
لقاحات الطفولة
معلوماتاللقاحالمرضالسن

 H-B-VAX II التهاب الكبد بسن الوالدة
)IM( ENGERIX B أو

 في غضون 7 أيام من الوالدة 
)واالأفضل في الحاالت المثالية خالل 24 ساعة(

الدفتيريا )الخناق(، التيتانوس )الكزاز(، السعال الديكي، المستدمية 6 أسابيع
النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل االأطفال

)IM( INFANRIX HEXA الجرعة 1 فقط للبالغين 6 أسابيع إلى 14 أسبوًعا :ROTARIX
من العمر

BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. 
يتوفر كلقاح استلحاقي الأطفال السكان االأصليين >2 حتى 

30/06/2023

IM( PREVENAR 13(المكّورات الرئوية
ROTARIX )عن طريق الفم(فيروس الروتا

IM( BEXSERO(المكوّرات السحائية ب )السكان الأصليون† الأطفال فقط(
الدفتيريا )الخناق(، التيتانوس )الكزاز(، السعال الديكي، المستدمية 4 أشهر

النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل االأطفال
)IM( INFANRIX HEXA

ROTARIX: الجرعة 2 فقط للبالغين 10 أسابيع إلى 24 أسبوًعا
BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. يتوفر كلقاح 

استلحاقي الأطفال السكان االأصليين >2 حتى 30/06/2023
IM( PREVENAR 13(المكّورات الرئوية

ROTARIX )عن طريق الفم(فيروس الروتا
IM( BEXSERO(المكوّرات السحائية ب )السكان الأصليون الأطفال فقط(

الدفتيريا )الخناق(، التيتانوس )الكزاز(، السعال الديكي، المستدمية 6 أشهر
النزلية من النوع ب، التهاب الكبد ب، شلل االأطفال

)IM( INFANRIX HEXA يُنصح بإعطاء االأطفال البالغين ≤6 أشهر الذين لديهم حاالت يرتفع
 PREVENAR جرعة إضافية من ‡IPD فيها خطر إصابتهم بـ

*AIH 13 - راجع
قد يحتاج أطفال السكان االأصليين لبالغين 6≤ أشهر الذين لديهم حاالت يرتفع 

*AIH  راجع -  Bexsero فيها خطر االإصابة إلى جرعة إضافية من

IM( NIMENRIX(المكّورات السحائية 12ACWY شهًرا
BEXSERO: يوصى باستخدام الباراسيتامول الوقائي. 
يتوفر كلقاح استلحاقي الأطفال السكان االأصليين >2 حتى 

30/06/2023

IM( PREVENAR 13(المكّورات الرئوية
MMR II أو PRIORIX الحصبة والنكاف والحصبة االألمانية

)SC أو IM(
IM( BEXSERO(المكوّرات السحائية ب )السكان الأصليون الأطفال فقط(

INFANRIX أو الدفتيريا )الخناق(، والتيتانوس )الكزاز(، والسعال الديكي18 شهًرا
)IM( TRIPACEL

PRIORIX TETRA أو الحصبة، والنكاف، والحصبة االألمانية، والحماق
)SC أو IM( PROQUAD

IM( ACT-HIB أو SC(المستدمية النزلية من النوع ب
الدفتيريا )الخناق(، التيتانوس )الكزاز( والسعال الديكي، وشلل 4 سنوات

االأطفال
INFANRIX-IPV أو 

)IM( QUADRACEL
صابة  يُنصح إعطاء االأطفال الذين الذين لديهم حاالت يرتفع فيها خطر االإ

*AIH راجع - PNEUMOVAX 23 جرعة إضافية من ‡IPD بـ

صابة المجموعات المعرضة والمراهقون والبالغون المعرّضون لخطر الإ
معلوماتاللقاحالمرضالسن/الحالة

جميع االأشخاص الذين يعانون من عدم 
وجود/صغر الطحال وضعف وظيفة الطحال 

ونقص المكمالت والعالج باستخدام عقار 
eculizumab

ACWY المكّورات السحائية)IM( NIMENRIX
راجع AIH* لمعرفة الجرعات المطلوبة ومواعيدها 
يوصى بأن تتلّقى مجموعات إضافية هذه اللقاحات 

ولكنها غير ممّولة IM( BEXSERO(المكوّرات السحائية ب

<5 سنوات مع عدم وجود/صغر الطحال أو 
ضعف وظيفة الطحال

إذا تم التلقيح بشكل غير كامل أو لم يتم التلقيح IM( ACT-HIB أو SC(المستدمية النزلية من النوع ب
في مرحلة الطفولة

الدفتيريا )الخناق(، والتيتانوس )الكزاز(، صف السنة 7
والسعال الديكي

)IM( BOOSTRIX

IM( GARDASIL 9(فيروس الورم الحليمي البشري
IM( NIMENRIX(المكّورات السحائية ACWYصف السنة 10

نفلونزاالحامل نفلونزا: أي ثلث من مدة الحملINFLUENZAاالإ االإ
الشاهوق: في كل حمل ما بين 20-32 أسبوًعا

BOOSTRIX أو الشاهوق
)IM( ADACEL

IM( PREVENAR 13( ثم المكّورات الرئويةالسكان االأصليون ≤50 سنة
)IM( PNEUMOVAX 23

Prevenar 13: ≤50 سنة
Pneumovax 23: شهران-12 شهًرا بعد ذلك
Pneumovax 23: بعد 5 سنوات على االأقل

المكّورات الرئوية ممّولة لالأشخاص ≤IM( PREVENAR 1370(المكّورات الرئوية70 سنة
زوستر: يتوفر لقاح استلحاقي لمن تتراوح أعمارهم 

بين 71 و 79 سنة حتى 31/10/2021 
SC( ZOSTAVAX(زوستر

االأشخاص المعرضون لحاالت يرتفع فيها خطر 
‡IPD ـ صابة ب نترنت لمعرفة الحاالت الموصى فيها لتلقي PREVENAR 13 و PNEUMOVAX 23االإ راجع AIH* على االإ
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نترنت. † يشمل مصطلح السكان االأصليين سكان أستراليا االأصليين وسكان جزر مضيق توريس. ‡IPD: مرض المكّورات الرئوية الغازيَة.  *AIH: دليل التحصين االأسترالي عبر االإ

نفلونزا الإ
صابة معلوماتتوصيةالسن/في حالة ارتفاع خطر الإ
جميع االأطفال من سن 6 أشهر إلى >5 سنوات

نفلونزا التطعيم السنوي ضد االإ
 لالّطالع على العالمات التجارية للقاحات واالأهلية، راجع: 
www.health.nsw.gov.au/immunisation/

 Pages/flu.aspx

السكان االأصليون ≤ 6 أشهر
االأشخاص الذين يعانون من حاالت يرتفع فيها خطر 

صابة ≤ 6 أشهر االإ
≤65 سنة

النساء الحوامل

جدول التحصين في نيو ساوث ويلز 
ممّول في تموز/يوليو 2020  


