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 جدول التطعیمات في كولومبیا البریطانیة للرّضع واألطفال

 اللقاح
 شھران

 
4 

 أشھر
6 

 أشھر
12 
 شھًرا

18 
 شھًرا

سنوات  4تبدأ مع بلوغ 
 )دخول روضة األطفال(

    44b(1#( )الُحماق( الماء جدیري لقاح
 

  

 التھابو الدیكي والسعال )التیتانوس( والكزاز )الدفتیریا( الخناق لقاح
 النوع من النزلیة لمستدمیةوا األطفال شللو ب النوع من الوبائي الكبد
     )Hib-IPV-HB-DTaP( )#105(  ب

   

 (التیتانوس) والكزاز (الدفتیریا) الخناق ضد المحّسن الخماسي اللقاح
 ب النوع من النزلیة والمستدمیة األطفال وشلل الدیكي والسعال

)Hib-IPV-DTaP(  )15b#( 
    

 

 

33Tالوبائي الكبد التھاب لقاح A )#33( 
 ألطفال السكان األصلیین فقط

  
 

 
 

 

 
    12d(2#(  )الخامل( المعطل اإلنفلونزا لقاح

 .سنوات 4أشھر وحتى  6لألطفال من سن سنویاً 

33Tاأللمانیة والحصبة والنكاف، الحصبة، الفیروسي الثالثي اللقاح 
)MMR(  )a#14( 

   
 

  

33Tالفیروسي الرباعي اللقاح (MMRV)  والحصبة والنكاف الحصبة ضد 
 e#14( 1( )الحماق( الماء وجدیري األلمانیة

     
 

33Tالسحائیة للمكورات المقترن اللقاح C )#23a( 
 

  
 

  

33T المتقارن لقاح المكورات الرئویة(PCV 13) (#62a) 
  

 
 

  

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

   

33Tالدفتیریا( والخناق )التیتانوس( الكزاز ضد المحّسن الرباعي اللقاح( 
      )IPV)-(Tdap  )#15a األطفال وشلل الدیكي والسعال

 
 

إذا كانت لدیك أیة استفسارات فتحدّث مع مقدّم . یمكن لجدول التطعیمات أن یتغیر :مالحظة
ُوضع جدول التطعیمات وتمت . 1-1-8الرعایة الصحیة الخاص بك أو اتصل بالرقم 

، ووزارة الصحة في كولومبیا البریطانیة، ومركز HealthLinkBCمراجعة من قِبل 
 .كولومبیا البریطانیة للسیطرة على األمراض

الحزام (بق لھم أن أصیبوا بجدیري الماء أو الھربس النطاقي ال یحتاج األطفال الذین س 1
عند سن عام فأكثر، بناًء على تأكید الفحص المخبري، إلى لقاح جدیري الماء، ) الناري

الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة  الفیروسيولكن ینبغي علیھم أخذ اللقاح الثالثي 
)MMR ( سنوات 4عند سن. 

 

 

 

 

 

 

 4 وحتى أشھر 6 سن من لألطفال مجاني وھو سنویًا مرة اإلنفلونزا لقاح بإعطاء یوصى 2
 لألطفال األولى الجرعة أخذ على أسابیع 4 مرور بعد ثانیة جرعة بإعطاء یوصى .سنوات

  .األولى للمرة اإلنفلونزا لقاح یتلقّون الذین
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