
لقاح الكوليرا الفموي

للفئات الُمستهدفة من عمر سنة واحدة وما فوق

تّم تلقيح أكتر من

500,0 شخص
00

في المرحلة ا�ولى

الخّطة الوطنّية

المرحلة الثانية



� حاد وغزير 
ا عدوى معويّة حاّدة تنتقل ع	
 المياه أو ا��طعمة أو ا��يدي الملوثّة. تتسّبب بإسهاٍل ما�� الكول	�

(براز شبيه بماء ا�رز) قد يؤّدي إ� التجفاف وح  الوفاة إذا لم يتم ع�جه ع� الفور

ا: طرق الوقاية من الكول	�

ب مياه نظيفة وآمنة �� •

� لكل لي�� ماء) أو الغ�� • تعقيم المياه بواسطة الكلور (نقطت��
وات • تناول ا�طعمة المطبوخة جيداً، وغسل وتقش	� الفواكه والخ��

• غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل تحض�� وتناول الطعام
• الحفاظ ع� النظافة الشخصّية ونظافة الطعام والمياه

ا الفموي • تلّقي لقاح الكول	�

ا الفموي لقاح الكول	�

� الحد من انتشار العدوى
�ª ا الفموي يؤّمن مناعة للجسم تُساهم • لقاح الكول��

• يُعطى عن طريق الفم من عمر سنة واحدة وما فوق 
• يتطّلب اللقاح بضعة أيّام (7-10 أيام) ليصبح فّعاً بشكل كامل

سهال) إع±م العامل الصّحي بذلك قبل أخذ اللقاح ºا (ا ² بأعراض تشبه الكول�� • ع� ا�فراد المصاب�³

س±مة اللقاح

ا الفموي هو لقاح آمن وفّعال وقد تم اعتماده رسمياً من قبل وزارة الصّحة العامة • لقاح الكول��
وهو حائز ع� موافقة منظمة الصّحة العالمية

• هو من اللقاحات القديمة والُمستخدمة بنجاح حول العالم حيث تم إعطاء أك�� من 100 مليون ُجرعة 
� لبنان

²̧ ا، وأك�� من 500 ألف ُجرعة  � الكول�� ّ �Àمن تف �
� تعا��

�Áالبلدان ال �
�ª

• تو�Ä منظمة الصّحة العالمية كبار السن وا��شخاص الذين يعانون من أمراض ُمزمنة والحوامل 
بالحصول ع� اللقاح للحفاظ ع� س�متهم

ا�Àثار الجانبية

� بعض َمن تلّقى اللقاح من أعراض طفيفة
ا الفموي آمن وفّعال، وقد يعا�� • لقاح الكول	�

غالباً ما تزول خ�ل ساعات أو أيّام قليلة
تصال ع� الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصّحة ºب�غ عن أي آثار جانبية، الرجاء ا ºل� •

أو ع� الرقم 01830254
� للحصول

²Ãكما يمكن اتصال ع� الخط الساخن 1760 التابع للصليب ا��حمر اللبنا •
ع� استشارات والمتابعة الطبّية

كيفية الحصول ع� اللقاح

• سيتم تنفيذ حملة التلقيح ع� مراحل حيث تستهدف الحملة المناطق عالية الخطورة 
� ستوّفر لقاح 

�Áع±ن عن المراحل والمناطق الُمستهدفة تباعاً من قبل وزارة الصّحة العامة ال Æسيتم ا� •
ا الفموي مّجاناً للفئات الُمستهدفة والذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة بغض النظر عن الجنسية الكول��


