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 ایکلمب شیتیبر ی برای نوزادان و کودکانساز منیا ی برنامه
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سالگی  4شروع از 

 )ورود به کودکستان(

  (44b#)1واکسن آبله مرغان )واریسال(
   

 

  

، و اطفال، فلج Bواکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت 

 b (#105)هموفیلوس آنفلوانزای نوع 
   

   

هموفیلوس  واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و

     (15b#)       ب آنفلوانزای نوع
 

 

 (33#) واکسن  هپاتیت آ
 فقط برای کودکان بومیان

  
 

 
 

 

 فلوانزاواکسن آن

  (12d#)2 واکسن آنفلوانزای غیر فعال

 (12e#)2 آنفلوانزاشده  فیزنده تضع نواکس

   
 ساله 4ماهه تا  6برای کودکان سالیانه برای 

 نشده است( تأییدساله و کوچکتر  2کودکان  برایشده آنفلوانزا  تضعیف)واکسن 

      (#14a)(MMR)سرخک، اوریون، سرخجه واکسن 
   

 

 
 

  )MMRV(آبله مرغان و سرخجهواکسن سرخک، اوریون، 
1(#14e)      

 

 (23a#) سی-مننگوکوک واکسن توأم
 

  
 

  

 )PCV 13(   )#62a(دوگانه پنوموکوکواکسن 
  

 
 

  

 روسیواکسِن روتاو

 (104a#)3 ®(کسیروتار) روسیواکسِن روتاو
  

    

 (104#)3 ®(واکسِن روتاویروس )روتاتِک
   

   

      (15a#) سرفه، فلج کودکان، سیاه یفتریواکسن کزاز، د
 

 

 با د،یدار یپرسش اگر کند. رییتغ است ممکن ها واکسن ی برنامه توجه:

 .دیریبگ تماس 8-1-1 ی شماره با ای دیکن صحبت خود یبهداشت مراقبتگر

 وزارت ،(HealthLinkBC) یس یب نکیل هلث توسط یساز منیا جدول

 است. شده ینیبازب و نیتدو یس یب یماریب کنترل مرکز و ،یس یب بهداشت

1   
بعد از آن آبله  ای یسالگ 1در  آزمایشگاه صیبه تشخبنا ی که کودکان

 دیکودکان با نیبه واکسن آبله مرغان ندارند. ا یازیاند ن زونا گرفته ایمرغان 

 .ندینما افتیرا در MMRواکسن  یسالگ 4در سن 

2   
 6 به گانیرا به و شود می توصیه آنفوالنزا برابر در  ساالنه سازی ایمن

 واکسن این بار نخستین برای که کودکانی برای .شود یم ارائه ساله 4 تا ماهه

 نوبت از پس هفته 4 ی فاصله به واکسن این دوم نوبت کنند، می دریافت را

 شود. می توصیه اول

3   
 2 به کودکان شده، داده واکسن به بسته .دارد وجود روسیروتاو واکسن 2

کسیروتار) دوز
®

روتاتِک) دوز 3 ای (
®

 .داشت خواهند ازین (
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