إصدار أكتوبر 2021
لحماية أطفالكم األعزاء من األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم  ،ال بد من األخذ في الحسبان أن يتم تطعيمهم بمجرد أن يصلو لعمر مناسب لتلقي كل لقاح .هذا الجدول هو إقتراح الكتساب مناعة مبكرةُ ،مقدم من قبل
منظمة حماية أطفالنا الغير ربحية .يجب عليك التحدث إلى طبيب الرعاية األولية لطفلك لوضع جدول تحصين وفقا ً لبرنامج التطعيم في منطقتك السكنية وحالة تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح.
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ثالث جرعات مطلوبة قبل بلوغ السنة .يجب أن تعطى الجرعة الثالثة بفاصل أربع إلى خمسة أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية .حتى بالنسبة لألطفال بعمر السنة أو
أكثر  ،يوصى بالتطعيم في أقرب وقت ممكن إذا لم يتم إعطاؤه بعد ( تطعيم إختياري).

روتيني

 DTتطعيم إضافي في سن األحد
عشرعاما ً ( الفئة المستهدفة من التطعيم
من عمر  11 :إلى  12عام)

عادة ما يتم إعطاء لقاح  DPTخارج اليابان
(التطعيم إختياري)

عادة ما يتم إعطاء لقاح شلل األطفال
خارج اليابان من سن أربع سنوات أو
أكثر (التطعيم اختياري )

يوصى بالتطعيم بين شهري أبريل ويونيو
في السنة الثالثة من رياض األطفال أو
الحضانة.

يوصى بالتطعيم الثاني لألطفال الذين لم يصابوا بالنكاف مطلقا ً.

التهاب الكبد الوبائي ب (باستثناء
الوقاية من العدوى في الفترة ما قبل و
بعد الوالدة)

خماسي التكافؤ

إن التزامن في إعطاء اللقاحات هو
مفتاح اإلنجاز المبكر للجرعات المطلوبة
لكل من فيروس الروتا  ،األنفلونزا
الدامية من النوع ب  ،المكورات
الرئوية المقترنة والدفتيريا  ،التيتانوس ،
السعال الديكي  ،وشلل األطفال
المضعّف.

عندما يبلغ طفلك عامه األول  ،يجب إعطائُه هذه اللقاحات
في نفس اليوم .هذا اللقاح متوفرا ً و يعطى متزامنا ً مع
بعضه البعض كالً من لقاح األنفلونزا الدامية من النوع ب ،
المكورات الرئويةالمقترنة  ،الدفتيريا  ،الكزاز  ،السعال
الديكي  ،شلل األطفال المضعّف  ،الحصبة  ،الحماق
والنكاف.
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الدفتريا والكزاز والسعال الديكي وشلل
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تطعيم إضافي عند عمر التسع سنوات.
(الفئة المستهدفة من عُمر تسعة إلى اثني
عشرا عاما ً)

يوصى بالتطعيم في الفترة ما بين شهري أكتوبر و نوفمبر من
كل عام.

يوصى بالتطعيم لطالب الصف السادس ( .الفئة
المستهدفة للتطعيم  :الفتيات من الصف السادس إلى
العاشر)

كل خريف

كجزء من برنامج التطعيم االختياري  ،يمكن للفتيات
الحصول على القاح التاسعي التكافؤ بينما للفتيان تلقي
القاح رباعي التكافؤ
يمكن أن يبدأ التطعيم من عمر سنتين ويوصى به لألطفال الذين سوف يدرسون في الخارج أو الذين يعيشون في مساكن الطلبة.
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الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم (تشير األرقام إلى جرعات
متتالية)

الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة.
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العمر المستهدف للتطعيم الروتيني
العمر الذي يمكن فيه إعطاء اللقاحات اإلختيارية

يتطلب فترة على األقل أربع أسابيع تكون فاصلة بين حقن اللقاحات الحية المختلفة( .يتوفر التطعيم مرة أخرى في نفس اليوم من األسبوع بعد مرور  4أسابيع) 

لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة موقعنا
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قد يحتاج المسافرين الى خارج البالد إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد الوبائي أ وداء الكلب باإلضافة إلى
التطعيمات المذكورة أعاله .يجب عليك استشارة عيادة السفر حول الخضوع للتطعيم في أقرب وقت يناسبك بمجرد تأكيد
خططك للسفر إلى الخارج.

حماية أطفالنا (جمعية غير ربحية ) !★VPDتعرف
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نموذج الجدول لعمر ثالث سنوات أو أكثر  ،ولكن
يمكن للطفل الذي بعمر ستة شهور أوأكبر أن يحصل
عليه كذلك.
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الفترة الزمنية الموصى بها للتطعيم غير مكتوبة في نشرة العبوة
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هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا  ،اللقاحات أحادية التكافؤ والنوع الثاني خماسية التكافؤ .يجب أن يبدأ التطعيم في موعد ال
يتجاوز أربعة عشر أسبوعًا و ستة أيام بعد الوالدة  ،ويجب على كل فرد إكمال جميع الجرعات المطلوبة لكل لقاح.

يتم إعطاء جرعة واحدة من اللقاح الثالثي المخصص لكل من الدفتريا و
السعال الديكي و الكُزاز ،للوقاية من عدوى السعال الديكي (التطعيم
إختياري ) .كذلك و توصي منظمة الصحة العالمية بجرعة إضافية خالل
هذه الفترة .
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اللقاح الروتيني :بشكل عام مجاني (على نفقة الحكومة) إذا تم إعطاؤه خالل الفترة المحددة.
اللقاح االختياري  :في الغالب مقابل رسوم (يدفعها الفرد) .تقدم بعض البلديات مساعدات لتغطية تكلفتها .اللقاحات
اإلختيارية ضرورية مثل اللقاحات الروتينية.
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إعطاء اللقاحات المتزامنة  :يمكن إعطاء القاحات المتعددة في نفس اليوم .وهذا آمن مثله مثل إعطاء اي لقاحات منفصلة  .توصي الحكومة اليابانية وكذلك جمعية طب األطفال اليابانية باستخدام الفخذ
(الجزء األمامي الخارجي من الفخذ) كموقع لتطعيم الرضع واألطفال الصغار .استشر طبيب الرعاية األولية الخاص بطفلك للحصول على معلومات أكثر تفصيالً.

 :إعطاء اللقاحات المتزامنة
أُعد في فبراير 2021

