توجيهات عملية للعائلت حول اجبارية التلقيح – التطعيم -
للسنة الدراسية 2018/2017
INDICAZIONI PRATICHE PER LE FAMIGLIE CIRCA L’OBBLIGO VACCINALE
PER L’ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2017/2018

مرسوم قانون  7يوني و  ،2017رق م  ،73ت م تح ويله بإدخ ال تع ديلت بم وجب الق انون  31يولي و  ،2017رق م  119ال ذي يتن اول
إجباري ة وتوس يع نط اق التغطي ة المتعلق ة بالتلقي ح )التطعي م( ،يرف ع إل ى عش رة 1ع دد التلقيح ات )التطعيم ات( الجباري ةوالمجاني ة
بالنسبة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر وستة عش ر س نة )أي  16س نة و  364يوم ا( ،بم ا ف ي ذل ك القاص رين
ال غير المصحوبين بذويهم )يوجدون لوحدهم( في نفس الفئة العمرية ،استنادا إلى ال توجيهاتالواردة في ال جدولالوطني للتلقيح
)التطعيم( الجاري به العمل حسب سن الولدة ،كما هو موضح في القائمة أدناه:
• ضد شلل الطفال؛
• ضد الدفتيريا
• ضد الكزاز
• ضد التهاب الكبد B
• ضد السعال الديكي

• ضد المستدمية النزلية )هيموفيلوس انفلونزا( نوع B
• ضد الحصبة
• ضد الحصبة اللمانية
• ضد النكاف
• ضد جدري الماء )فقط بالنسبة لمن ولدوا ابتداءا من (2017/01/01

القانون  2017/119ينص على أن وضعية القاصر/ة تكون سليمة من الناحية القانونية في حالة ما إذا:
أجرى/ت التلقيحات )التطعيمات( المنصوص عليها في جدول التلقيح )التطعيم( الوطني حسب العمر
•
2
كان/ت معفى/معفاة من واحد أو أكثر من النلقيحات )التطعيمات( بسبب مرض سابق )التحصين الطبيعي (
•
كان/ت معفى/معفاة لسباب صحية بصفة مؤقتة أو نهائية
•
حتى ولو لم يكن/تكن قد أنهى/أنهت دورة التلقيح )التطعيم( ،قد بدأ/ت مشوار اس تدراك التلقيح ات )التطعيم ات(
•
بأخذ موعد بمركز التلقيح )التطعيم( كإثبات لذلك.
من أجل تبسيط الجراءات قام المكت66ب المدرس66ي ال66ولئي ) (USRوالجمعي66ة الوطني66ة للبل66ديات اليطالي66ة ) (ANCIوالمؤسس66ات
الصحية المحلية ) (USLالتابعة لطوسكانا بتوقيع اتفاق بتاريخ  24غشت/أغسطس  2017الذي يتوقع اتباع المسار التالي:
 (1ستقوم المؤسسات المدرسية والمصالح التربوية بإرسال ق وائم المس جلت والمس جلين إل ى المؤسس ات الص حية المحلي ة )
 (ASLالمؤهلة حسب المنطقة ،قبل  31غشت/أغسطس 2017؛
 (2ستقوم المؤسسة الصحية المحلية ) (ASLبالتحقق من وضعية التلقيحات لكل مسجل ومسجلة ثم التصال بالس ر ال تي ل م
تق م بالتلقيح ات بش كل الص حيح م ن أج ل تس وية وض عيتهم )انظ ر الدوري ة رق م  25233بتاري خ  2017-8-16ل وزارة
الصحة(؛
 (3في نهاية المسار المذكور أعله ،ستقوم المؤسسة الصحية المحلية ) (ASLبإبلغ المؤسسات المدرسية والتربوية المعني ة
بالمر بأسماء المسجلت والمسجلين الذين يوجدون في وضعية غير سليمة من أجل تحقيقات موالية تخص الحالة.
في انتظار التحقيقات ،متابعة الدراسة من طرف جميع المسجلت والمسجلين ستستمر وفقا للطرق المعتادة.

 1خلل تحويل المرسوم الحكومي إلى قانون ،لم تعد إجبارية ولك ن يوص ى بش دة بإجرائه ا وله ذا الس بب يت م تق ديمها بفعالي ة ومجاني ة م ن ط رف المؤسس ة الص حية المحلي ة )
 (ASLالمر يتعلق بالتلقيحات ضد المكورات السحائية  ،Cضد المكورات السحائية  ،Bضد المكورات الرئوية ،ضد الفيروس العجلي )فيروس الروتا(.
 2فقط للحصبة والنكاف والحصبة اللمانية والتهاب الكبد  Bتمنح مناعة دائمة

