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الخطة 2019-2017
¢ يجرى اللقاح في نفس الجلسة

  ¢ يجرى اللقاح في جلسة منفصلة

¢ لقاحات األشخاص المعرضين للمخاطر

مالحظات:
*  إن كان اختبار HBsAg )التهاب الكبد ب( إيجابياً لدى 
األم يعطى للطفل خالل الساعات 12-24 األولى من الحياة 
الجرعة األولى من اللقاح بالتزامن مع أضداد Ig النوعية. 

يتم إكمال التلقيح بجرعة ثانية بعد مرور 4 أسابيع على 
الجرعة األولى؛ بعد الجرعة الثالثة والتي تعطى ابتداء من 

اليوم 61، يتم اتباع الجدول الزمني للقاح الثماني.

^*  من المفيد هنا أن نقترح إدراج لقاح ضد المكورات 
السحائية B في المخطط، إال أن صالحية التقييم النهائي 
تعود للسلطات المحلية الختيار الخطة األمثل انطالقاً من 

توفر اللقاحات لديها واالعتبارات الزمنية.  

**  الجرعة الثالثة تعطى بعد مرور 6 أشهر على األقل 
على الجرعة الثانية.

***  الجرعة الرابعة، وهي األخيرة في سلسلة التلقيح 
األولي، ُتعطى في السنة الخامسة أو السادسة من العمر. 

وبدءاً من سن الرابعة يمكن استخدام نفس الصيغة 
المستخدمة للبالغين dTpa بشرط إعالم الوالدين بأهمية 

تلقي الجرعة الداعمة خالل سن المراهقة وضمان توفير 
اللقاح خالل هذه الفترة العمرية. 

****  يتم تلقي الجرعات الداعمة كل 10 سنوات. 

^  القصة السريرية تخلو من أعراض جدري الماء. تلقي 
جرعتين من اللقاح يفصل بينهما شهر أو أكثر. 

^^  إن بدأ تلقيح األطفال في السنة الثانية من عمرهم فيجب 
إعطائهم جرعتين، أما إن بدأ في سن الثالثة فجرعة واحدة 

هي كافية. ويوصى بإعطاء جرعة واحدة من PCV تحتوي 
ن أكملوا  على طيف أوسع لألطفال الغير ملقحين بتاتاً أو ممَّ
في السابق جرعات لقاح PCV7 . وفي حال كان األطفال 

في الفئة المعرضة للخطر فُينصح بإعطاء جرعتين.

§  جرعة واحدة. يتم التلقيح ضد المكورات السحائية C  في 
الفترة ما بين الشهرين 13-15 من العمر. الجرعة الثانية 
تعطى في الفترة ما بين 12-14 سنة من العمر، ويوصى 

بإضافة جرعة واحدة من لقاح ضد المكورات السحائية 
Men ACWY لمن لم يحصل على اللقاح سابقاً، وكذلك 
لألطفال الذي تلقحوا في فترة الطفولة بمضادات المكرات 

السحائية Men C أو Men ACWY. يمكن تلقيح األطفال 
المعرضين للخطر ابتداًء من الشهر الثالث من العمر بلقاح 
المكورات السحائية C بإعطاء ثالث جرعات ككل، بحيث 

تكون الجرعة األخيرة بعد إتمام السنة األولى من العمر 
)بعض جداول التلقيح في األقاليم توصي بجرعة من لقاح 

Men ACWY للفترة ما بين الشهرين 13-15 من العمر 
 .) C المقترن عوضاً من لقاح المكورات السحائية

°  إعطاء جرعيتن في الشهر صفر والشهر 6 )اللقاح 
الثنائي ما بين عمر 9 – 14 عاماً، اللقاح الرباعي ما بين 

عمر 9-13 عاماً(؛ ثالث جرعات موزعة في الشهر صفر، 
1، 6 )الثنائي( أو الشهر صفر، 2 ، 6 ، )الرباعي( في 

الفترة العمرية التالية.

°°  يتم التلقيح باللقاح الموسمي لألشخاص المعرضين 
للخطر وفقاً لرسالة التعميم الوزارية ذات الصلة.

#  يوصى بإعطاء اللقاح للفئة العمرية 65 سنة.

##  يوصى بإعطاء لقاح شامل يمكن تلقيه مع اللقاحات 
األخرى المخطط لها لألشهر األولى من الحياة.
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#

إجراءات التلقيح لألشخاص المعرضين للخطر )للمزيد من 
التفاصيل يرجى العودة إلى الفصول ذات الصلة في الخطة 

الوطنية للتلقيح 2017 – 2019(

dTpa : عدد الجرعات يعتمد على إن كان التلقيح  1
أولياً أم داعماً، تعطى للنساء في الثلث الثالث من الحمل 

)خالل األسبوع الـ82 في الحالى المثلى(.

التهاب الكبد B: 3 جرعات، قبل التعرض )في األشهر 2 
صفر، 1، 6( 4 جرعات، بعد التعرض )في األسابيع 
صفر، 2، 6 وجرعة داعمة عند بلوغ السنة( أو قبل 

التعرض المؤكد )صفر، 1، 2، 12(.

Hib : بالنسبة لألشخاص المعرضين للخطر في كافة  3
األعمار والذين لم يتلقحوا أبداً في السابق يتحدد عدد 

الجرعات وفقاً للجدول مع مراعاة العمر.

4 .PCV/PPSV إلى عمر 5 سنوات، ثم : PCV

MPR : جرعتان يفصل بينهما 4 أسابيع على األقل،  5
مع مراعاة العمر و استجابة المناعة إزاء جدري الماء، 
 MPR كما يمكن التلقيح في نفس الجلسة باللقاح الثالثي

مترافقاً باللقاح األحادي ضد جدري الماء أو استخدام 
.MPRV اللقاح الرباعي

جدري الماء: جرعتان يفصل بينهما 4 أسابيع على 6 
األقل، مع مراعاة العمر و استجابة المناعة إزاء الحصبة 

والنكاف والحصبة األلمانية، كما يمكن التلقيح في نفس 
الجلسة باللقاح األحادي ضد جدري الماء مترافقاً باللقاح 
.MPRV مع أو استخدام اللقاح الرباعي MPR الثالثي

لألشخاص المعرضين للخطر ُيعطى لقاح المكورات 7 
السحائية ACYW و المكورات السحائية B، ويكون 

عدد الجرعات وفقاُ للجدول مع مراعاة العمر. 

HPV : لجميع األعمار وفقاً للجدول، ويكون عدد  8
الجرعات وفقاُ للجدول مع مراعاة العمر. 

االنفلونزا: لجميع األعمار وفقاً للجدول، ويكون عدد 9 
الجرعات وفقاُ للجدول مع مراعاة العمر.

الهربس النطاقي: ابتداء من سن الخمسين.10 

Ep A : عدد الجرعات يكون وفقاً للجدول. 11
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الخطة الوطنية للوقاية باللقاح  

لقاح ضد شلل األطفال المعطل المفعول  IPV

B لقاح ضد فيروس التهاب الكبد Ep B

  لقاح ضد االلتهاب الغازي للمستديمة النزلية 
B هيموفيلوس فيروس( من النمط(

Hib
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األلمانية وجدري الماء
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لقاح ثالثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية  MPR

لقاح ضد جدري الماء  V

لقاح ضد المكورات الرئوية المقترن  PCV

لقاح ضد المكورة الرئية المتعددة السكاريد  PPSV

C لقاح ضد المكورة السحائية المقترن Men C

B لقاح ضد المكورة السحائية Men B

لقاح ضد فيروس الورم الحليمي  HPV

لقاح ضد االنفلونزا الموسمية  االنفلونزا
لقاح ضد فيروس روتا  فيروس روتا

A لقاح ضد التهاب الكبد Ep A
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حضرة الوالدين الكريمين
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من أجل سالمة طفلك...
استعيني باللقاحات لحمايته!

 
األمر ليس

 سابقاً ألوانه

بإشراف
Rocco Russo

Massimo Agosti
Elena Bozzola

Giovanni Corsello
Fabio Mosca

Alberto Villani
LINGUA ARABA


