرة المنتجات الطبية من خالل  

 lakemedelsverket.se صفحة الدائرة الرسمية :

 عن سالمة اللقاح. عن اي أعراض جانبية يمكنك المساهمة بزيادة المعلومات    إن األبالغ 
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وألي االغراض يستعمل   GARDASIL 9 ماهو      

Gardasil 9  فئة البالغين حتى  هو لقاح لتطعيم األطفال والشباب من عمر تسعة سنوات و
م الحليمي البشري  األصابة بفايروس الور  الناتجة عنايضا. اللقاح يؤمن حماية ضد األمراض  

(HPV  من نوع )هذة األمراض تشمل تغيرات 58  ،  52  ،45  ،33  ،31  ،18  ،16  ،11  ،6 .

المرحلة  تعتبر  ) عنق    األولى  خلوية  األنثوية  التناسلية  األعضاء  في  السرطانية  لنمواألورام 
التناسلية    الثآليلالرحم و األجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية والمهبل( وفتحة الشرج و

الحم الذكور واإلناث.kondylomد  ي)الورم  (  Region Stockholm)  ستوكهولم  منطقة  ( عند 

( بالتزامن مع فحص عنق  HPV-vaccinتدعوكم للتطعيم ضد فايروس الورم الحليمي البشري)

وا الفايروس  عدوى  إنتشار  إيقاف  بهدف  األصابة  لقضاءالرحم  السرطانية ب  على  األمراض 
       .   همة عنناج لا

 

 

على  تأثير  له  وليس  بالفايروس  األصابة  عن  الناجمة  األمراض  ضد  عالجا  اليؤمن  اللقاح 
ب الفعلية  أنواع  األصابة  للقاح    الفايروسأحد  الممكن  من  لكن  وجدت  توفير   Gardasil 9إن 

 الحماية ضد األمراض الناجمة عن األصابة باألنواع األخرى للفايروس المتوافرة في اللقاح.  

الناجمة عن األصاب  Gardasil 9لقاح   األمراض  البشري  اليسبب  الحليمي  الورم  بفايروس  ة 

 التطعيم يعمل على تحفيز الجهاز المناعي الذاتي في الجسم إلنتاج أجسام مناعية مضادةوإنما 
 للفايروس. 
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 GARDASIL 9طالع عليها قبل تلقي لقاح المعلومات الواجب اإل

ي الحاالت التالية:  Gardasil 9أخذ لقاح عدم  يجب   
 ف 

 .الفعالة أو الثانويةحالة فرط التحسس ضد أحد مكونات اللقاح األساسية   وجود  ▪

التحسس ▪ فرط  بتفاعل  لقاح   األصابة  من  واحدة  بجرعة  التطعيم    أو     Gardasilإثر 
Silgard (HPV  أو 18، 16  ،11  ،6نوع ) Gardasil 9. 

ي حال كنت مصابا بأحد إضطرابات   
يجب عليك التحدث للطبيب أو الممرضة أو القابلة ف 

الطفيف   األرتفاع  )الحىم(.  الحرارة  بإرتفاع  أي مرض مصحوبا  أو  المناعة  أو ضعف  ف  الن  
 اليعتنر سببا لتأجيل التطعيم.  الزكام(كة أو التهاب المجاري التنفسية العليا)للحرار 

ي حال تعاطي أو التخطيط لتعاطي عالجا معينا   
يجب إعالم الطبيب أو الممرضة أو القابلة ف 

 وإن كانت دون الحاجة لوصفة طبية. 

امنة مع زرق األبر واردة الحدوث )خاصة بي   فئة   الشباب( لذلك يجب  حاالت األغماء المن  
ي حال تعرضك لمثل هذه الحاالت سابقا. 

 إعالم الطبيب او الممرضة أو القابلة ف 

 Gardasil 9  ( ي  البرسر الحليىمي  الورم  فايروس  أنواع  كافة  ضد  الحماية  (  HPVاليؤمن 
 المسسبة لألمراض. 

ي عىل الرجال والنساء إتباع ا 
المنتقلة جنسيا كإستخدام جراءات الوقائية ضد األمراض  ل ينبغ 

يك جديد او مؤقت.  ي حالة األتصال الجنسي مع شر
ي الذكري ف 

 الواف 

ي عىل النساء الستمرار   
ي عن الفحص الدوري للخاليا التناسلية النسائية وينبغ 

التطعيم اليغن 
 بهذا الفحص بشكل دوري. 

ي حالة الحمل  يجب طلب النصيحة الطبية من الطبيب أو الممرضة أو القابلة أو الصيدلي  
 ف 

 أو الشك بوجود حمل أو التخطيط للحمل قبل التطعيم. 

ي يخططن لليمكن تطعيم النساء المرضعات أو  
 .Gardasil 9لقاح  رضاعة بالنساء الالت 
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     GARDASIL 9 كيفية التطعيم بلقاح 

Gardasil 9  بشكل سائل غالبا  بل الطبيب أو الممرضة أو القابلةمن ق الحقنعن طريق يعىط
ي أعىل الذراع أو الفخذ. يتم الحقن  
ز للعمر    Gardasil 9  فز مخصص لألطفال والشباب والبالغي 

9   .  سنوات أو أكتر

العمرية   بلقاح    26-22الفئة  للتطعيم  الدوري   Gardasil 9عام مدعوة  الفحص  مع  امن  ز بالت 
 عنق الرحم.  شطانل

ن من اللقاح:   التطعيم يتم بجرعتي 

امن مع الفحص الدوري األول. الجرعة األ   ول بالن  

.    3الجرعة الثانية بعد   ي
امن مع الفحص الدوري الثات   سنوات وبالن  

 

 

يجب التحدث مع الشخص المسؤل عن إعطاء اللقاح أو أحد الكوادر الطبية  

 في حال الرغبة بالحصول على معلومات أكثر عن اللقاح. 

يمكن التطعيم بجرعة إظافية من لقاح    سابقا HPV  في حال كنت قد تلقيت لقاح

Gardasil 9  .لغرض الحصول على الحماية ضد تسعة أنواع من الفايروس 

 وفقا للتوصيات الرسمية.  Gardasil 9ينبغي إستخدام 
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الى ظهور بعض   GARDASIL 9ككافة اللقاحات قد يؤدي التطعيم بلقاح 

 األعراض الجانبية 

لظهور بعض األعراض الجانبية ولكن ليس من   HPVكافة اللقاحات قد يؤدي التطعيم بلقاح  ك
ي اللقاح. 

 الظروري ظهور هذه األعراض عىل جميع متلق 

أشخاص( هي  10من أصل  واحد  تظهر عند أكتر من شخصالجانبية األكتر شيوعا ) األعراض  
) إحمرار  الحقن  الجانبية    ،تورم    ، تحسس عند موقع  الرأس. هذه األعراض  ي 

ألم( و صداع فز
   تكون غاليا خفيفة إىل معتدلة الشدة. 

عند  )تظهر  األخرى  الشائعة  الجانبية  األعراض  إىل  من  أصل  واحد    شخص  مايصل   10من 
دوار والشعور    ،تعب وإعياء   ،حم  ،هي تحسس عند موقع الحقن ) كدمات وحكة(  أشخاص(
 بالغثيان. 

 

ي حال وجود أي تواصل مع 
الرعاية الصحية فز

و األعراض الجانبية تساؤالت حول التطعيم أ
 المحتملة. 

 

 

عند الشعور بأي أعراض جانبية بالتزامن مع التطعيم حتى تلك غير المذكورة هنا يجب  

التواصل مع كوادر الرعاية الصحية )الطبيب أو الممرضة أو القابلة أو الصيديلي(.  

يمكن األبالغ عن األعراض الجانبية بشكل مباشر لدائرة المنتجات الطبية من خالل  

 lakemedelsverket.seصفحة الدائرة الرسمية : 

 إن األبالغ عن اي أعراض جانبية يمكنك المساهمة بزيادة المعلومات عن سالمة اللقاح. 
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  ؟ HPVبالرغم من التطعيم المسبق بلقاح  Gardasil 9التطعيم بلقاح  يمكنهل 
أن يطعم بلقاح  Silgardأو  Gardasilل سابقا عىل لقاح ـص الحاصـخـللشيمكن  ،نعم

Gardasil 9. 

ي من إصابة حالية بفايروس الحليمات الورمي    Gardasil 9لقاح ؤدي هل ي
ن
   ؟  HPVللتعاف

ال، لهذا من الظروري إجراء فحص رسطان عنق الرحم مع فحص الكشف عن الفايروس الورمي  
ي   امن مع التطعيم او من خالل الفحصالخاص بك    (HPV-test)الحليمي البشر ز الدوري   بالت 

 للخاليا التناسلية عند القابلة. 

ي الحصول عىل معلومات حول 
 ؟ HPVأين يمكننن
ي هذه المواقع المعتمدة :   HPVالحصول عىل المزيد من المعلومات حول يمكنك 

 فز

▪ Nätverket mot gynekologisk cancer – gyncancer.se/kunskapfakta/hpv 
▪ Folkhälsomyndigheten – folkhalsomyndigheten.se 
▪ Vårdguiden – 1177.se 
▪ Internationella HPV referenscentret – hpvcenter.se/utrotning  

http://gyncancer.se/kunskapfakta/hpv
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/
https://www.1177.se/
https://www.hpvcenter.se/utrotning/
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 المرتبطة بفايروس الورم الحليمي البشري   أمراض السرطان

ة أو األغشية المخاطية. األغلبية   يتعرضون تنتقل عدوى الفايروس عن طريق التالمس بالبشر
تطور الحالة ألمراض   للعدوى بنوع واحد أو أكتر من الفايروس خالل الحياة. ترتفع إحتمالية

ي   البشر الحليمي  الورم  بفايروس  مرتبطة  األصابة رسطانية  من  الشفاء  حال عدم حصول  ي 
فز

والنساءبالفايروس   للرجال  البعيد.يمكن  المدى  عن   عىل  بالفايروس  األصابة  سواء  عىل حد 
 ألتصال الجنسي وتطور األصابة ألمراض رسطانية مرتبطة باألصابة بالفايروس. طريق ا

ي النساء  رسطان عنق الرحم 
هو الحالة األكتر شيوعا من األمراض الشطانية المرتبطة باألصابة   فز

ي.  ي من األصابة بالفايروس لكن   بفايروس الورم الحليمي البشر
غالبا تحصل عملية شفاء ذات 

ي عنق   عند بعض النساء
ي فز
ات خلوية قد تتطور لورم رسطاتز قد تتسبب األصابة بالفايروس بتغت 

حالة وفاة    150إصابة بشطان عنق الرحم ومايقارب    550تسجل السويد حواىلي    سنويا   الرحم. 
 بسبب المرض. 

ج الشر فتحة  والنساء  رسطان  الرجال  ي 
باألصابة   فز المرتبطة  لألمراض  أخر  مثال  هو 

ي السويد.   140بالفايروس.سنويا  يتم تشخيص حواىلي  
 شخص بهذا النوع من األورام الشطانية فز

 الحماية  

بأن  كك الجزم  اليمكن  اللقاحات  حماية   Gardasil 9ل  لعملية  يوفر  خضعوا  من  لكل  كاملة 
ي يؤمنها التطعيم.لقد أفادت دراسات المتابعة طوي

لة التطعيم. اليمكن الجزم بمدة الحماية اللت 
ة طويلة بعد التطعيم.   األمد السابقة والجارية عن حماية لفت 

أنواع الفايروس   ضد   حماية  Gardasil 9يؤمن لقاح  باإلستناد  عىل دراسات وبائية يتوقع أن  
 : ي المسبب لحواىلي      الورم الحليمي البشر

 من حاالت شطان عنق الرحم.  % 90 

 % من حالتالت الورم الحميد ) الثآليل التناسلية(. 90 

 85-90 % av all HPV-relaterad vulvacancer 

ي.   85- 80   % من حاالت شطان المهبل المرتبط بفايروس الورم الحليىمي البرسر

ي. 95- 90  ج المرتبط بفايروس الورم الحليىمي البرسر  % من حاالت شطان فتحة الرسر

ات الخلوية والمراحل األولية من األورام الرسطانية يمكن أن يؤمن الحماية ضد   التغين 

 المصاحبة.   

Gardasil 9  ي    اليوفر الحماية
ي. التطعيم اليغتز ضد جميع أنواع فايروس الورم الحليمي البشر

ي عىل النساء اإلستمرار بإتبعاء التوصيات
. ينبغز ي

بإستخدام    عن فحص الخاليا التناسلية الروتيتز
 بشكل دوري. فحص الخاليا التناسلية ب القيامو  وسائل الوقاية التناسلية
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Information på olika språk 
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TÜRK ى  فاریس عرب 
 


