
جوازات السفر، التذاكر، املال؟
هل أنت جاهز للسفر حًقا؟

A االلتهاب الكبدي

الحمى الصفراء

حمى التيفوئيد

شلل األطفال

التيتانوس

رحلة امنة
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ما املقصود بااللتهاب الكبدي A؟
االلتهاب الكبدي A هو عدوى فريوسية تصيب 

الكبد.ميكن أن يكون خطريًا يف بعض األحيان.

 ما األعراض؟ 
ميكن أن تظهر أعراض االلتهاب الكبدي A بعد أسبوعني إىل ستة أسابيع 

من اإلصابة بالفريوس.
العالمة األوىل للعدوى هي اإلصابة بحالة تشبه اإلنفلونزا.ميكن أن تتطور 

األعراض، وتؤدي إىل:

• الحمى
• فقدان الشهية

• التقيؤ والغثيان
• آالم يف املعدة
• فقدان الوزن

• براز شاحب وبول داكن
• اصفرار الجلد والعينني )الريقان(

• طفح جلدي وآالم يف املفاصل بشكل عريض

تختلف درجة شدة أعراض االلتهاب الكبدي A وقد تكون أكرث خطورة 
لدى كبار السن.

 كيف ينترش؟ 
يوجد فريوس االلتهاب الكبدي A يف براز األشخاص املصابني بالعدوى.عادًة 

ما ينترش االلتهاب الكبدي A من خالل تناول األطعمة أو املرشوبات 
امللوثة أو عن طريق مقابض أبواب املراحيض.يتم امتصاص الفريوس 

عموًما عن طريق الفم، ولكن قد ينتقل إليك الفريوس أيًضا عن طريق 
مالمسة شخص مصاب بالعدوى )حتى إذا مل يكن لديه أي أعراض(.

غالبًا ما يرتبط االلتهاب الكبدي A مبناطق ال يكون فيها الرصف الصحي 
الجيد مضمونًا.مع ذلك، قد يصاب املسافرون أيًضا خالل الفرتات اإلقامة 
القصرية يف أي نوع من اإلقامة.قد يتلوث الطعام أثناء تحضريه، حتى يف 

املنشآت كاملة الخدمات والفنادق ذات تصنيف النجوم.

السفر الصحي: 
 دليل عميل يحتوي عىل نصائح 

صحية مفيدة للمسافرين

معلومات عن االلتهاب الكبدي A ألولئك الذين يسافرون إىل الخارج

الحمى الصفراء 

A االلتهاب الكبدي

حمى التيفوئيد

شلل األطفال

التيتانوس

املراجع
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 ما مخاطر اإلصابة بااللتهاب الكبدي A؟ 
كام هو الحال مع العديد من األمراض املرتبطة بالسفر، يعتمد خطر 

اإلصابة بااللتهاب الكبدي A عىل:

• املنطقة التي تسافر إليها
• حاالت الرصف الصحي

• األنشطة التي تشارك فيها هناك

  ما هي املناطق التي قد تكون فيها معرًضا 
 لخطر اإلصابة بااللتهاب الكبدي A؟

أكرث املناطق التي قد تكون فيها »معرًضا« لخطر اإلصابة بالعدوى هي 
إفريقيا )مبا يف ذلك املغرب، وتونس، ومرص، وليبيا، والجزائر( وأمريكا 

الالتينية وآسيا )خاصًة الهند(. )خاصًة الهند(.

  كيف ميكنني وقاية نفيس من اإلصابة 
 بااللتهاب الكبدي A؟

االهتامم بالنظافة الصحية السليمة عندما يتعلق األمر بالطعام واملاء.
ميكن أن تساعدك الخطوات التالية عىل وقاية نفسك من اإلصابة 

:A بااللتهاب الكبدي

• اغسل يديك جيًدا بعد استخدام الحامم وقبل تناول كل وجبة
• ارشب فقط املاء املعبأ يف زجاجات، أو املغيل، أو املنقى

• تجنب تناول الطعام النيء
• تجنب تناول اآليس كريم، ومكعبات الثلج، واألطعمة

 التي يدخل فيها الثلج
• ال تتناول إال الفاكهة التي ميكن تقشريها فقط

• تأكد من أن األطعمة الساخنة واملطبوخة جيًدا مصنوعة من
منتجات طازجة واحرص عىل تناولها فوًرا
• تجنب تناول منتجات األلبان غري املبسرتة

 هل ميكن عالج االلتهاب الكبدي؟ 
.A ال يوجد عالج محدد لألشخاص املصابني بعدوى االلتهاب الكبدي 

عادًة ما يستغرق الشفاء شهرًا واحًدا بني الشباب األصحاء. ميوت حوايل 
2% من األشخاص املصابني بالعدوى الذين تزيد أعامرهم عن 50 عاًما 

.A بسبب االلتهاب الكبدي

 التطعيم 
 هناك لقاحات متاحة للبالغني واألطفال ملن

يبلغون من العمر أكرث من عام.

• جرعة واحدة من لقاح التهاب الكبد A توفر حامية قصرية األجل ملدة
رحلة واحدة.

• للحامية عىل املدى الطويل، من الرضوري الحصول عىل جرعتني     
تفصل بينهام ستة إىل اثني عرش شهرا، اعتامدا عىل اللقاح 

املستخدم.  

 قبل املغادرة: 
تحدث إىل طبيبك العام، أو حدد موعًدا يف مركز التطعيم بوحدتك 

 A الصحية املحلية، لتقييم مدى خطر تعرضك لإلصابة بااللتهاب الكبدي
والتحقق من حالة التطعيم لديك.

املناطق الوبائية

ملزيد من املعلومات قبل السفر، يُرجى زيارة الصفحة املخصصة للمرض من 
املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة الصحة

www.salute.gov.it

 املراجع يف الصفحة 18
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ما املقصود بالحمى الصفراء؟
إن الحمى الصفراء هي عدوى فريوسية خطرية جًدا 

ومميتة ميكن أن تنتقل عن طريق لدغ بعض 
البعوض الذي ينشط بشكل رئييس خالل النهار.

 ما األعراض؟ 
قد تظهر أعراض الحمى الصفراء بعد ثالثة إىل ستة أيام من التعرض للدغ 

من بعوض يحمل العدوى.

يف املرحلة األوىل، تظهر أعراض مشابهة لإلنفلونزا:
• الصداع

• أمل يف العضالت )بشكل رئييس يف الظهر(
• الحمى

• فقدان الشهية
• الغثيان
• التقيؤ

• الريقان )اصفرار الجلد والعينني( والذي قد يشتد.

يبدأ معظم املرىض يف الشعور بالتحسن أو الشفاء التام خالل ثالثة إىل 
أربعة أيام. مع ذلك، يف 15 إىل 25 % من األشخاص، سوف يتطور املرض 

وينتقل إىل مرحلة الحقة أكرث خطورة.

تتضمن أعراض هذه املرحلة التالية:
• الحمى

• الريقان بدرجة أكرث شدة
• دم يف القيء

• نزف من األذنني، أو العينني، أو الفم
• فشل كلوي

• تليف كبدي

ميوت ما يقرب من 50% من املرىض الذين يعانون من هذه املرحلة 
الالحقة يف غضون عرشة إىل أربعة عرش يوًما.

 كيف تنترش؟ معلومات عن الحمى الصفراء للمسافرين إىل الخارج
ال ميكن أن تنتقل إليك الحمى الصفراء عن طريق مالمسة أشخاص 

مصابني بالعدوى، بل ميكن فقط أن ]تنتقل إليك[ عن طريق البعوض 
الذي يحمل الفريوس. قد يصاب هذا البعوض بفريوس الحمى الصفراء 
منذ الوالدة أو بعد لدغ البرش اآلخرين املصابني به بالفعل. عىل عكس 

العديد من أنواع البعوض الذي ينشط بني غروب الشمس والفجر، يتغذى 
بعوض الحمى الصفراء خالل النهار، وبشكل أسايس خالل أبرد الساعات، 

مثل بعد رشوق الشمس أو قبل غروب الشمس مبارشًة.

ما هي مخاطر اإلصابة بالحمى الصفراء؟ 
كام هو الحال مع األمراض األخرى املرتبطة بالسفر، يعتمد مدى خطر 

تعرضك لإلصابة بالحمى الصفراء عىل:

• املنطقة التي تسافر إليها
• مدة رحلتك 

• األنشطة التي تشارك فيها هناك

  ما هي املناطق التي قد تكون معرًضا فيها لخطر 
 اإلصابة بالحمى الصفراء؟ 

تُعد املناطق التي قد تكون معرًضا فيها أكرث لخطر اإلصابة بالعدوى هي 
املناطق املدارية يف أفريقيا وأمريكا الجنوبية. يوجد أيًضا خطر متزايد 

للتعرض لإلصابة بالعدوى يف بعض أجزاء أمريكا الوسطى ومنطقة البحر 
الكاريبي، مثل بنام وترينيداد. تتطلب بعض الدول إثبات التطعيم قبل 

السامح للمسافرين بالدخول.

  كيف ميكنني وقاية نفيس من اإلصابة 
 بالحمى الصفراء؟ 

عن طريق تجنب لدغات البعوض

منطقة منخفضة املخاطراملناطق شديدة الخطورة
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ملزيد من املعلومات قبل السفر، يُرجى زيارة الصفحة املخصصة للمرض من 
املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة الصحة
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إذا كنت مسافرًا يف منطقة تنترش بها اإلصابة بالحمى الصفراء، فمن املهم 
أن تفعل كل يشء لتجنب التعرض للدغ:

• تجنب التواجد يف املناطق التي ينترش فيها بشكل عاٍل عىل نحٍو خاص
البعوض مثل املستنقعات، والغابات، واألخشاب

• ارتِد مالبس فضفاضة )ميكن للبعوض أن يلدغ من خالل املالبس
 الضيقة، حتى الجينز!(، واحرص عىل تغطية جلدك بأكرب قدر ممكن منها

• استخدم منتًجا لطرد الحرشات. هناك العديد من املواد الطاردة 
للحرشات املختلفة املتاحة.

 هل ميكن عالج الحمى الصفراء؟ 
ال يوجد عالج لألشخاص الذين يصابوا بالحمى الصفراء. ومع ذلك، ميكن 
تخفيف األعراض باستخدام عالجات مختلفة ترتاوح بني أخذ املسكنات 

ونقل الدم.

 التطعيم 
يُعترب التطعيم الطريقة األكرث فعالية للوقاية من الحمى الصفراء. من 
الرضوري إعطاء لقاح الحمى الصفراء وتسجيله عىل شهادة يف مركز 

تطعيم دويل معتمد.

• وفًقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية يف يوليو 2016، تقرر أن جرعة

 واحدة من لقاح الحمى الصفراء توفر حامية مدى الحياة.
• يُنصح بجرعة معززة لبعض املجموعات املعرضة لخطر اإلصابة

 بالعدوى. اطلب نصيحة من مركز تطعيم معرتف به لتقييم مدى 
خطر تعرضك لإلصابة بالحمى الصفراء

 قبل املغادرة: 
تحدث إىل طبيبك العام، أو حدد موعًدا يف مركز التطعيم بوحدتك 

الصحية املحلية، لتقييم مدى خطر تعرضك لإلصابة بالحمى الصفراء 
والتحقق من حالة التطعيم لديك.

ما املقصود بحمى التيفوئيد؟
إن حمى التيفوئيد مرض ُمعٍد تسببه بعض أنواع 

لْمونيلَُة التيفية يف طعام  البكترييا من مجموعة السَّ
أو رشاب ملوث.

 ما األعراض؟ 
ميكن أن تظهر أعراض حمى التيفوئيد بعد أسبوع إىل ثالثة أسابيع من 

تناول طعام أو ماء ملوث.

قد تشمل األعراض األوىل لحمى التيفوئيد:
• الحمى

• أمل يف البطن
• صداع خفيف

• التقيؤ
• اإلسهال أو اإلمساك

مع تقدم حمى التيفوئيد، قد تزداد هذه األعراض سوًءا وقد تظهر 
عليك أعراض أخرى، مبا يف ذلك:

• اإلنهاك
• فقدان الشهية

• انخفاض معدل رضبات القلب
• تنفس رسيع

• بعض االرتباك
• تورم البطن

إذا مل يتم عالج حمى التيفوئيد، فقد يصاب شخص من كل عرشة أشخاص 
مبضاعفات خطرية منذ األسبوع الثالث، وخاصًة النزف الداخيل أو متزق يف 
األمعاء. قد تؤدي املضاعفات الناتجة عن حمى التيفوئيد غري املعالجة إىل 

الوفاة يف 10-20% من الحاالت.

 كيف تنترش؟ 
عادًة ما تتم اإلصابة بحمى التيفوئيد من خالل تناول طعام أو ماء مصاب 
لْمونيلَُة التيفية.تنتقل هذه البكترييا عن طريق براز األشخاص  ببكترييا السَّ

معلومات عن حمى التيفوئيد للمسافرين إىل الخارج
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املصابني بالعدوى.لذلك قد يتلوث الطعام والرشاب إذا تم التعامل معهام 
من ِقبل شخص مصاب بالتيفوئيد، وقد تتلوث مياه الرشب بسبب 

تتداخلها مع مياه الرصف.وبالتايل فإن العدوى تنترش أكرث يف املناطق التي 
تكون فيها أحوال الرصف الصحي غري مضمونة.

 ما هي مخاطر اإلصابة بحمى التيفوئيد؟ 
كام هو الحال مع العديد من األمراض املرتبطة بالسفر، يعتمد مدى خطر 

تعرضك لإلصابة بحمى التيفوئيد عىل:

• املنطقة التي تسافر إليها
• مدة رحلتك

• األنشطة التي تشارك فيها هناك
• أحوال الرصف الصحي هناك

األشخاص املعرضون لخطر اإلصابة بالعدوى بشكٍل خاص هم أولئك الذين 
يذهبون يف رحالت معسكرات إىل أماكن بها أحوال الرصف الصحي 

محدودة، وخاصًة عندما تستمر الرحلة ألكرث من شهر واحد.

  ما هي املناطق التي قد تكون معرًضا فيها لخطر 
 اإلصابة بحمى التيفوئيد؟ 

تُعد قارة آسيا من أكرث املناطق التي قد تكون »معرًضا« فيها لخطر 
اإلصابة بالعدوى، وبشكٍل خاص الهند، وباكستان، وبنجالديش.تشمل 

املناطق األخرى التي قد تكون معرًضا فيها لخطر اإلصابة بالعدوى شامل 
إفريقيا والسنغال.يكون خطر اإلصابة بالعدوى أيًضا أعىل يف بعض بلدان 

أمريكا الالتينية )تشييل، وبريو، واملكسيك(.

  كيف ميكنني وقاية نفيس من اإلصابة 
 بحمى التيفوئيد؟ 

االهتامم بالنظافة الصحية السليمة عندما يتعلق األمر بالطعام واملاء.
إن حمى التيفوئيد ليست هي املرض الوحيد الذي ينتقل عن طريق املاء 

املناطق الوبائية أو شديدة الوباءاملناطق الوبائية املتوطنة

ملزيد من املعلومات قبل السفر، يُرجى زيارة الصفحة املخصصة للمرض من 
املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة الصحة

www.salute.gov.it

والطعام.ميكن أن تساعدك الخطوات التالية عىل وقاية نفسك من اإلصابة 
بالعديد من األمراض املرتبطة بالسفر:

• اغسل يديك جيًدا قبل األكل
• ارشب فقط املاء املعبأ يف زجاجات، أو املغيل، أو املنقى

• تجنب تناول اآليس كريم، ومكعبات الثلج، واألطعمة
التي يدخل فيها الثلج

• تجنب تناول الطعام النيء
• ال تتناول إال الفاكهة التي ميكن تقشريها فقط

• تأكد من أن األطعمة الساخنة واملطبوخة جيًدا مصنوعة من
منتجات طازجة واحرص عىل تناولها فوًرا
• تجنب تناول منتجات األلبان غري املبترسة

 هل ميكن عالج حمى التيفوئيد؟ 
ميكن عالج حمى التيفوئيد باملضادات الحيوية عىل مدار سبعة إىل أربعة 

عرش يوًما. ومع ذلك، قد يستغرق الشفاء التام عدة أسابيع.قد تختلف 
فرتة الشفاء هذه بناًء عىل مدى رسعة تشخيص املرض وعالجه.

 التطعيم 
هناك نوعان من اللقاحات املتوفرة تجاريًا:

• لقاح حي مخفف يؤخذ عن طريق الفم يف ثالث جرعات يوًما بعد
يوم، يوصف من عمر 5 سنوات.

• لقاح السكريات املتعددة املُحّفظة )يف أنتيجن( ويؤخذ يف العضل يف
جرعة واحدة، يوصف من عمر سنتني.

 قبل املغادرة: 
تحدث إىل طبيبك العام، أو حدد موعًدا يف مركز التطعيم بوحدتك 

الصحية املحلية، لتقييم مدى خطر تعرضك لإلصابة بحمى التيفوئيد 
والتحقق من حالة التطعيم لديك.

 املراجع يف الصفحة 18
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ما املقصود بشلل األطفال؟
التهاب سنجابية النخاع، أو شلل األطفال، هو مرض 
شديد العدوى ميكن أن يتسبب يف شلل شديد أو 
شلل ال ميكن عالجه )استخدام العكازين أو عدم 

القدرة عىل امليش( والوفاة.

 ما األعراض؟ 
ال تظهر عىل األفراد غالبًا عالمات رسيرية لإلصابة بالعدوى )غالبًا ما يكون 

املرض بدون أعراض(.

• الحمى
• الصداع

• تصلب الرقبة 
• اإلعياء 
• التقيؤ

• آالم املفاصل

مع تقدم شلل األطفال، قد تزداد األعراض سوًءا حتى تصل إىل حالة الشلل 
)يبقى شخص واحد من كل 200 مصابًا بشلل األطفال بشكل دائم(.

 كيف ينترش؟ 
شلل األطفال مرض معٍد للغاية. وهو ينترش من خالل ابتالع جسيامت 

الرباز املصابة )نتيجًة لسوء مامرسات النظافة( وغالبًا ما يكون من خالل 
الطعام امللّوث واملاء امللّوث. وقد ينترش أيًضا من خالل جسيامت اللعاب 

املصابة من أشخاص مرىض أو من حاملني للعدوى أصحاء. 

 ما مخاطر اإلصابة مبرض شلل األطفال؟ 
تزداد مخاطر اإلصابة بشلل األطفال لحقيقة أنه من املرجح أال تظهر عىل 
الشخص املصاب بالعدوى أعراض واضحة ومرئية. ميكن أن يتسبب ذلك 

 يف انتشار سلسلة العدوى برسعة، وخصوًصا يف حالة عدم وجود
التعقيم الكايف.

 ما املناطق املعرضة لخطر شلل األطفال؟ معلومات عن شلل األطفال للمسافرين إىل الخارج
املناطق األكرث عرضة للخطر هي أفغانستان وباكستان، حيث ميثل شلل 

األطفال بها حالة طوارئ صحية. 

 كيف أقي نفيس من اإلصابة بشلل األطفال؟ 
االهتامم بالنظافة الصحية السليمة عندما يتعلق األمر بالطعام واملاء.

الخطوات التالية تساعد يف حامية نفسك من مرض شلل األطفال واألمراض 
املنقولة من خالل الطعام واملياه، وقد تزداد مخاطر ذلك عند السفر إىل 

املناطق التي توجد بها أمراض مستوطنة:

• اغسل يديك جيًدا قبل األكل
• ارشب فقط املاء املعبأ يف زجاجات، أو املغيل، أو املنقى

• تجنب تناول اآليس كريم، ومكعبات الثلج، واألطعمة التي
يدخل فيها الثلج

• تجنب تناول الطعام النيء
• ال تتناول إال الفاكهة التي ميكن تقشريها فقط

• تأكد من أن األطعمة الساخنة واملطبوخة جيًدا مصنوعة من
منتجات طازجة واحرص عىل تناولها فوًرا
• تجنب تناول منتجات األلبان غري املبترسة

 هل ميكن عالج شلل األطفال؟ 
ال يوجد عالج لشلل األطفال. تتوفر عالجات لألعراض فقط، والتي ميكن 

أن تقلل جزئيًا من تأثريات املرض.

 التطعيم 
يتوفر لقاح شلل األطفال عادًة مع مستضدات التيتانوس والدفترييا 

والسعال الدييك. تويص وزارة الصحة بتطعيم جميع حديثي الوالدة ضد 

املناطق الوبائية
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شلل األطفال من خالل جدول زمني مكون من ثالث جرعات، يليها 
جرعات تنشيطية يف مرحلة ما قبل املدرسة واملراهقة، ليصل إجاميل 

الجرعات خمس جرعات عىل مدى حياة الشخص

 قبل املغادرة: 
تحدث إىل املامرس العام الخاص بك أو حدد موعًدا يف مركز التطعيم 

التابع لوحدة الصحة املحلية لتقييم مدى خطر تعرضك لإلصابة بشلل 
ما املقصود بالتيتانوس؟األطفال والتحقق من حالة التطعيم لديك.

التيتانوس هو مرض تتسبب فيه بكترييا املطثية 
الكزازية التي تتسبب يف شلل للعضالت. يف الحاالت 

األكرث شدة، التي تُصاب فيها عضالت الجهاز 
التنفيس، ميكن أن يؤدي التيتانوس إىل الوفاة.

 ما األعراض؟ 
ميكن أن تحدث أعراض التيتانوس من 3 إىل 21 يوًما بعد اإلصابة به، 

مبتوسط 14 يوًما. كلام كانت فرتة الحضانة أقرص، زادت شدة املرض. تبدأ 
تقلصات العضالت الناتجة عن املرض عادًة يف الرأس وتنترش بشكل عام 

إىل أجزاء أخرى من الجسم، مثل الجذع واألطراف.

األعراض األكرث شيوًعا تتضمن:
• تشنج الفك

• تيبس العضالت يف الجسم كله
• صعوبة يف البلع

• تقلص وانقباض يف العضالت )الظهر والبطن واألطراف(
• حمى وتعرق

• تغريات يف ضغط الدم ومعدل رضبات القلب

مع تقدم التيتانوس، قد تزداد هذه األعراض سوًءا وقد تظهر عليك 
أعراض أخرى، منها:

• صعوبة التنفس
• الكسور 

• عداوى ثانوية
• االلتهاب الرئوي 

• الوفاة 

 كيف ينترش؟ 
التيتانوس مرض معدي ولكنه ال ينتقل من إنسان إىل إنسان. وعادًة ما 

تعيش البكترييا يف أمعاء الحيوانات مثل املاشية واألحصنة واألغنام وأيًضا 

معلومات عن التيتانوس للمسافرين إىل الخارج

 املراجع يف الصفحة 18
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البرش، حيث يتم إفرازها يف الرباز. ميكن لألبواغ البكتريية أن تعيش 
لسنوات يف البيئة، وغالبًا ما تلوث الغبار والرتبة.

ينتقل املرض عند مالمسة الرتبة أو الرباز أو األدوات الصدئة للجروح أو 
الجروح املفتوحة.

 ما مخاطر اإلصابة مبرض التيتانوس؟ 
كام هو الحال يف كثري من األمراض املرتبطة بالسفر، فإن خطر إصابتك 

بالتيتانوس يعتمد عىل األنشطة التي تشارك فيها.

األشخاص املعرضون لخطر معني هم أولئك الذين ميارسون األنشطة 
الخارجية والرحالت. 

 ما املناطق املعرضة لخطر التيتانوس؟ 
التيتانوس هو مرض ينترش يف جميع أنحاء العامل ألنه يوجد بالبيئة.

 هل ميكن عالج التيتانوس؟ 
يتطلب عالج التيتانوس دخول املستشفى ويشمل تناول مضادات 

ميكروبات، مثل البنسلني G وميرتونيدازول، باإلضافة إىل إجراءات تهدف 
إىل تخفيف تشنجات العضالت. قد يستغرق التعايف الكامل شهوًرا. يف 

حالة عدم وجود عالج مناسب، يصل معدل الوفيات إىل 50 % يف الحاالت 
األكرث شدة بسبب فشل الجهاز التنفيس أو توقف القلب. 

 التطعيم 
لقاح التيتانوس، الذي تويص به وزارة الصحة، يتضمن جرعة تطعيم أويل 

لجميع األطفال حديثي الوالدة يليها عدة جرعات تنشيطية عىل مدى 
حياة الشخص. 

ملزيد من املعلومات قبل السفر، يُرجى زيارة الصفحة املخصصة للمرض من 
املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة الصحة

www.salute.gov.it

الجرعات التنشيطية املوىص بها هي:

• مرحلة ما قبل املدرسة أو الطفولة يف عمر 6 سنوات
• املراهقون من سن 12 إىل 18 عاًما

• البالغون كل 10 سنوات )من 19 عاًما فأكرث(

قبل املغادرة: 
تحدث إىل املامرس العام الخاص بك أو حدد موعًدا يف مركز التطعيم 

التابع لوحدة الصحة املحلية لتقييم مدى خطر تعرضك لإلصابة 
بالتيتانوس والتحقق من حالة التطعيم لديك. 
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https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioConte-
nutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&-

menu=fasce
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/ 
malattie-prevenibili/epatite-a

)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.epicentro.iss.it/epatite/epatite-a 
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioConte-
nutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&-

menu=fasce
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/ 
malattie-prevenibili/febbre-gialla

)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.cdc.gov/yellowfever/vaccine/vaccine- 
recommendations.html

)آخر وصول: أغسطس 2021(

 الحمى الصفراء 

A االلتهاب الكبدي 

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioConte-
nutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&-

menu=fasce
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid
)آخر وصول: أغسطس 2021(

 حمى التيفوئيد 

 شلل األطفال 

 التيتانوس 

املراجع

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioConte-
nutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazio-

ni&menu=fasce
)2021 سطسغأ :لوصو رخآ(

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tetanus
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioConte-
nutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&-

menu=fasce
)آخر وصول: أغسطس 2021(

https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/malattie-prevenibili/epatite-a
https://www.epicentro.iss.it/epatite/epatite-a
https://www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/malattie-prevenibili/febbre-gialla
https://www.cdc.gov/yellowfever/vaccine/vaccine-recommendations.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tetanus
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