مطاعيم األطفال
دليل الوالدين
هذه هي املطاعيم التي يحتاجها طفلك
عند الوالدة

التهاب الكبد الوبائي ب

شهران

التهاب الكبد الوبائي ب     +    PCV13   +    DTaP    +السحايا

    +شلل األطفال     +روتا

1

 2–1اشهر

 4أشهر

التهاب الكبد الوبائي ب    +    PCV13   +    DTaP    +    2السحايا

 6أشهر

التهاب الكبد الوبائي ب

 12شهر أو أكبر

    +    PCV13   +    DTaP    +    MMRالسحايا

 15–12اشهر

    +روتا    +    4إنفلونزا

1

 18–6اشهر

 18–6اشهر

1

    +شلل األطفال

    +    PCV13   +    DTaP    +السحايا    +    3شلل األطفال

1

 18–15اشهر

    +روتا

1

1

 15–12اشهر

 15–12اشهر

1

    +جدري املاء
1

 15–12اشهر

    +التهاب الكبد الوبائي أ    +    6إنفلونزا

5

5

1

 23–12اشهر

إتصلي بطبيبك او املمرضة للتأكد أن طفلك يأخذ املطاعيم التي يحتاج اليها في مواعيدها حسب اجلدول .في كثير من األحيان يتم جمع عدة مطاعيم في حقنة
ّ
سجل مسجل عليها تواريخ مطاعيم طفلك ،واحضر معك هذه البطاقة في كل زيارة للطبيب.
واحدة لتقليل عدد احلقن .يجب ان تطلب بطاقة
وهنا قائمة باألمراض التي يتم وقاية طفلك منها:
 HepBالتهاب الكبد الوبائي ب :اليرقان ب ،مرض خطير يصيب الكبد

 Polioشلل األطفال :مرض خطير يسبب شلل األطفال.

 :DTaPالدفتيريا ،واخلُناق (التيتانوس) ،والكزاز (بيرتوسس)،
والسعال الديكي

 Rotaروتا :التهاب روتافيروس ،مرض خطير يسبب اإلسهال

 :PCV13مطعوم املنوماكوكال املركب يقي من التهاب دم ،ورئة
ودماغ خطير
 Hibالسحايا :أنفلونزا هيموفيلس نوع ب ،وهي التهاب دماغ،
وحلق ودم خطير

 Influenzaاإلنفلونزا :التهاب رئة خطير

 MMRالتطعيم الثالثي :احلصبة ،أبو كعب واحلصبة األملانية
 HepAالتهاب الكبد الوبائي أ :اليرقان أ ،مرض خطير يصيب الكبد
 Chickenpoxجدري املاء :احلماق ويدعى ايضا الفاريساال

الحظات عن القائمة اعاله:
 .1هذا هو السن التقريبي الذي يجب ان يعطى به التطعيم.
 .2قد ال يحتاج طفلك الى جرعة من تطعيم اليرقان ب في سن  4أشهر ،حسب نوع التطعيم الذي اعطي له .تأكد من الطبيب او املمرضة.
 .3قد ال يحتاج طفلك الى جرعة من تطعيم السحايا في سن  6أشهر ،حسب نوع التطعيم الذي اعطي له .تأكد من الطبيب او املمرضة.
 .4قد ال يحتاج طفلك إلى جرعة من تطعيم الروتا في سن  6أشهر ،حسب نوع التطعيم الذي اعطي له .تأكد من الطبيب أو املمرضة.
 .5على جميع األطفال البالغني من العمر  6أشهر فما فوق أخذ تطعيم اإلنفلونزا في اخلريف أو في الشتاء من كل عام.
 .6سيحتاج طفلك إلى جرعتني من تطعيم اليرقان أ ،تؤخذ الثانية  6أشهر بعد اجلرعة األولى.
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