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صحيفة وقائع حول لقاح 
جدري القردة 

 MPOX – إم بوكس

إم بوكس )المعروف بجدري القردة سابًقا( هو فيروس يسبب الحمى والصداع وتورم الغدد الليمفاوية والتعب 
متبوًعا بطفح جلدي وبثور عىل الجلد. عادة ما ينتشر عن طريق االتصال الوثيق جًدا بشخص لديه إم بوكس. 

لمحة عامة عن اللقاح 

لقاح ®Imvamune إمفاميون: 

 ُمعتمد في كندا للوقاية من إم بوكس. 	 

  آمن وفّعال. 	 

  يُمكن استخدامه قبل التعرض إىل الفيروس )لقاح ما قبل التعرض( أو في غضون 14 يوًما بعد التعرض 	 
)لقاح ما بعد التعرض(. 

  يتطلُب جرعتين* يفصل بينهما 28 يوًما للحماية الكاملة – إن تَلَقي كال الجرعتين مهم جًدا حيث أن الجرعتين 	 
تؤمنا الحماية األفضل. 

  يجب إعطاؤه لشخص تلقى لقاح الجدري في الماضي لضمان حمايته. 	 

  يُحقن في الطبقة الدهنية الموجودة فوق العضلة في الجزء العلوي من الذراع. 	 

  ال يترك ندبة مثل النسخة القديمة من لقاح الجدري. 	 

  يُعلم جهازك المناعي التعرُّف عىل فيروس إم بوكس ومحاربته. 	 

  تبدأ الوقاية بعد أسبوعين من تاريخ التطعيم. 	 

  يحتوي عىل فيروس ُمعّدل وال يمكن أن يسبب لك المرض. 	 

*الجرعة الثانية هي جرعة كاملة مثل األوىل تماًما 

اللقاح مجاني وهو متوفر لألشخاص المؤهلين. ال يلزمك بطاقة هوية أو بطاقة التأمين الصحي في أونتاريو. بالنسبة للعيادات 

التي تديرها البلدية، يلزم حجز موعد. 

األهلية للقاح 

 :بناًء عىل إرشادات وزارة الصحة في أونتاريو، تُعطى جرعة واحدة من اللقاح للمجموعات المؤهلة التالية

1 . :لقاح ما قبل التعرض

(  ثنائي الروح، غير ثنائي الجنس، المتحولون جنسًيا، متوافقو الجنس، ثنائيو الجنس، أحرار الجنس الذين يُعرِّفون أ
أنفسهم أو لديهم شركاء جنسيين يُعرٍّفون أنفسهم عىل أنهم ينتمون إىل مجتمع المثليين ومزدوجي الميول الجنسية 

وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال )gbMSM( وواحد عىل األقل مما يلي: 

 أصيب بعدوى مؤكدة تنتقل عن طريق االتصال الجنسي في غضون السنة الماضية 	 

https://reservation.frontdesksuite.ca/tph/monkeypoxclinics/Home/Index?Culture=en&PageId=57cb59b0-298e-4193-b69b-6269ba964751&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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  لديه أو يخطط بأن يكون لديه شريكان جنسيان أو أكثر أو في عالقة قد يكون فيها لدى أحد الشركاء عىل األقل شركاء 	 
جنسيين آخرين؛ 

   حضر أماكن لالتصال الجنسي )مثل حمامات المثليين ونوادي الجنس( مؤخرًا أو قد يكون يخطط لذلك، 	 
أو يعمل/يتطوع في هذه األماكن؛ 

  مارس الجنس مع شخص مجهول )مثل استخدام تطبيقات التعارف عبر اإلنترنت( ؛ و/أو 	 
  كنت عىل اتصال جنسي بشخص منخرط بالعمل في الجنس. 	 

(األشخاص الذين يُعرفون أنفسهم عىل أنهم ينخرطون بالعمل في الجنس أو قد يكونون يخططون لالنخراط بالعمل ب
به، بغض النظر عن الجنس أو النوع الجنسي الذي يعرفون أنفسهم أنهم منتمون له. 

(موظفو مختبرات البحوث الذين يعملون مباشرة عىل استنساخ فيروسات أورثوبوكس ج

االتصاالت المنزلية و / أو الجنسية لألشخاص المؤهلين للحصول عىل لقاح ما قبل التعرض المذكور أعاله في الجزأين 

)أ( و )ب( والذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل إىل شديد )لديهم جهاز مناعة ضعيف( أو قد يكونون 
معرضين لخطر اإلصابة بمرض شديد من عدوى MPOX. قد يُنظر في إعطاء هؤالء األفراد لقاح ما قبل التعرض، 

وعليهم االتصال بمقدم للرعاية الصحية أو بهيئة الصحة العامة في تورونتو للحصول عىل مزيد من المعلومات. 

لقاح ما بعد التعرض . 2

  يجب عىل األشخاص الذين هم عىل عالقة وثيقة بشخص مصاب بإم بوكس، أو قد تعرَّضوا إىل مكان ينتشر فيه إم 	 
بوكس االتصال بهيئة الصحة العامة في تورونتو ليخضعوا إىل تقييم لمعرفة ما إذا كان يوصى بتلقيهم اللقاح.

 عندما يُستخَدم التطعيم بعد التعرُّض، يجب أن يُعطى في غضون أربعة أيام ولكن يُمكن إعطاؤه حتى 14 يوًما بعد 	 
التعرُّض األخير. 

 يستطيع األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة كتطعيم بعد التعرُّض أن يتلقوا جرعة ثانية بعد 28 يوًما عىل األقل. 	 

 عىل األشخاص دون 18 عاًما استشارة أحد مقدمي الرعاية الصحية قبل تلقيهم للجرعة الثانية. 	 

إذا كنت قد تلقيَت لقاح الجدري مسبًقا: 

إذا كنَت مؤهالً لتلقي إمفاميون كتطعيم يسبق أو يلي التعرُّض، وقد تلقيت تطعيم الجدري ُمسبًقا )إما جيل أقدم 
يستنسخ لقاح الجدري )الحي( أو إمفاميون( في الماضي، فما زال عليك تحصين نفسك من إم بوكس حيث أنه يُمكن 

أن ال تكون محمًيا. 

اآلثار الجانبية والمخاطر 

كغيره من اللقاحات األخرى، قد يسبب هذا اللقاح بعض اآلثار الجانبية. معظمها خفيف إىل معتدل، وتختفي بمفردها 

في غضون سبعة أيام. تشمل اآلثار الجانبية الشائعة ما يلي: 

 احمرار أو ألم أو تورم في موقع الحقن 	 

 شعور بالتعب 	 

 صداع 	 

آ الم في العضالت	 

 غثيان 	 

اتصل بمقدم للرعاية الصحية أو اذهب إىل أقرب قسم طوارئ إذا ظهرَت عليك أي من هذه األعراض بعد تلقي اللقاح: 

 شرى 	 

 تورم في الوجه أو الفم 	 

2



 صعوبة أو ضيق في التنفس	 

 ألم في الصدر أو خفقان في القلب 	 

  :تحدث إىل أحد مقدمي الرعاية الصحية قبل تلقي اللقاح إذا

 كانت لديك حساسية أو حساسيات مفرطة ألي من مكونات اللقاح بما في ذلك: 	 

 التريس/تروميثامين، والبروموبوتيل، والبنزوناز، وبروتين الدجاج، والبيض، والجنتاميسين، والسيبروفلوكساسين. 	 

  سبق أن حدث لك رد فعل خطير ألي نوع آخر من لقاحات الجدري/إم بوكس. 	 

 كنت تتلقى لقاح إمفاميون قبل أو بعد أقل من أربعة أسابيع من تلقيك للقاح آخر. 	 

 كان عمرك أقل من 18 عاًما. 	 

 كنِت حامالً أو مرضعة. 	 

 كنت تعاني من جهاز مناعي ضعيف )بما في ذلك زرع األعضاء أو فيروس نقص المناعة البشرية المرافق لتعداد 	 
 .)CD4 منخفض/غير معروف لخاليا

أجّل تلقي التطعيم إذا كانت لديك أي من أعراض كوفيد19-، و/أو إذا أُلزمَت بعزل نفسك. 

إذا كنت تظن أنك مصاب بإم بوكس، من الضروري أن تعزل نفسك فوًرا وتتصل بمقدم للرعاية الصحية. في الوقت 
الحالي، األشخاص المصابون بإم بوكس أو الذين قد أصيبوا به غير مؤهلين لتلقي اللقاح. 

.toronto.ca/MPOX تحدث إىل مقدم رعاية صحية أو تفضل بزيارة:لمزيد من المعلومات
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https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=how-to-prevent-the-spread-of-monkeypox



