جدول التطعيمات في بريتش كولومبيا للرضّع واألطفال
شهرين
اللقاح
الحماق)
لقاح جديري الماء ( ُ

4
أشهر

6
أشهر

12
شه ًرا

18
شه ًرا

تبدأ مع بلوغ  4سنوات
(دخول روضة األطفال)

)1(#44b

لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب
الكبد الوبائي من النوع ب وشلل األطفال والمستدمية النزلية من النوع
ب )(#105) (DTaP-HB-IPV-Hib
سن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس)
اللقاح الخماسي المح ّ
والسعال الديكي وشلل األطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-
)(#15b) IPV-Hib
لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع أ ()#33
ألطفال السكان األصليين فقط
لقاح اإلنفلونزا
لقاح اإلنفلونزا المعطل (الخامل) )(#12d
لقاح اإلنفلونزا الموهن الح ّي )(#12e

2

سنويًا للرضع من سن  6أشهر وحتى  4سنوات
الحي لألطفال الذين لم يبلغوا السنتين)
(ال يُسمح بإعطاء لقاح اإلنفلونزا الموهّن
ّ

2

اللقاح الثالثي الفيروسي الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية
)(#14a) )MMR
الحماق)
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية وجديري الماء ( ُ
)1 (#14e) )MMRV
اللقاح المتقارن للمكورات السحائية من النوع سي
)(#23a) )Men-C
لقاح المكورات الرئوية المتقارن )(#62a) )PCV 13
لقاح الروتا (الفيروس العجلي)
لقاح الروتا (الفيروس العجلي )®(#104a) )Rotarix

3

لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (روتا تك) )®(#104) )RotaTeq

3

سن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا)
اللقاح الرباعي المح ّ
والسعال الديكي وشلل األطفال )(#15a( )Tdap-IPV

مالحظة :يمكن أن يتغير جدول التطعيمات .إذا كانت لديك أية استفسارات فتح ّدث
مع مق ّدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم  .8-1-1ساهمت
 ،HealthLinkBCووزارة الصحة في بريتش كولومبيا ،ومركز مكافحة
األمراض في بريتش كولومبيا في وضع جدول التطعيمات ومراجعته.

 3هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا .وفقًا لنوع اللقاح المستخدم ،يحتاج
األطفال إلى جرعتين من لقاح (® )Rotarixأو ثالث جرعات من لقاح
(®.)RotaTeq

 1ال يحتاج األطفال الذين سبق لهم أن أصيبوا بجديري الماء أو الهربس النطاقي
(الحزام الناري) عند سن عام فأكثر ،بنا ًء على تأكيد الفحص المخبري ،إلى لقاح
جديري الماء ،ولكن ينبغي عليهم أخذ اللقاح الثالثي الفيروسي الحصبة والنكاف
والحصبة األلمانية ( )MMRعند سن  4سنوات.
 2يوصى بإعطاء لقاح اإلنفلونزا مرة سنويًا ،وهو مجاني لألطفال من سن  6أشهر
وحتى  4سنوات .على األطفال الذين يتلقون اللقاح للمرة األولى أخذ جرعتين
يفصل بينهما  4أسابيع
www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
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