ما هي اللقاحات التي تتلقاها طفلي؟
أشهر 3

 3أﺷﻬﺮ

يتلقى طفلك وعمره  3أشهر لقاحاً واحدا ً ضد الدفتريا والسعال الديكي
DKTP-Hib-HepBالمستديمة النزلية النوع ب والتهاب الكبد
والتيتانوس وشلل األطفال ومرض
النوع ب
Pneu

سنوات4 4ﺳﻨﻮات

يتلقى طفلك عند بلوغه  4سنوات دعوة للتطعيم ضد الدفتريا والسعال
الديكيDKTP
والتيتانوس وشلل األطفال

أشهر 5

 5أﺷﻬﺮ

اﻟﻠﻘﺎح 1
شهرا ً 11

شهرا ً 14

 11ﺷﻬﺮا ً

يتلقى طفلك وعمره  5أشهر لقاحين ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس يتلقى طفلك وعمره  11أشهر لقاحين ضد الدفتريا والسعال الديكي
DKTP-Hib-HepBالنزلية النوع ب والتهاب الكبد النوع ب
وشلل األطفال ومرض المستديمة
DKTP-Hib-HepBالمستديمة النزلية النوع ب والتهاب الكبد
والتيتانوس وشلل األطفال ومرض
وضد المكورات الرئوية
النوع ب وضد المكورات الرئوية
Pneu
Pneu

9
سنوات 9ﺳﻨﻮات

سنوات1010ﺳﻨﺔ

اﻟﻠﻘﺎح 2

)اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ(

 14ﺷﻬﺮا ً

يتلقى طفلك عند بلوغه  14شهرا ً اللقاح األول ضد ال ُنكاف والحصبة والحصبة
BMR
ولقاحاً ضد مرض المكورات السحائية
األلمانية
MenACWY

سنة 14

 14ﺳﻨﺔ

يتلقى الشباب الذين بلغوا  14سنة من عمرهم دعوة للتطعيم ضد مرض
تلقى طفلك عند بلوغه  9سنوات دعوة للقاحين أولهما ضد ال ُنكاف والحصبة عندما يبلغ طفلك من العمر  10سنوات يتلقى دعوة للتطعيم ضد فيروس
MenACWY
DTP
 HPVقد يسبب أشكاالً متعددة من مرض السرطان .بعدها بـ  HPV. 6المكورات السحائية
وهو فيروس
األلمانية ،وثانيهما ضد الدفتريا والتيتانوس وشلل األطفال
والحصبة
أشهر ،سيتلقى لقاحاً ثانياً ضد هذا الفيروس
HPV
BMR

في عمر شهرين  DKTP-Hib-HepBتطعيم إضافي ضد
تطعيم إضافي ضد  DKTP-Hib-HepBفي عمر شهرين
يتلقى الطفل لقاحاً إضافياً في عمر شهرين في حالة عدم تلقيح األم ضد السعال الديكي أثناء الحمل،وفي أحوال خاصة.
طبيبﻟﻘﺎﺣﺎً
ﻋﻤﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻷم ﺿﺪ اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ،
معكﺎً ﻓﻲ
الشبابإﺿﺎﻓﻴ
.سيتحدثاﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺘﻠﻘﻰ
حول ذلك

وﻓﻲ أﺣﻮال ﺧﺎﺻﺔ .ﺳﻴﺘﺤﺪث ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻌﻚ ﺣﻮل ذﻟﻚ.

معنى االختصارات
013157

D
K
T

اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺎ )اﻟﺨﻨﺎق(
اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ
اﻟﻜﺰاز )اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس(

ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل
P
اﻟﻤﺴــﺘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮع ب
Hib
 HepBاﻟﺘﻬــﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻨﻮع ب

Pneu
B
M

اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ
اﻟ ُﻨﻜﺎف
اﻟﺤﺼﺒﺔ

R
MenACWY
HPV

اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﺴﺤﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻴﺮوس اﻟﻮرم اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸــﺮي
ACWY

