
ع واألطفال، عند عمر 0–10 سنوات اللقاحات للُرضَّ
سيساعد حصول طفلك عىل اللقاحات في موعدها عىل حمايته من 17 مرًضا يمكن الوقاية منه 

باللقاحات.  اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك قد حصل عىل كل اللقاحات 

الُموَصى بها أم ال.

 )CDC( Centers for Disease Control and Prevention هل سيسافر طفلك خارج الواليات المتحدة؟ تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لـ 

)مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها( عىل wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list للحصول عىل معلومات السفر، أو قم باستشارة عيادة سفر.

هل حصل طفلك عىل آخر لقاح؟ اللقاح

الجدري المائي
)Var الحماق؛(

يحتاج طفلك لجرعتين من لقاح الجدري المائي. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر 12–15 شهرًا والجرعة الثانية عند 

عمر 4–6 سنوات.

يحتاج كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق إىل لقاح كوفيد-19 وفًقا لتوصيات مراكز مكافحة األمراض كوفيد-19 

والوقاية منها الحالية. يمنع اللقاح مضاعفات كوفيد-19  النادرة ولكنها خطيرة عىل األطفال.

الدفتريا، والتيتانوس 
)الكزاز(، والشاهوق 

)DTaP السعال الديكي؛(

يحتاج طفلك 5 جرعات من لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي)DTaP(. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر 

شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، والجرعة الرابعة عند عمر 15–18 

شهرًا، والجرعة الخامسة عند عمر 4–6 سنوات.

 المستدمية النزلية 

)Hib( من نوع ب

يحتاج طفلك إىل 3–4 جرعات من لقاح المستدمية النزلية من النوع ب)Hib(، بناًء عىل نوع العالمة التجارية للقاح. 

يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور )إذا لزم 

األمر(، والجرعة األخيرة عند عمر 12–15 شهرًا.

التهاب الكبد الوبائي أ 

)HepA(
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح التهاب الكبد الوبائي أ. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر عام، والجرعة الثانية بعدها 

عند عمر 6–18 شهرًا.

التهاب الكبد الوبائي ب 

)HepB(
يحتاج طفلك إىل 3 جرعات عىل األقل من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب، بناًء عىل نوع العالمة التجارية للقاح. 

تُعطى الجرعة األوىل عند الوالدة، والجرعة الثانية عند عمر شهر–شهرين، والجرعة النهائية عند عمر 6–18 شهرًا.

فيروس الورم الحليمي 

)HPV( البشري

يُعطى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بشكل روتيني لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 سنة، ولكن يمكن 

أن يبدأ إعطاؤه عند عمر 9 سنوات. يجب وجود فاصل زمني مدته 12–6 شهرًا بين هذه السلسلة المكونة من جرعتين.

اإلنفلونزا 

)Flu(
يحتاج كل من يبلغ عمره 6 شهور فما فوق إىل لقاح لإلنفلونزا كل خريف أو شتاء. يحتاج بعض األطفال األقل من عمر

9 سنوات جرعتين. اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج إىل أكثر من جرعة واحدة هذا الموسم.

الحصبة والنكاف 

والحصبة األلمانية 

)MMR(

يحتاج طفلك جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية)MMR(. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر 

12–15 شهرًا والجرعة الثانية عند عمر 4–6 سنوات.

المكورات السحائية 

)MenACWY، MenB(
يحتاج الرضع واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إىل 10 سنوات ممن يعانون من حاالت صحية معينة )مثل 

طحال ال يؤدي وظائفه( إىل لقاح MenACWY أو لقاحّي MenACWY وMenB إذا كانوا في سن العاشرة.  تحدث 

مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان يحتاج طفلك للقاح المكورات السحائية. 

 المكورات الرئوية 
)لقاح متقارن ]PCV[؛ عديد 
)]PPSV23[ السكاريد لقاح

يحتاج طفلك إىل 4 جرعات من اللقاح المتقارن )PCV(. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر شهرين، والجرعة الثانية 

عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، والجرعة الرابعة عند عمر 12–15 شهرًا. يحتاج بعض األطفال 

الذين يعانون من حاالت صحية معينة أيًضا إىل جرعة من لقاح عديد السكاريد )PPSV23(. اسأل مقدم الرعاية 

الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج هذه الحماية اإلضافية من مرض المكورات الرئوية.

شلل األطفال 

)IPV(
يحتاج طفلك إىل 4 جرعات من لقاح شلل األطفال )IPV( لحمايته من شلل األطفال. يتم أخذ الجرعة األوىل عند عمر 

شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6–18 شهرًا، والجرعة الرابعة عند عمر 4–6 سنوات.

الفيروسة العجلية 

)RV(
يحتاج طفلك إىل 2–3 جرعات من لقاح الفيروسة العجلية )RV(، بناًء عىل نوع العالمة التجارية للقاح. يتم أخذ 

الجرعة األوىل عند عمر شهرين، والثانية عند عمر 4 شهور، والثالثة )إذا لزم األمر( عند عمر 6 شهور.
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