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توصيات بشأن لقاحات لألطفال 
VIH والمراهقين الحاملين  لفيروس

VIH توصيات لتلقيح االشخاص الحاملين لفيروس / INFOVIHTAL

تكون فعالية  لقاحات األطفال الحاملين لفيروس VIH جيًدة وتوفر الحماية ، على 
الرغم من أنها أقل من تلك التي يتم إنتاجها عند عامة السكان وتدوم أقل. يعتبر عدد 

خاليا CD4 أفضل مؤشر لالستجابة للقاحات. في حالة إصابة الطفل بنقص المناعة، 
يوصى ببدء أو ضبط العالج المضاد للفيروسات إلستعادة المناعة قبل التلقيح من 

أجل تحسين اإلستجابة. يحتوي هذا الملف على معلومات وإرشادات قد تكون مفيدة 
.VIH لآلباء أو أشخاص مختصيين برعاية لألطفال والمراهقين المصابين بفيروس 174

العربيةاصدار 2021

التعليقات والتحذيراتجرعاتلقاح

الخناق  الكزاز  
والسعال الديكي

DTPa-VPI•
dTpa•

شلل األطفال

BiH )المستدمية 
النزلية من النوع ب(

PRP-T•

DTPa-VPI-VH•

B+HiB 

3 جرعات:
 في عمر 2 و 4 

و 11 شهًرا
4 جرعات:

في عمر 2 و 4 و 6 
و 18 شهًرا

3 جرعات:
 في عمر 2 و 4 

و 11 شهًرا
4 جرعات:

 في عمر 2 و 4 و 6 
و 18 شهًرا 

3 جرعات:
2 و 4 و 11 شهًرا

التلقيح الروتيني في سن 6 سنوات:
سيتم إعطاء لقاح DTaP / IPV مشترك لألطفال 
الذين تلقوا ثالث جرعات من اللقاح عندما يبلغون 

سن 6 سنوات. أولئك الذين تم تلقيحهم بأربع 
جرعات في المجموع سيحصلون على جرعة 

.dTpa واحدة من

تطعيم األطفال:
يتم إعطاء ثالث جرعات من

 DTPa-VPI-VHB+HiB

 تلقيح المراهقين والشباب:  
 بالنسبة لألشخاص الغير الملقحين سابقًا، 

حتى سن 18 عاًما، سيتم إعطائهم جرعة واحدة.

قبل الوالدة:
)dTpa( جرعة واحدة من dTpa في كل حمل 

ابتداء من األسبوع 27 من الحمل، ولكن من  
األفضل في األسبوع 27 أو 28.

التلقيح الروتيني في سن 6 سنوات:
سيتم إعطاء لقاح DTPa/VPI مشترك لألطفال 
الذين تلقوا ثالث جرعات من اللقاح عند بلوغهم 

سن 6 سنوات. أولئك الذين تم تلقيحهم بأربع 
جرعات في المجموع سيحصلون على جرعة 

.dTpa واحدة من

VIH توصيات بشأن لقاحات لألطفال والمراهقين الحاملين  لفيروس



لقاح

VIH توصيات لتلقيح االشخاص الحاملين لفيروس / INFOVIHTAL

VIH توصيات لتلقيح االشخاص الحاملين لفيروس

التعليقات والتحذيراتجرعات

)VHB( إلتهاب الكبد ب

المكورات الرئوية
VNC13 •
VNP23 •

أنفلونزا

)VHA(التهاب الكبد أ

فيروس الورم الحليمي البشري 
)VPH(

جرعتان: 
في فترة 6 أشهر )0 و 6 أشهر(

3 جرعات:
في فترة 6 أشهر )0 ، 2-1 و 6 أشهر(

تعطى إبتداءا من سن 12 شهًرا

تلقح للبنات واألوالد

3 جرعات: 
في عمر 2 ،4 و 11 شهًرا

4 جرعات: 
في عمر 0 ، 2 و 4 و 11 شهًرا

النمط المتسلسل:
4 جرعات: 

في عمر 0، 2، 4 و 11 شهًرا+

جرعة واحدة: 
إبتداءا من 24 شهرا+  

جرعة واحدة )تذكير(: 
بعد 5 سنوات من الجرعة السابقة

جرعة واحدة:
كل سنة

جرعتان: 
بالنسبة لألطفال دون سن 9 سنوات الذين تم 
 تلقيحهم ألول مرة )الحد األدنى لفترة أقل من 

4 أسابيع(

لقاح غير مفعل  يعطى بعد 6 أشهر.

تلقيح في الطفولة:
• سيتم تلقيحك بجدول زمني من ثالث جرعات إذا تم فحص المرأة 

الحامل قبل الوالدة
 • سيتم تلقيح أطفال األمهات اللواتي لديهن: AgHBs إيجابي، بأربع 

جرعات سيتم إعطاء الجرعة األولى في أول 24 ساعة من الحياة مع 
.HB إعطاء الغلوبولين المناعي المضاد لـ

• إذا كان مستوى األجسام المضادة منخفًضا جًدا في فترة 8-4 أسابيع، 
يؤخذ بعين اإلعتبار إمكانية إعادة التلقيح )3 جرعات في 6 أشهر( 

بلقاح البالغين. 

تلقيح المراهقين والشباب: 
بالنسبة لألشخاص الغير الملقحين سابقًا، حتى سن 18 عاًما ، سيتم 

إعطائهم 3 جرعات )في 0 و 1 و 6 أشهر(.

 أقل من عامين:  
 PNV23 + )2، 4، 6 و 11 شهًرا( VNC13 

)إبتداءا من 24 شهًرا(. جرعة معززة من VNP23، 5 سنوات من 
الجرعة السابقة.

 من 2 إلى 5 سنوات الغير الملقحين:  
 جرعتان من VNC13 )في فترة 8 أسابيع( +

 )NPV23 )بين 8 أسابيع و 12 شهًرا(. جرعة معززة 
من VNP23 5، سنوات من الجرعة السابقة.

فوق خمس سنوات لغير الملقحين: 
 جرعة واحدة منVNC13+VNP23 فترة )12 شهًرا، حد أدنى

8 أسابيع(. جرعة معززة من VNP23، 5 سنوات من الجرعة السابقة.
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مالحظة: تم إعداد محتوى هذا الملف في سبتمبر 2021، لذلك قد  تكون التوصيات 
أو المعلومات غير حديثة. ال يُقصد من المعلومات أن تحل محل تلك التي حصل 
عليها أخصائي الرعاية الصحية. يجب دائًما اتخاذ القرارات الصحية بالتشاور مع 

المتخصصين في الرعاية الصحية.

لقاح

VIH توصيات لتلقيح االشخاص الحاملين لفيروس / INFOVIHTAL

VIH توصيات لتلقيح االشخاص الحاملين لفيروس

التعليقات والتحذيراتجرعات

المكورات السحائية
 :MenACWY 

لقاح ضد المكورات السحائية 
المرافقة ضد المجموعات المصلية 

Y و W و C و A

تطعيم ثالثي فيروس )الحصبة 
والنكاف والحصبة األلمانية( 

الجدري 

3 جرعات:
في عمر 2 ، 4 و 11 شهًرا

جرعتان : 
جرعة أولية + جرعة معززة 

جرعتان :
 حد أدنى 4 أسابيع

جرعتان: 
بفاصل زمني ال يقل عن 3 أشهر

• يعطى اللقاح إبتداءا من عمر 12 شهر.

•  موانع إستعماله، إذا كان عدد خاليا CD4 أقل من 200 خلية / مم  
مكعب أو كانت نسبة CD4 أقل من %15

• ال يجوز إستخدام لقاح  الفيروس الرباعي

• بالنسبة لألطفال دون سن 12 شهًرا، سيتم إعطائهم لقاح في جدول 
زمني بثالث جرعات

•  بالنسبة لألطفال فوق 12 شهًرا، سيتم إعطاء جرعة أولية وجرعة 
معززة عند سن الثانية عشرة سنة.

• سيتم تقييم الحاجة إلى جرعات تعزيزية الحقا

• يعطى اللقاح إبتداءا من عمر 12 شهر

•  موانع إستعماله، إذا كان عدد خاليا CD4 أقل من 200 خلية / مم  
مكعب أو كانت نسبة CD4 أقل من %15

• ال يجوز إستخدام لقاح الفيروس الرباعي 


