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جدول تطعيمات مقاطعة كولومبيا البريطانية
BC Immunization Schedule
أيضا بالتلقيحات ( Immunizationsأو
تعترب التطعيمات واليت تُعرف ً

 )Vaccinationsذات أمهية لألشخاص من مجيع األعمار .فهي

التعرف على البكترييا والفريوسات اليت قد
تساعد جهازك املناعي على ّ

تتسبب يف األمراض اخلطرية أو املوت كما تساعده يف سرعة القضاء عليها.
تُعطى بعض التطعيمات يف حقنة أو جرعة فموية واحدة بينما تتطلب

تطعيمات أخرى عدة جرعات على فرتة من الزمن .تعطى التطعيمات يف
كولومبيا الربيطانية من قِبل ممرضات وحدات الصحة العامة احمللية واألطباء
والصيادلة وممرضات العيادات اخلاصة بتلقيحات السفر .تتواجد يف بعض
أماكن العمل كذلك ممرضات الصحة املهنية والالئي ميكنهن إعطاء
التطعيمات وف ًقا ملتطلبات وتوصيات أصحاب العمل.
ميكن للجدول املدرج أدناه والذي يتضمن التطعيمات اليت تعطى جمانا
للمقيمني يف كولومبيا الربيطانية أن يساعدك يف حتديد مىت حتتاج أنت أو
أحد أفراد عائلتك للتطعيم .ليست هناك حاجة لتأخري التطعيمات بسبب
اإلصابة بالزكام أو األمراض الطفيفة األخرى ،ولكن إذا ساورك الشك،
ناقش خماوفك مع مق ّدم الرعاية الصحية اخلاص بك أولً.
تأكد من الحتفاظ بسجالت التطعيمات املكتملة اخلاصة بك وبعائلتك.
عادة ما يُطلب منك تقدمي سجل تطعيمات ابنك أو ابنتك عند التسجيل
يف دور احلضانة وبرامج األطفال دون سن املدرسة ورياض األطفال واملدارس

وبعض الربامج يف املؤسسات التعليمية ما بعد املرحلة الثانوية .تع ّد سجالت
غريت مق ّدمي
التطعيم اخلاصة بك كذلك
هاما للمعلومات إذا ما ّ
مصدرا ً
ً
الرعاية الصحية.
ل تنتهي احلاجة إىل أخذ التطعيمات بانقضاء الطفولة ،فآلف األشخاص
يتم إدخاهلم إىل املستشفيات وقد ميوتون نتيجة اإلنفلونزا وغريها من
األمراض اليت ميكن الوقاية منها بأخذ التطعيمات .وباإلضافة إىل
أيضا بعض التطعيمات األخرى
التطعيمات اجملانية املدرجة أدناه هناك ً
املتوفرة واليت ميكنك اختيار شرائها .حت ّدث إىل مق ّدم الرعاية الصحية اخلاص
بك ليزودك مبعلومات حول تلك التطعيمات .بأخذك التطعيمات ،حتمي
نفسك وحتمي اآلخرين كذلك.
إذا كانت لديك أية استفسارات حول التطعيمات فتح ّدث مع مق ّدم الرعاية
الصحية اخلاص بك أو اتصل على الرقم

للمزيد

 8-1-1للتح ّدث مع ممرضة مسجلة.

من املعلومات ،راجع ملفات  HealthLinkBCحول الوقاية من

األمراض على الرابط:

www.healthlinkbc.ca/healthfiles/DiseasePreve
 ntion.stmأو ُزر
www.immunizebc.ca

خدمة الترجمة متوفّرة
إذا كنت تبحث عن املعلومات أو املشورة بلغة غري اإلجنليزية فخدمات الرتمجة متوفّرة مبا يزيد عن  031لغة .فبعد اتصالك بالرقم  8-1-1سيتم إيصالك مبمثل

للخدمات الصحية يتح ّدث اإلجنليزية ،وللحصول على اخلدمات بلغة أخرى قل فقط اسم اللغة اليت تبحث عنها (قل " "Arabicعلى سبيل املثال) وسينضم
مرتجم فوري إىل املكاملة.
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جدول التطعيمات الروتينية
برنامج إدارة
المخاطر

الجسيمة

عاما
ً 56

فما فوق

البالغ

الصف
9

الصف
6

4 تبدأ مع بلوغ
سنوات (دخول

)روضة األطفال

الفئة العمرية
18
شهرا
ً

12

6

4

2

شهرا
ً

أشهر

أشهر

شهرين

اللقاح



Diphtheria, Tetanus,
Pertussis, Hepatitis B,
Polio, and Haemophilus
influenzae type b
(DTaP-HB-IPV-Hib)
Vaccine





Diphtheria, Tetanus,
Pertussis, Polio,
Haemophilus
influenzae Type b
(DTaP-IPV-Hib)
Vaccine


*



*


*







أطفال السكان األصليني
الذين مل يسبق هلم
التطعيم

فقط األطفال
الرضع للسكان
ّ
األصليني

فقط األطفال
الرضع للسكان
ّ
األصليني




ضا
ً معر
ّ إذا كان






Meningococcal C
Conjugate (Men-C)
[d]Vaccine





إذا كان مستح ًقا

*



*
سنويًا

*

 سنوات01 كل

 سنوات01 كل

Diphtheria, Tetanus,
Pertussis, Polio (DTaPIPV) Vaccine
Tetanus, Diphtheria,
Pertussis (Tdap)
[g]Vaccine



Tetanus and Diphtheria
[h](Td) Vaccine





سنويًا

 سنوات4  أشهر وحىت6 سنويًا للرضع من سن


 فقط0 مرة واحدة

Chickenpox (Varicella)
[e]Vaccine

Human Papillomavirus
[f](HPV) Vaccine






Measles, Mumps,
Rubella and Varicella
[e](MMRV) Vaccine





Hepatitis A Vaccine
[a]

Measles, Mumps,
Rubella (MMR) Vaccine
[c]

إذا كان مستح ًقا

إذا كان مستح ًقا

Rotavirus Vaccine

Hepatitis B Vaccine [b]

ضا
ً معر
ّ إذا كان



Pneumococcal
Conjugate (PCV 13)
Vaccine

إذا كان مستح ًقا



*






إذا كان مستح ًقا

*




Inactivated Influenza
[i](Flu) Vaccine
Live Attenuated
Influenza (Flu) Vaccine
[i]
Pneumococcal
Polysaccharide Vaccine
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 .aيتوفّر لقاح التهاب الكبد الوبائي أ جمانًا ألبناء السكان األصليني األطفال واملراهقني
عاما .يتل ّقى
ممن يعيشون يف احملميات أو خارجها من سن  6أشهر حىت سن ً 81
الرضع أول جرعة عند بلوغهم  6أشهر بينما تكون جرعتهم الثانية عند بلوغهم 81
ّ
شهرا .وحيتاج األطفال األكرب سنًا واملراهقون إىل  2جرعتني من اللقاح ،على أن
ً
تُعطى اجلرعة الثانية بعد مرور  6أشهر على اجلرعة األوىل على األقل.
للرضع يف كولومبيا الربيطانية على سلسلة
 .bيتوفّر لقاح التهاب الكبد الوبائي ب جمانًا ّ
من  3جرعات يف عمر  2و 4و 6أشهر مقرتنًا باللقاحات الروتينية لألطفال.
سيُعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي ب جمانًا يف الصف السادس  6لألطفال الذين
مل يستكملوا سلسلة جرعات لقاح التهاب الكبد الوبائي ب وهم صغار أو الذين مل
أبدا.
يتل ّقوه ً
كما يُعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي ب جمانًا ملواليد عام  8811أو ملن ولدوا بعد
أبدا أو أولئك الذين تل ّقوا جرعات أقل من
ذلك دون أن يسبق هلم تلقي اللقاح ً
العدد املوصى به لعمرهم.
يتلق التطعيم أو ليس
 .cينبغي أن يأخذ أي شخص من مواليد عام  8891فأكثر مل ّ
لديه مناعة ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية جرعتني من التطعيم الثالثي
 MMRللحصبة والنكاف واحلصبة األملانية.
 .dيُعطى لقاح السحايا  Men-Cجمانًا ملواليد عام  8811فأكثر ممن مل يسبق هلم
أبدا.
تلقي اللقاح ً
 .eيُعطى لقاح جديري املاء أو اجلدري جمانًا على سلسلة من جرعتني ،أولمها عند سن
شهرا والثانية بداية من عمر  4سنوات قبل التحاق الطفل بروضة األطفال.
ً 82
أيضا ضد
تكون اجلرعة الثانية ضمن التطعيم الرباعي  MMRVالذي حيمي ً
احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية .يُق ّدم لقاح اجلديري يف الصف السادس للطالب
عاما فأكثر جرعتني
الذين مل يتلقوا جرعتني يف عمر أصغر .كما حيتاج من بلغ ً 83
أبدا .ول حيتاج األطفال أو البالغون الذين سبق هلم أن أصيبوا
إن مل يسبق له التطعيم ً
جبديري املاء أو اهلربس النطاقي (احلزام الناري) عند سن  8عام فأكثر إىل لقاح
جديري املاء ،ولكنهم يأخذون فقط التطعيم الثالثي  MMRضد احلصبة والنكاف
واحلصبة األملانية عند بلوغهم  4أعوام.
 .fتُعطى جرعتان من لقاح فريوس الورم احلليمي البشري ® Gardasilجمانًا إىل
طالبات الصف السادس .كما أن الشابات املولودات يف عام  0994فأكثر ممن
استحققن هذا اللقاح ولكن مل تتلقينه ميكنهن التصال مبقدم الرعاية الصحية اخلاص
هبن للحصول على التطعيم جمانًا.
®
أيضا للذكور األكثر عرضة لإلصابة بفريوس الورم
يُعطي  Gardasilجمانًا ً
احلليمي البشري .ملزيد من املعلومات حول كيفية احلصول على اللقاح جمانًا راجع
HealthLinkBC File #101b Human Papillomavirus
(HPV) Vaccines.
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 .gيُعطى لقاح  Tdapجمانًا للبالغني الذين مل يسبق هلم التطعيم ضد السعال الديكي
يف طفولتهم أو إن تع ّذر معرفة تارخيهم التطعيمي.
منشطة من لقاح ( Tdapولكنها ل تُعطى جمانًا) للبالغني 01
يُنصح بأخذ جرعة ّ
عاما فأكثر الذين سبق هلم التطعيم ضد السعال الديكي يف طفولتهم ولكنهم مل
ً
يتلقوا لقاح حيتوي على لقاح السعال الديكي بعد البلوغ.
 .hقد حيتاج الشخص املصاب بعضة أو جرح غائر متسخ إىل جرعة من لقاح الكزاز
(التيتانوس) إذا مر على آخر جرعة تطعيم له  5سنوات أو أكثر.
 .iيُنصح بأخذ تطعيم اإلنفلونزا السنوي لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة مبرض
شديد بسبب اإلنفلونزا وأولئك القادرين على نقل العدوى أو نشرها إىل من هم أكثر
عرضة لإلصابة مبرض شديد بسبب اإلنفلونزا .لالطالع على القائمة الكاملة ،راجع:
 HealthLinkBC File #12d Influenza (Flu) Vaccineو
HealthLinkBC File #12e Live Attenuated Influenza
 .(Flu) Vaccineإلجياد العيادات اليت توفر لقاح اإلنفلونزا يُرجى زيارة
. www.immunizebc.ca/clinics/flu
* برنامج إدارة املخاطر اجلسيمة :تق ّدم كولومبيا الربيطانية العديد من اللقاحات اجملانية لبعض
الفئات كمن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف أجهزة املناعة .اتصل على مق ّدم الرعاية
الصحية اخلاص بك أو اتصل على الرقم  8-1-1ملزيد من املعلومات.

تذ ّكر :ميكن جلدول التطعيمات أن يتغري .حت ّدث مع مق ّدم الرعاية الصحية اخلاص بك أو
اتصل على الرقم  8-1-1إذا كانت لديك استفسارات.

مت إعداد جدول التطعيمات ومراجعته من قِبل  HealthLinkBCالتابع لوزارة الصحة يف
مقاطعة كولومبيا الربيطانية ومركز  BCملكافحة األمراض.
ملزيد من املعلومات حول التطعيمات ،يُرجى زيارة صفحة  ImmunizeBCعلى
www.immunizebc.ca/

ملزيد من مواضيع  HealthLinkBC Fileيُرجى زيارة
 www.HealthLinkBC.ca/healthfilesأو الوحدة الصحية احمللية.

اضغط  www.HealthLinkBC.caأو اتصل على 8-1-1

للمعلومات الصحية يف غري حالت الطوارئ ولالطالع على اخلدمات املقدمة يف
كولومبيا الربيطانية.
للمساعدة ملن يعانون من الصمم أو مشاكل مسعية ،اتصل على 7-1-1من
كولومبيا الربيطانية.
تتوفر خدمة الرتمجة عند الطلب بأكثر من  031لغة.

