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لقاح اإلنفلونزا المعطل (الخامل)
12d Inactivated Influenza (Flu) Vaccine
لقاح اإلنفلونزا الموهن الحي
12e Live Attenuated Influenza (Flu) Vaccine
اللقاح الثالثي الفيروسي ضد الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية )(MMR
14a Measles, Mumps, Rubella (MMR) Vaccine
الحصبة
14b Measles
اللقاح الرباعي الفيروسي ) (MMRVضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية وجديري الماء (الحماق)
14e Measles, Mumps, Rubella and Varicella (MMRV) Vaccine
اللقاح الرباعي المحسن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي وشلل األطفال )(Tdap-IPV
15a Tetanus, Diphtheria, Pertussis, Polio (Tdap-IPV) Vaccine
اللقاح الخماسي المحسن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز(التيتانوس) والسعال الديكي وشلل األطفال والمستدمية النزلية من النوع ب
)(Hib-IPV-DTaP
)15b Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Haemophilus influenzae Type b (DTaP-IPV-Hib
Vaccine
اللقاح الثالثي المحسن ) (Tdapضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي
18c Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap) Vaccine
اللقاح المقترن للمكورات السحائية C
23a Meningococcal C Conjugate (Men-C) Vaccine
اللقاحات الرباعية للمكورات السحائية
23b Meningococcal Quadrivalent Vaccines
لقاح ضد التهاب الكبد الوبائي B
25a Hepatitis B Vaccine
اإلقالع عن التدخين
30c Quitting Smoking

A لقاح ضد التهاب الكبد الوبائي
33 Hepatitis A Vaccine
)لقاح جديري الماء (الحُماق
44b Chickenpox (Varicella) Vaccine
(PCV 13) لقاح المكورات الرئوية المقترن
62a Pneumococcal Conjugate (PCV 13) Vaccine
لقاح المكورات الرئوية العديد السكاريد
62b Pneumococcal Polysaccharide Vaccine
تغذية رضيعك بالحليب الصناعي
قبل أن تبدئي
69a Feeding Your Baby Formula: Before You Start
إرضاع طفلك الحليب الصناعي
تحضيرالحليب الصناعي وتخزينه بأمان
69b Feeding Your Baby Formula: Safely Making and Storing Formula
 سنوات3 أفكار عن الوجبات الخفيفة لطفلك من عمر السنة إلى
69e Meal and Snack Ideas for Your 1 to 3 Year Old Child
الرضاعة الطبيعية
70 Breastfeeding
يمكن وقاية كبار السن من السقوط
78 Seniors' Falls Can Be Prevented
مشاعر طفلك
92c Your Child's Feelings
(®Rota Teq لقاح الوتا (الفيروس العجلي) (روتا تك
104 Rotavirus Vaccine (RotaTeq®)
(®Rotarix) )لقاح الروتا (الفيروس العجلي
104a Rotavirus Vaccine (Rotarix®)
لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب وشلل األطفال والمستدمية النزلية
(منHib-IPV-HB-DTaP) النوع ب
105 Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Polio, and Haemophilus influenzae type b
(DTaP-HB-IPV-Hib) Vaccine
 لمقدمي الرعاية لألطفال:منع االختناق لدى الرضع واألطفال الصغار
110b Prevent Choking in Babies and Young Children: For Child Care Providers

النالوكسون :عالج جرعات األفيون الزائدة
118 Naloxone: Treating Opioid Overdose
الحروق واألسماط لدى األطفال الصغار
123 Burns and Scalds in Young Children
لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال )(mRNAالخاصة بكوفيد19-
124a COVID-19 mRNA Vaccines
لقاحات ناقالت الفيروسات الخاصة بكوفيد19-
124b COVID-19 Viral Vector Vaccines

