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المبس طةللقاحات
الروزنامة
ّ

اللقاحات :هل أجريت التحديثات الالزمة؟
اللقاحات االلزاميّة للرضّع المولودين ابتدا ًء من  1يناير 2018

العمر المناسب
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كل عام

لدى الرضّ ع المولودين ابتدا ًء من  1يناير  ،2018اللقاحات ضد الديفتيريا ،شلل األطفال ،التيتانوس،
النزلة النزفيّة من الفئة «ب» ،إلتهاب الكبد من الفئة «ب» ،السعال الديكي ،الحصبة ،النكاف ،الحصبة
.األلمانيّة ،المكوّ رات الرئوية وااللتهاب السحائي إلزاميّة
ما معن ى «إجراء التحديثات الالزمة»؟
يعني «إج راء التحديثات الالزمة» الحصول
على اللقاحات الالزمة حسب العمر ومع
.العدد الصحيح من الحقن لتأمين الحماية
إذا لم تكن لقاحات ي وفق «التحديثات
الالزمة»؟
ليس من الضروري إعادة إج راء كل شيء
من جديد ،يكفي متابعة التلقيح انطالق ا ً من
المرحلة التي توقفت فيها .يتم التح ّدث عن
«».االستدراك
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ديزملا ةفرعمل

» Cإلتهاب السحايا «سي

)السل( BCG

ابتدا ًء من عمر  12شه راً وحتى عمر  24عام ا ً ضمن اً ،يوصى
.بإج راء جرعة واحدة للذين لم يخضعوا للتلقيح سابق ا ً

يوصى بإج راء التلقيح ضد السل ابتدا ًء من  1شهر وحتى عمر
 15عام ا ً لدى بعض األطفال المعرّضين لخطر االصابة بالسل
.بشكل مرتفع

لألشخاص المولودين ابتدا ًء من عام  ،1980يعني إج راء التحديث
.الحصول على جرعتين من اللقاح

الديفتيريا – التيتانوس – شلل األطفال

الحصبة – النكاف – الحصبة األلمانيّة

) (HPVفيروس الورم الحليمي البشري
يوصى بإج راء اللقاح للفتيات بين عمر  11و 14عاما .يمكن اج راء
لقاح االستد راك حتى عمر  19عام ا ً ضمن اً .يوصى بإج راء اللقاح
للرجال الذين يمارسون عالقات جنس ّي ة مع رجال (عالقات جنس ّي ة
مع المثيل) حتى عمر  26عام ا ً

يوصى بإج راء لقاحات التذكير عند أعمار ثابتة أي 65 ،45 ،25
.عام ا ً وبعد ذلك كل عشرة أعوام

السعال الديكي

يتم إج راء لقاح التذكير في عمر  25عام اً .يعني األمر بشكل خاص
ض ع الذين يق ّل عمرهم عن
األبوين المتو َّق عَ ْي ن ،ألن التلقيح يحمي الر ّ
 6.أشهر الذين لم ُي ستكمل تلقيحهم

االنفلونزا

»إلتهاب الكبد «ب

يوصى بإج راء اللقاح ،كل عام ،خاصة لألشخاص المعرّضين
لتعقيدات :األشخاص بعمر  65عام ا ً وأكثر ،واألشخاص المصابين
ببعض األم راض المزمنة ،بما في ذلك األطفال ابتدا ًء من عمر 6
.أشهر والنساء الحوامل واألشخاص الذين يعانون من السمنة

إذا لم يتم إج راء التلقيح خالل العام األول من الحياة ،يمكن إج راؤه
حتى عمر  15عام ا ً ضمن اً .ابتدا ًء من عمر  16عام اً ،يوصى
بإج راء التلقيح فقط لألشخاص المعرّضين لخطر اإلصابة بإلتهاب
».الكبد «ب

القوباء المنطقيّة
يوصى بإج راء اللقاح لدى األشخاص بعمر  65إلى  74عام ا ً ضمن ا ً

المكورات الرئوية
ّ

.بعد  24شه راً ،يوصى بإج راء هذا التلقيح في حاالت خاصة

عقوملا
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الممرض
.سؤال؟ طلب نصيحة؟ تحدثوا عن ذلك مع الطبيب أو الصيدلي ،أو القابلة أو
ّ

