
 آلم قليل في سبيل فائدة عظيمة

 

 لقاح فيروس الورم  
تسبّب كافة الحقن في الشعور باأللم. ومع ذلك، الحظ بعض المراهقين شعوًرا 

أكبر بعدم االرتياح عند تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من اللقاحات 

األخرى التي تلقاها في نفس الزيارة. يستحق األلم قصير المدى الذي يشعر به 

مراهقك نتيجة تطعيمه بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري فائدة الحماية على 

المدى البعيد ضد السرطان وغيره من األمراض المتعلقة بلقاح فيروس الورم 

 الحليمي البشري. 

 

لماذا يتسبّب لقاح فيروس    

الورم الحليمي البشري 

 باأللم؟ في الشعور

 قليلة الجانبيةاآلثار   آلم الحقنمن كيف تقلل 

وقد تتسبّب بعض اللقاحات 

األخرى في أضراًرا أكبر 

 بسبب مكوناتها. 

وبالنسبة لبعض األفراد، قد 

تتسبّب لقاحات معينة في 

إحداث تهيج أكبر )لكنها غير 

 ضارة(.

وال يشعر كل المراهقين 

باأللم عند تلقيهم لقاح فيروس 

الورم الحليمي البشري، لكن 

إذا شعر مراهقك باآلالم، ففي 

معظم التوقعات ال داعي 

 للقلق.

في حين قد يتسبّب لقاح 

فيروس الورم الحليمي 

البشري في الشعور بمزيد 

من عدم االرتياح، إال أن 

اآلثار الجانبية مشابهة لآلثار 

األخرى الناتجة عن 

التطعيمات التي يتلقاها 

 المراهقين.

ويُعد أكثر اآلثار الجانبية 

انتشاًرا هي احمرار وتورم 

الذراع بموضع إعطاء 

 الحقنة.

هناك ما يمكنك القيام به للمساعدة في 

 تخفيف معاناة مراهقك.

اجعله يُريح ذراعه ويشهق بضع 

 األنفاس العميقة.

تأكد من أنها قادرة على تحريك 

ذراعها بعض إعطائها الحقنة. كما 

أن ممارسة التمارين تُساعدك في 

 ذلك!

قدم له قطعة باردة ومبللة من القماش 

 لتقليل االحمرار أو اآلالم أو الورم.

يمكنها أيًضا تناول أدوية غير 

أسبيرينية ومخففة لآلالم حسب 

توجيهات موفر الرعاية الصحية 

 الخاص بها.

  
  

تقلص مرض فيروس الورم الحليمي 

البشري بين الفتيات التي تلقت التطعيمات 

 عاًما. 41–41بين سّن 
 

 HPVلقاح يأتي 

بأفضل النتائج عند 

  إعطائه في هذا السّن.
 
 

ويلزم خضوع كافة 

اللقاحات المستخدمة في الواليات المتحدة إلى 

سنوات من 

االختبارات اآلمنة 

الموسعة قبل 

  ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء.
 
 
وزعت ماليين من الجرعات من لقاح الورم 

الحليمي البشري في الواليات المتحدة منذ 

6002.  
 
 

كافة             

المكونات التي 

يتضمنها اللقاح موجودة لسبب: أن تجعل 

 اللقاح ذو فاعلية جيدة لمنع األمراض. 
 
www.cdc.gov/vaccinesafety 

يعمل فيروس الورم الحليمي 

 البشري ويعد آمنًا 

  لصغيرك في سن المراهقة! 
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 سنوات

 
احمي أطفالك من آالم بعيدة المدى. احرص على تطعيمهم ضد فيروس 

 الورم الحليمي البشري اليوم. آلم قليل في سبيل فائدة عظيمة!

62M 

65٪ 

  www.michigan.gov/teenvaccinesاكتشف المزيد حول لقاحات المراهقين في 
 6002في أبريل تم تحديثه 
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