
   

يف حالة كان عمر الحمل أقل من 37 أسبوًعا 

.تُعطى جرعة إضافية ضد املكورات العقدية الرئوية يف عمر 12 أسبوًعا •

.يتم إعطاء لقاحات عمر الـ 15 شهرًا بشكل مبكر يف عمر الـ 13 شهرًا •

.)سعر لقاح فريوس الروتا حوايل 12 يورو بوصفة طبية “روشتة”. ويتم تخزينه يف الثالجة )8-2 درجة مئوية 

.يلزم تناول جرعتني أو 3 جرعات، حسب نوع العالمة التجارية

 )C) بداًل من إعطاء اللقاح املضاد اللتهاب املكورات السحائية من النوع ACWY بإعطاء لقاح املكورات السحائية )Hoge Gezondheidsraad) يُويص املجلس األعىل للصحة 

.)حوايل 53 يورو، ويتم الحصول عليه بوصفة طبية “روشتة”. ويتم تخزينه يف الثالجة )8-2 درجة مئوية ACWY فقط. سعر لقاح

.يف السنة األوىل من التعليم الثانوي. جرعتان مع فاصل 6 أشهر بينهام 

  :نقاط خاصة ينبغي الرتكيز عليها

-Hoge Gezondheids) بشدة بتطبيق هذا الجدول األسايس الكامل للقاحات الذي اقرتحه املجلس األعىل للصحة يف بلجيكا )Kind en Gezin) تُويص مؤسسة الطفل واألرسة

raad van België(.

.من الناحية القانونية، فقط إعطاء لقاح شلل األطفال يكون إلزاميًا

 باإلضافة إىل اللقاحات الواردة يف هذا الجدول األسايس، هناك لقاحات أخرى ميكنك إعطاؤها لتوفري حامية فردية لطفلك، عىل سبيل املثال اللقاح املُضاد اللتهاب املكورات

.)A) ولقاح ُجدري املاء، ولقاح التهاب الكبد الوبايئ من النوع ،)B) السحائية من النوع

.استرش طبيبك املعالج يف هذا الصدد

.أو طبيب األرسة الخاص بك، أو طبيب األطفال ،)Kind en Gezin) إلعطاء اللقاح، لديك حرية االختيار بني مركز تقديم املشورة التابع ملؤسسة الطفل واألرسة

لقاح “تطعيم” ضد 12 اًعوبسأ   أسابيع  8  16 اًعوبسأ 12 اًرهش )شهرًا )1 15 سنوات 5-7 سنة 16-14   سنة 4   10-13

شلل األطفال

)الدفترييا) الُخَناق

)الكزا) التيتانوس

البورديتيلة الشاهوقية )السعال الديك)

)B) املستدمية النزلية من النوع
)التهاب السحايا)

 )B) التهاب الكبد الوبايئ من النوع
)الريقان)

 املكورات العقدية الرئوية )1) األمناط
 املصلية 13

فريوس الروتا )2                      

الحصبة

)النكاف) إلتهاب الغدة النكفية

)الحمرياء) الحصبة األملانية

 أو C املكورات السحائية من النوع
ACWY (3( 

)التهاب السحايا)

فريوس الورم الحليمي البرشي )4

(1)

الجدول العام للقاحات املُوىص بها

مجاين

غري مجاين

لقاح مركب: حقنة واحدة

(1( 

(2( 

(3( 

(4( 


