
 
 الوالدين األعزاء، 

 
 نبارك لكم مولودكم الجديد. 

 
فترة  دنظراً ألنك حامل لفيروس التهاب الكبد ب، فقد تلقى طفلك لقاحاً ضد التهاب الكبد ب بجانب الجلوبيولين المناعي من التهاب الكبد ب، بع 

 وجيزة من الوالدة لتقليل خطر انتقال العدوى من األم إلى الطفل.
 

لدى طبيبك العام باإلضافة إلى  المجانيةلضمان حماية طفلك من اإلصابة بعدوى التهاب الكبد، سنعرض سلسلة من لقاحات التهاب الكبد ب  
 اللقاحات الواردة في برنامج اللقاح المبدئي لألطفال. 

 
 

ج وبعدها سيحتا  داً لتلقي لقاح التهاب الكبد ب التالي.عندما يبلغ طفلك من العمر شهراً واحالرجاء حجز موعد لدى طبيب الصحة العامة لديك  
 طفلك لتلقي لقاحين آخرين. 

 
 ةقد تحدث حاالت نادرة من التهاب الكبد ب، حتى بين األطفال الذين تم تلقيحهم. ولذلك يحتاج طفلك إلى فحص دم بعد شهرين من اكتمال سلسل 

 (.15هر الـ اللقاحات )على سبيل المثال في زيارة اللقاح في الش
 

 الرجاء حجز مواعيد مع طبيبك للتأكد من تلقي طفلك للقاح وإجراء الفحوصات على النحو التالي: 
 
 
 
 فحص الطفولة                                                                                             اللقاح                                                         العمر              

       √                                                                               HBV1  لقاح التهاب الكبد ب                        أسابيع( 5)مثالً في فحص الـ  شهر واحد

             HBV1لقاح التهاب الكبد ب                                                                شهر 

  PCV2          الخناق والكزاز والسعال الديكي شلل األطفال المستدمية النزلية +                                                          أشهر  3 

 √                         PCV2الخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل األطفال والمستدمية النزلية + لقاح المكورات الرئوية                                               5 

 √       PCV2لقاح المكورات الرئوي + V1ح التهاب الكبد الخناق والكزاز الديكي السعال شلل األطفال المستدامة النزلية ولقا                                   شهراً  12 

 وفحص التهاب الكبد ب  MMR3الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية                             شهراً         15 

 √                                                                                                                                                              سنتين                      

 √                                                                                                                                                                  سنوات              3 

 √                                                                                         MMR3الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية                                  سنوات    4 

 √                                                                        لقاحات ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل األطفال                                   سنوات   5 

 رتين( )م HPV4فيروس الورم الحليمي البشري                                  سنة       12 

 
 .فيروس الورم الحليمي البشري 4 .لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 3 .لقاح المكورة الرئوية 2 .لقاح التهاب الكبد ب 1 

 

 للمزيد من المعلومات حول صحة األطفال والبرنامج الدنماركي للقاحات الطفولة في الكتيب التالي: 
 

 قادم حديثاً لبلد أجنبي. نصائح صحية حول صحة األطفال. 
 متوفرة باللغات التالية: األفغانية واإلنجليزية والعربية والصومالية.  
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