التلقيح :هل تواكب آخر المستجدات؟

الجدول الزمني المبسط للقاحات
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اللقاحات اإلجبارية للرضّع
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كل
 10أعوام
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الخناق والكزاز وشلل األطفال ()DTP
يوصى بتلقي البالغين لجرعات تنشيطية عند بلوغهم األعمار  25و 45و65
عا ًما ثم كل عشر سنوات.

السعال الديكي
تأتي الجرعة التنشيطية للبالغين ضد السعال الديكي عند
سن  25عا ًما مع إمكانية تلقي اللقاح االستدراكي حتى سن  39عا ًما.
للنساء
الديكي
السعال
ضد
اللقاح
بتلقي
ويوصى
الحوامل بد ًءا من الثلث الثاني من الحمل لحماية الرضيع.

المستدمية النزلية "ب" ()Hib
بالنسبة إلى األطفال الذين لم يتلقوا لقا حًا قبل سن  6أشهر،
يمكن إعطاء اللقاح االستدراكي حتى سن  5أعوام باستخدام اللقاح أحادي التكافؤ
(بد ًءا من جرعة واحدة حتى ثالثة جرعات حسب السن).

التهاب الكبد الوبائي "ب"
إذا لم يتم التلقيح خالل السنة األولى من العمر ،فيمكن إعطاؤه حتى بلوغ السن
 15عا ًما .ومن سن  16عا ًما ،يُنصح به فقط لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة
بالتهاب الكبد الوبائي "ب".

المكورة الرئوية

الحصبة-النكاف-الحصبة األلمانية ()ROR
بالنسبة إلى األشخاص من مواليد عام  ،1980فإن مواكبة آخر
المستجدات يعني الحصول على جرعت َين من اللقاح.

فيروس الورم الحليمي البشري ()HPV
يوصى بتلقيح الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين  11و14
عا ًما وبتلقي اللقاح االستدراكي حتى سن  19عا ًما .عالوة على ذلك،
يُوصى بتلقيح الرجال الذين يمارسون الجنس مع غيرهم من نفس الجنس
حتى سن  26عا ًما.

األنفلونزا
يوصى بالتلقيح كل عام ،خاصة لألشخاص المعرضين لخطر
المضاعفات ومنهم :كبار السن الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما وما
فوق ،واألشخاص الذين يعانون من بعض األمراض المزمنة
بمن في ذلك األطفال الرضّع بد ًءا من سن  6أشهر والنساء
السمنة
من
يعانون
الذين
واألشخاص
الحوامل
المفرطة (مؤشر كتلة الجسم >  40كجم/متر مربع).

الهربس النطاقي
يوصى بتلقيح كبار السن ممن تتراوح أعمارهم بين  65و 74عا ًما.

شهرا ،يوصى بتلقي هذا اللقاح لألطفال والبالغين المعرضين
وبعد تجاوز سن ً 24
لخطر اإلصابة بهذا االلتهاب.

االلتهاب السحائي "ب"
للحصول على مزيد من المعلومات

يمكن إعطاء اللقاح االستدراكي حتى سن العامين للرضّع الذين لم يتلقوا الجرعات
شهرا.
الثالث الموصى بها من اللقاحات في سن  3أشهر و 5أشهر و12
ً

هل لديك استفسار؟ أو نصيحة؟ تحدث إلى اختصاصي رعاية صحية

اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوصى بالتلقيح للجميع بد ًءا
من سن  5أعوام .وغالبًا ما يشتمل جدول التلقيح الكامل على
جرعت َين تليهما جرعة (جرعات) تنشيطية.
يمكن االطالع على جدول التلقيح المحدث على:
vaccination-info-service.fr

البطاقة البريدية للقاحات لعام W-3053-001-2206_ 2022

اللقاحات اإلجبارية
شهرا:
للرضّع قبل بلوغهم سن 18
ً
 الخناق الكزاز شلل األطفال السعال الديكي المستدمية النزلية "ب" التهاب الكبد الوبائي "ب" المكورة الرئوية المكورات السحائية "ج" الحصبة النكاف -الحصبة األلمانية

الدرن (لقاح )BCG
غالبًا ما يوصى بتلقي اللقاح ضد الدرن بد ًءا من سن شهر واحد وحتى سن
 15عا ًما لألطفال المعرضين بشدة لخطر اإلصابة بالدرن.

المكورات السحائية "ج"
شهرا وحتى سن  24عا ًما ،يوصى بجرعة واحدة
بد ًءا من سن 12
ً
لمن لم يتلقَّ اللقاح بعد.

