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توصيات لتلقيح األشخاص 
VIH الحاملين لفيروس

قد يكون األشخاص الحاملون لفيروس VIH أكثر عرضة 
لإلصابة بعدوى معينة، خاصة إذا كان جهازهم المناعي 
ضعيف. لهذا السبب، يوصى بتلقيحهم بمعظم اللقاحات 

المدرجة في جدول التطعيم. هناك بعض التوصيات 
والتحذيرات الموجهة بشكل خاص لألشخاص الحاملين 
لفيروس VIH فيما يتعلق ببعض اللقاحات. يحتوي هذا 
الملف على معلومات وإرشادات قد تكون مفيدة لمناقشة 

هذه المشكلة مع الفريق الطبي الذي يعالجك.

180
طبعة 2022

العربية

المكورات الرئوية

• PCV13: لقاح مضاد للمكورات الرئوية المترافقة 
ضد 13 نوعًا من البكتيريا

• PPV23 : لقاح المكورات الرئوية غير المقترن 
ضد 23 نوعًا من البكتيريا

أنفلونزا

جرعتان  خالل 8 أسابيع

1 جرعة سنوية

البالغون الغير الملقحين:
جرعة واحدة من PCV13 ثم جرعة أخرى )بعد 8 أسابيع على 

PPV23 األقل( من

:PPV23 البالغون الذين تم تلقيحهم بـ
• جرعة واحدة من PCV13 بعد سنة على األقل من آخر جرعة 

من PPV23 ؛ أو
• جرعة واحدة من PPV23 كل عام لمدة 5 سنوات.

• يوصى بالتلقيح كل عام.
• يجب إستعمال لقاح غير نشيط و غير مكرر.

تعليقاتجرعاتلقاح 
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)VHB( إلتهاب الكبد ب

)VHA( إلتهاب الكبد أ

)VPH( فيروس الورم الحليمي البشري

• لقاح ثنائي التكافؤ VPH: وقاية من نوعين من 
VPH فيروس

VPH لقاح رباعي: التكافؤ حماية ضد 4 أنواع من •
• لقاح تساعي: التكافؤ لحماية ضد 9 أنواع من 

VPH فيروس

المكورات السحائية

• MenC: لقاح مضاد للمكورات السحائية ضد 
 C المجموعة المصلية

• MenACWY: لقاح متقارن ضد المكورات 
 Y و W و C و A السحائية ضد المجموعات المصلية

)MenACWY(

الكزاز

SARS-CoV-2 )كوفيد 19( 
ARNm لقاح •

 )Comirnaty® ; Pfizer(  
ARNm لقاح •

)Spikevax®; Moderna(

3 أو 4 جرعات في 6 أشهر

2 أو 3 جرعات في فترة 
6 أشهر

3 جرعات في فترة 6 أشهر 
)0 ، 2-1 و 6(

جرعتان )0، شهرين(

5 جرعات. سيتم النظر في 
 الجرعات اإلضافية كل

10 سنوات

جرعتان (0-21 یوم أو 
دة 0-28 یوم) أو جرعة واح

سیتم النظر في الجرعات 
المنشطة أو الجرعات 

اإلضافیة في ظروف معینة

 • من المستحسن إعطاء ثالث حقن بجرعات عالية 
)0، 1 و 6 أشهر( أو،

 • إعطاء أربع حقن بجرعات منخفضة الجرعات 
)0، 1، 2 و 6 أشهر(

• التحقق من مستويات األجسام المضادة، في حالة وجودها غير 
كافية، يجب إعطاء ثالث حقن جديدة بجرعات عالية شهرًيا أو 

إعادة التطعيم بنفس الجدول الزمني.

• ينصح بتناول جرعتين )0، 6 شهر( لألشخاص الذين تزيد تعداد 
خاليا CD4 لديهم عن 350 خلية / مم مكعب.

• يوصى بجدول من ثالث جرعات )0، 1، 6 أشهر( لألشخاص 
الذين لديهم تعداد CD4 أعلى من 350 خلية/مم مكعب.

• يوصى بلقاح لألشخاص الحاملين لفيروس VIH حتى 26 عاًما 
أو 45 عاًما حسب الجهة المستقلة.

• يوصى بلقاح تساعي التكافؤ
• انظر الملف رقم 147.

MenACWY يوصى بلقاح •
• سيتم تقييم الجرعات المعززة عند 5 سنوات

• إذا تم تلقيح الشخص بشكل صحيح )5 جرعات(، فيمكن تقييم 
هذه الحاالت كل 10 سنوات في حاالت خطر التعرض.

VIH لألشخاص الحاملين لفيروس ARNm يوصى بلقاحات •
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة )أقل من 200 خلية / 

مم  مكعب(
• بالنسبة لألشخاص الذين لديهم عدد CD4 أقل من 200 خلية 

/ مم مكعب، يوصى بجرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوًما على 
األقل من الجرعة الثانية من نظام التطعيم.

• انظر الملف رقم 168

تعليقاتجرعاتلقاح
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التطعيم الثالثي الفيروسي

الجدري 

الهربس النطاقي

جدري القردة

جرعتان )0، 1شهر(

• جرعتان )0 و 3 أشهر(

• جرعتان (0 و 2 أشھر)

جرعتان  
)0، شهر واحد(

• يوصى به لمرضى اللذين ليس لهم مضادات األجسام لمرض 
الحصبة، حيث عدد خاليا CD4 لديهم أعلى من 200 خلية / مم 

مكعب لمدة 6 أشهر على األقل
• النساء الالواتي ليس لديهم مضادات األجسام لمرض الحصبة 

األلمانية، حيث عدد CD4 لديهن أعلى من 200 خلية / مم 
مكعب، لمدة 6 أشهر على األقل.

ال ينصح به وغير مناسب لألشخاص الذين يعانون من إكتئاب 
المناعة الشديد

• يوصى به للمرضى الذين ليس لهم مضادات األجسام لمرض 
الجدري، حيث يكون عدد خاليا CD4 لديهم أعلى من 200 خلية 

/ مم مكعب.
• إل تستخدم اللقاح الرباعي الفيروسي.

• ال ينصح به وغير مناسب لألشخاص الذين يعانون من إكتئاب 
المناعة الشديد

 • اللقاح موجه لألشخاص المصابين بفيروس VIH إبتداءا من 
سن 18 عاًما

• يجب على المصابين السيطرة على العدوى من خالل العالج 
المضاد للفيروسات القهقرية لمدة سنة واحدة على األقل

 VIH يتم إعطاء أولوية اللقاح لألشخاص المصابين بفيروس •
الذين لم يصابوا بالمرض من قبل، والذين

إنخرطو في الممارسات الجنسية العالية الخطورة، و
• لدى األشخاص المصابين بفيروس VIH الذين كانوا على إتصال 

وثيق بحالة مؤكدة

مالحظة: تم إعداد محتوى هذه الورقة في سبتمبر 2022، لهذا قد تكون هذه التوصيات غير حدثية. 
هذا ال يعني أن تحل هذه المعلومات محل تلك التي حصل عليها أخصائي الرعاية الصحية. يجب دائًما 

اتخاذ القرارات الصحية بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية.

تعليقاتجرعاتلقاح
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لقاح مؤتلف مساعد



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 

SUBVENCIONA

COLABORA

تنصل من المسؤولیة
المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة لیس المقصود بھا أن تحل محل تلك التي حصلت علیھا من طرف الطبیب. یجب دائًما إتخاذ 
القرارات المتعلقة بالصحة بالتشاور مع المھنیین المتخصصین في میدان الصحة. یمكن أن تصبح ھذه المعلومات الطبیة قدیمة  

أو ملغاة أو باطلة بسرعة.
إذا كانت لدیك أي أسئلة بعد قراءة ھذه الوثیقة، فننصحك بالتحدث إلى طبیبك أو ممرضتك أو االتصال

بـ gTt-VIH, al 93 458 26 41، للتحقق مما إذا كانت ھناك أي معلومات جدیدة ذات صلة بھذا الصدد.
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

توصيات لتلقيح األشخاص الحاملين 
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المصادر:

مجموعة العمل للتطعيم في الفئات البالغة والمجموعات المعرضة للخطر لورقة 
البرنامج وسجل التطعيمات.التطعيم في الفئات المعرضة للخطر من جميع األعمار 
وفي حاالت معينة.لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس المشترك بين األقاليم لنظام 
الصحة الوطني.وزارة الصحة واالستهالك والرعاية االجتماعية، يوليو 2018. 

 لعرض برنامج التطعیم والسجل. ، COVID-19 مجموعة العمل الفنیة للتطعیم
 في إسبانیا. التحدیث المعدل 11. 8 فبرایر COVID-19 استراتیجیة التطعیم ضد
2022.

توصيات التلقيح ضد جدرى القردة من خالل عرض البرنامج وسجالت التلقيحات. 
لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس اإلقليمي لنظام الصحة الوطني. وزارة الصحة، 

أغسطس 2022.

 فريق عمل لقاح ضد الهربس النطاقي التابع لعرض برنامج وسجالت التلقيحات. 
لجنة الصحة العامة التابعة للمجلس اإلقليمي لنظام الصحة الوطني. وزارة الصحة، 

مايو 2021.
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