الفاكهة .الخرضاوات .التطعيامت.
والدا ،هذا ما ينبغي عليك فعله بالضبط.
بصفتك ً
ستجد أدناه جدوالً روتين ًيا لتطعيم (لقاح) األطفال .توجد أيضً ا جداول تعويضية لألطفال الذين تأخروا عن جرعات لقاحاتهم ،أو املعرضني لخطر اإلصابة بالعدوى .اسأل
مقدم الرعاية الصحية لطفلك بخصوص هذه الجداول الزمنية.

عمر الوالدة

شهر واحد

فيروس االلتهاب
الكبدي "ب"
()HEP B

 18شهر
فيروس التهاب
الكبد "أ"
()HEP A

 2شهر
فيروس االلتهاب
الكبدي "ب"
()HEP B
الفيروس العجلي
()RV
الدفتيريا والتيتانوس
والشاهوق غير
الخلوي ()DTaP
المستدمية النزلية
النوع "ب" ()HIB
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13
لقاح شلل األطفال
غير النشط ()IPV

 19-23شه ًرا

عامان

 4أشهر
فيروس االلتهاب
الكبدي "ب"
()HEP B
الدفتيريا والتيتانوس
والشاهوق غير
الخلوي ()DTaP
المستدمية النزلية
النوع "ب" ()HIB
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13
لقاح شلل األطفال
غير النشط ()IPV

 6أشهر
فيروس االلتهاب
الكبدي "ب"
()HEP B
الفيروس العجلي
()RV
الدفتيريا والتيتانوس
والشاهوق غير
الخلوي ()DTaP
المستدمية النزلية
النوع "ب" ()HIB
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13
لقاح شلل األطفال
غير النشط ()IPV

 12شهر

 15شهر

المستدمية النزلية النوع
"ب" ()HIB
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()PCV13
الحصبة والنكاف
والحميراء ()MMR
الدفتيريا والتيتانوس
والشاهوق غير الخلوي
()DTaP
جدري الماء
فيروس التهاب الكبد
"أ" ()HEP A

 4-6أعوام  7-10أعوام  11-15عا ًما  16-18أعوام
الدفتيريا والتيتانوس
والشاهوق غير الخلوي
()DTaP
لقاح شلل األطفال غير
النشط ()IPV
الحصبة والنكاف
والحميراء ()MMR
جدري الماء

التيتانوس والدفتيريا
والشاهوق غير
الخلوي ()Tdap
فيروس الورم
الحليمي البشري
()HPV
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()MCV4

اإلنفلونزا بعد  6أشهر وكل عام بعد ذلك.
ChildrensHospitalVanderbilt.org/Immunizations

لقاح المكورات
السحائية من
المجموعة "ب"
()MENB
لقاح المكورات
الرئوية المقترن 13
()MCV4

ما هي التطعيامت املطلوبة يف مرحلة الطفولة و أسباب تلقيها.
فريوس االلتهاب الكبدي "ب" ( )HepBهو عدوى ميكن أن تسبب أمراض الكبد
املزمنة والحادة.
عدوى الفريوس العجيل ( )RVتسبب هذه العدوى اإلسهال الشديد عند الرضع
واألطفال حتى عمر سنتني.
الدفترييا والتيتانوس والشاهوق غري الخلوي ()DTaP
الدفترييا هو مرض يسبب التهاب الحلق واملسالك الهوائية ،مام قد يعيق التنفس.
التيتانوس (الكزاز) هو مرض يسبب تشنجات شديدة ومؤملة يف الرقبة والفك
والعضالت األخرى .ميكن أن يسبب الوفاة.
الشاهوق (السعال الدييك) هو مرض يسبب السعال العايل واللهاث لفرتات طويلة.
وميكن أن يتداخل مع التنفس ويسبب الوفاة.
مالحظة :يحتاج طفلك أيضً ا إىل جرعة إضافية من لقاح (التيتانوس والدفترييا والشاهوق
غري الخلوي) يف سن  11إىل  12عا ًما .يجب أن يحصل طفلك بعد ذلك عىل لقاح
التيتانوس والدفترييا والشاهوق غري الخلوي أو التيتانوس والدفترييا املعزز كل 10
سنوات طوال حياته.
املستدمية النزلية من النوع "ب" ( )Hibهي عدوى بكتريية شديدة تسبب اإلصابة
بالتهاب الرئة (االلتهاب الرئوي) ،والتهاب غطاء الدماغ والحبل الشويك (التهاب
السحايا) ،والتهابات خطرية أخرى.
شلل األطفال ( - IPVلقاح شلل األطفال غري النشط) هذه عدوى ميكن أن تشل
العضالت.
مالحظة :ينبغي أن يحصل الرضع واألطفال والبالغون الذين يسافرون إىل بلدان
ال يزال شلل األطفال فيها نشطًا ويقيمون فيها ألكرث من أربعة أسابيع عىل لقاحات شلل
األطفال املناسبة للعمر أو جرعة معززة ضد شلل األطفال يف غضون  12شه ًرا قبل
السفر.
الحصبة والنكاف والحمرياء ()MMR

الحامق (جدري املاء) هو مرض يسبب طف ًحا جلديًا مع حكة يصاحبه ارتفاع يف درجة الحرارة
والتعب .ميكن أن يؤدي إىل التندب وااللتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والتهابات خطرية
أخرى.
املكورات السحائية (التهاب السحايا الجرثومي) هو التهاب يف الغشاء الذي يغطي
الدماغ والنخاع الشويك .قد تؤدي إىل الوفاة .يتوفر نوعان من اللقاحات:
لقاح املكورات السحائية املقرتن ( )MenACWYحيث مينع التهاب السحايا
الناجم عن بكترييا املكورات السحائية من األنواع  Aو Cو Wو .Yمالحظة:
ُينصح به لجميع األطفال؛ مرة واحدة يف عمر  11إىل  12عا ًما ،مع تلقي جرعة
معززة عند بلوغ  16عا ًما .ميكن إعطاء لقاح تعوييض يف سن يرتاوح بني  13و 15
عا ًما ،مع تلقي جرعة معززة بني سن 16و 18عا ًما لألطفال الذين مل يتم تطعيمهم
يف سن ما قبل سن املراهقة.
لقاح املكورات السحائية الناجم عن املجموعة املصلية "ب" ( )MenBحيث
مينع التهاب السحايا الناجم عن بكترييا املكورات السحائية من النوع "ب".
مالحظة :قد ُينصح به لبعض األطفال واملراهقني الذين تزيد أعامرهم عن 10
سنوات اعتامدًا عىل صحتهم واملخاطر التي لديهم .تحدَّ ث مع مقدم الرعاية
الصحية لطفلك.
مرض املكورات الرئوية ( )PCVميكن أن يسبب التهابات األذن وااللتهاب الرئوي
والتهاب السحايا وتجرثم الدم (بكترييا يف الدم).
اإلنفلونزا ميكن أن تكون اإلنفلونزا خطرية ،خاص ًة لألطفال الصغار جدً ا .وميكن أن تؤدي
إىل التهاب رئوي والحجز يف املستشفى.
فريوس االلتهاب الكبدي "أ" ( )HepAهو عدوى ميكن أن تسبب التهاب الكبد
املفاجئ.
فريوس الورم الحليمي البرشي ( )HPVميكن أن تسبب أنواع معينة من عدوى فريوس
الورم الحليمي البرشي التناسلية ،وهي عدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنيس (،)STI
الثآليل التناسلية أو رسطانات عنق الرحم أو املهبل أو الفرج عند النساء.

الحصبة .هذا مرض يسبب التهابات األذن وااللتهاب الرئوي.
النكاف .هذا مرض يصيب الغدد املوجودة يف الرقبة .وقد يؤثر عىل الخصيتني.
الحمرياء (الحصبة األملانية) هي مرض ميكن أن يسبب تشوهات خلقية لدى
النساء الاليت تعرضن له أثناء الحمل.
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