جدول التطعيمات في كولومبيا البريطانية للبالغين وكبار السن واألشخاص المعرّضين بش ّدة لألمراض
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مالحظة :يمكن لجدول التطعيمات أن يتغير .إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدّث مع مقدّم الرعاية
الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم  .8-1-1وُضع جدول التطعيمات وتمت مراجعته من قِبل
 ،CBkniLhtlaeHووزارة الصحة في كولومبيا البريطانية ،ومركز كولومبيا البريطانية
للسيطرة على األمراض.
† برنامج إدارة المخاطر المرتفعة :تقدّم كولومبيا البريطانية العديد من اللقاحات المجانية لبعض
الفئات من األشخاص .على سبيل المثال ،يمكن لمن يعاني من أمراض مزمنة أو ضعف جهاز
المناعة تلقي لقاحات مجانية .اتصل بمقدّم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم 8-1-1
لمزيد من المعلومات.
 1يوصى بإعطاء جرعتين من اللقاح للبالغين ممن لم يسبق لهم التطعيم .قد ال يحتاج بعض البالغين
صبت بجديري الماء أو داء الهربس النطاقي (الحزام الناري) بعد بلوغك
إلى اللقاح .إذا كنت قد أُ ِ
من العمر عا ًما واحدًا ،وكان ذلك قبل عام  ،2004أو تأكدت إصابتك من خالل فحص مخبري،
فأنت لستَ بحاجة إلى اللقاح.
 2يُعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي ب مجانًا لمواليد عام  1980فأكثر ممن لم يسبق لهم تلقي اللقاح
أبدًا أو أولئك الذين لم يتلقّوا عدد الجرعات الموصى به لعمرهم.
 3كما يُقدّم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ( )CPHمجانًا للمستحقين البالغين  26عا ًما أو
أقل.
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 4يُعطى لقاح اإلنفلونزا السنوي مجانًا لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بمرض خطير بسبب
اإلنفلونزا ،كما يُعطى مجانًا لمن يمكنهم نقل اإلنفلونزا لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بمرض
خطير.
 5ينبغي أن يأخذ أي شخص من مواليد عام  1970فأكثر ممن لم يتل ّ
ق التطعيم أو ليس لديه مناعة
ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية جرعتين من لقاح ( )MMMللحصبة والنكاف والحصبة
األلمانية.
 6كذلك يُعطى اللقاح المتقارن للمكورات السحائية من الزمرة  Hمجانًا لمن ولدوا قبل العام
 ،2002والذين بلغوا  24عا ًما أو أقل دون أن يتلقوا جرعة من اللقاح في عامهم العاشر أو بعد
ذلك.
 7يُعطى لقاح الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا)  dTللبالغين الذين لم يسبق لهم التطعيم أو
من تع ّذر معرفة تاريخهم التطعيمي .يُنصح بإعطاء جرعة من ّشطة من اللقاح كل  10سنوات .إذا
كان لديك خدش كبير أو جرح وكنت معرضًا بشدة لإلصابة بعدوى الكزاز (التيتانوس) قد يكون
من المستحسن تلقيك للقاح.
 8يُعطى لقاح الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي  dTkTمجانًا للبالغين
الذين لم يسبق لهم التطعيم في طفولتهم أو من تع ّذر معرفة تاريخهم التطعيمي .يُنصح هؤالء بأخذ
اللقاح ،ولكنه ال يُعطى مجانًا لـ :البالغون من العمر  18عا ًما فأكثر ممن سبق لهم التطعيم ضد
السعال الديكي في طفولتهم ولكنهم لم يتلقوا لقاح يحتوي على لقاح السعال الديكي بعد البلوغ؛
والنساء خالل حملهن في كل مرة بغض النظر عن سجلّهن التطعيمي.
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