
تطعيامت األطفال
دليل للوالدين

هذه هي اللقاحات التي يحتاجها طفلك!

عند الوالدة
التهاب الكبد 

الوبايئ ب

شهران
التهاب الكبد 

الوبايئ ب
شهر إىل شهرين1

+
الدفرتيا والتيتانوس 

والسعال الدييك
+

املكورات الرئوية 

املتقارن
+

املستدمية النزلية 

من النوع ب
فريوس الروتا+شلل األطفال+

4 شهور
 التهاب الكبد

الوبايئ ب2
+

الدفرتيا والتيتانوس 

والسعال الدييك
+

املكورات الرئوية 

املتقارن
+

املستدمية النزلية 

من النوع ب
فريوس الروتا+شلل األطفال+

6 شهور
 التهاب الكبد

الوبايئ ب
6–18 شهرًا1

+
الدفرتيا والتيتانوس 

والسعال الدييك
+

املكورات الرئوية 

املتقارن
+

املستدمية النزلية 
من النوع ب 3

 شلل األطفال+
6–18 شهرًا1

كوفيد6+اإلنفلونزا5+فريوس الروتا4+

12 شهًرا فأكرب
الحصبة والنكاف 

 والحصبة األملانية
12–15 شهرًا1

+
الدفرتيا والتيتانوس 

 والسعال الدييك
15–18 شهرًا1

+
 املكورات الرئوية

12–15 شهرًا1
+

 املستدمية النزلية
6–18 شهرًا1

+
 الجدري املايئ
12–15 شهرًا1

+
التهاب الكبد 

 الوبايئ أ7
12–23 شهرًا1

اإلنفلونزا5+

   

مالحظات بشأن املخطط أعاله:

هذه هي الفئة العمرية التي يجب فيها إعطاء هذا اللقاح.  .1

قد ال يحتاج طفلك إىل جرعة من لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب يف عمر 4 أشهر، اعتامًدا عىل اللقاح املستخدم. استرش طبيبك أو ممرضتك.  .2

قد ال يحتاج طفلك إىل جرعة من لقاح التهاب الكبد الوبايئ يف عمر 6 أشهر، اعتامًدا عىل اللقاح املستخدم. استرش طبيبك أو ممرضتك.  .3

قد ال يحتاج طفلك إىل جرعة من لقاح RV يف عمر 6 أشهر، اعتامًدا عىل اللقاح املستخدم. استرش طبيبك أو ممرضتك.  .4

يجب تطعيم جميع األطفال الذين تبلغ أعامرهم 6 أشهر فام فوق ضد اإلنفلونزا يف الخريف أو الشتاء من كل عام.  .5

سيحتاج طفلك إىل جرعتني أو 3 جرعات، اعتامًدا عىل العالمة التجارية للقاح كوفيد-19  الذي تم إعطاؤه.  .6

سيحتاج طفلك إىل جرعتني من لقاح التهاب الكبد الوبايئ أ، يُعطى بفارق 6 أشهر عىل األقل.  .7

راجع طبيبك أو ممرضتك للتأكد من أن طفلك يتلقى جميع اللقاحات يف املوعد املحدد. يف كثري من األحيان يتم الجمع بني اللقاحات لتقليل عدد الحقن. تأكد من طلب بطاقة تسجيل تحتوي 

عىل تواريخ تطعيامت طفلك؛ وأحرضها معك يف كل زيارة. 

فيام ييل قامئة باألمراض التي ستتم حامية طفلك منها:

HepB: التهاب الكبد الوبايئ أ، هو مرض خطري يصيب الكبد.

DTaP: الدفرتيا والتيتانوس )الكزاز( والشاهوق )السعال الدييك(

PCV: لقاح املكورات الرئوية املتقارن يحمي من عدوى خطرية بالدم، والرئة، واملخ

Hib: املستدمية النزلية من النوع ب، وهي عدوى خطرية بالدماغ والحلق والدم

Polio: شلل األطفال، وهو مرض شلل خطري

RV: عدوى فريوس الروتا، وهو مرض إسهال خطري

اإلنفلونزا: عدوى خطرية يف الرئة

MMR: الحصبة، والنكاف، والحصبة األملانية

كوفيد-19 : مرض خطري وشديد العدوى

HepA: التهاب الكبد أ، وهو مرض خطري يف الكبد

الجدري املايئ: يُسمى أيًضا الُحامق
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