
 تصرف اآلن. 
عليك بالوقاية.

كل دقيقة مهمة
.B بمرض المكورات السحائية

عندما يتعلق األمر

 مرض المكورات 
B السحائية

  معلومات هامة 
للوالدين

ما هو مرض المكورات السحائية؟

أمراض المكورات السحائية 
 هي عدوى بكتيرية مهددة 

للحياة ويمكن أن تأخذ مساًرا 
مأساوًيا للغاية.1

 تعيش البكتيريا في نطاق 
 أنف وحلق اإلنسان ويمكن 
 أن تنتقل عن طريق التقبيل 

أو السعال أو العطس.1

يحدث مرض المكورات السحائية 
الغازية عندما تنتشر البكتيريا في 

الجسم وتسبب عدوى خطيرة.1

تعد المكورات السحائية أحد أكثر 
األسباب شيوًعا اللتهاب السحايا 

الجرثومي )التهاب السحايا( 
أو تسمم الدم لدى األطفال 

والمراهقين في النمسا.2
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ال تنتظر!
!B اسأل طبيبك عن لقاح المكورات السحائية

 ُيوصى به بدًءا من إتمام 
الشهر الثاني6

 لقاح المكورات 
B السحائية

نسب انتشار المجموعات 
المصلية في النمسا.2 

**)2018(

مرض المكورات السحائية الغازية هو مرض نادر ولكنه خطير.1

تنقسم المكورات السحائية إلى مجموعات مصلية مختلفة. 

في عام 2018، كانت هناك 30 حالة إصابة بالمكورات السحائية 
في النمسا، في حين كانت أغلبية الحاالت ناجمة عن المجموعة 
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كل فرد يمكن أن ُيصاب بمرض المكورات السحائية. معظم 
الحاالت تكون من األطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات، 

ويليهم المراهقون1,2

 يمكن أن تصيب أي فرد. األطفال الصغار 
هم األكثر عرضة للخطر.2

B أمراض المكورات السحائية

الُرضع
أقل من عاٍم واحٍد

  معرضون 
لخطر كبير.1,2

 يتطور المرض بسرعة و يظهر في البداية أعراًضا غير محددة، 
مشابهة ألعراض األنفلونزا.4

أعراض نمطية:1,5

الصداعالحمى

الخمولالحساسية للضوء

أعراض محتملة أخرى:
فقدان الشهية، اإلسهال، التهيج، البكاء 

المفرط )األطفال الرضع( 

تظهر عدوى المكورات السحائية في كثير 
من األحوال من خالل البقع الجلدية الوردية 

المائلة إلى الحمرة والتي تظهر في البداية 
على شكل نقط. على عكس أنواع الطفح 

الجلدي األخرى، فإن هذه البقع الجلدية ال 
تختفي عند الضغط عليها بقوة باستخدام كوب 

شرب زجاجي شفاف.5

في حاالت االشتباه اطلب على الفور المساعدة الطبية!

يصُعب تشخيصها في البداية.3 
B أمراض المكورات السحائية

تيبس الرقبةالقيء

طفح جلدي وردي مائل 
للحمرة

يموت 1 من كل 10 مرضى على الرغم من العالج الطبي.

يمكن أن تكون مميتة1

لها عواقب وخيمة1
1 من كل 5 ناجين يعاني من عاهات دائمة مترتبة مثل حاالت 

البتر أو تلفيات المخ أو الصمم.

يمكن أن يصبح المرض فتاًكا في غضون 24 حتى 48 ساعة.1

تتطور بسرعة1
B أمراض المكورات السحائية
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B أمراض المكورات السحائية

 ساعة

 أعراض غير محددة 
مشابهة لألنفلونزا

 العواقب المحتملة: التهاب 
السحايا، تسمم الدم، الوفاة

تدهور سريع للحالة الصحية

ال تنتظر! اسأل طبيبك 
عن لقاح المكورات 

!B السحائية

يمكن الوقاية منها
B أمراض المكورات السحائية


