
ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

Direction de la Population

• 

• 

• 

−•

−•

• 

• 

• 

• 

• 

ً

20
16

التلقيحات الموصى بها عند األطفال
دون سن الخامسة
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التلقيــح ضــد مــرض التهــاب الكبــد الف�ويس نــوع «ب»: من أجــل ح�ية 
األطفــال ضــد فــ�وس التهــاب الكبــد والــذي يـــمكن أن يســبب القصــور 
للكبــد ورسطــان الكبــد، تعطــى أول جرعــة عــن طريــق الحقــن مبــارشة 

بعد الوالدة.

التلقيــح ضــد مــرض الّســل: لح�يــة األطفــال مــن مــرض الســل املزمــن 
ــح يف  ــذا التلقي ــى ه ــاً، يعط ــاة أحيان ــبب الوف ــد يس ــذي ق ــ� وال والخط

الذراع خالل الشهر األول.

التلقيــح ضــد شــلل األطفــال (الفمــوي): مــن أجــل ح�يــة األطفــال ضــد 
مــرض شــلل األطفــال الوبــا¦ الــذي قــد يســبب شــلل وإعاقــة يـــمكن أن 

تكون دا¬ة، ويعطى من خالل الفم عرب ست جرعات.

التلقيــح ضــد شــلل األطفــال (املعطــل): يحتــوي عىل ثالثــة أنــواع يف حالة 
خمــول / غــ� نشــيطة مــن الف�وســات املســببة لشــلل األطفــال. يعطىــى 

عن طريق الحقن.

التلقيــح ضــد الحصبــة والحمــ�اء: يوفــر هــذا التلقيح الح�ية ضــد أمراض 
والصمــم،  الحــاد  الدماغــي  وااللتهــاب  الرئــوي  كااللتهــاب  خطــ�ة 

العمى،أمراض القلب، التخلف العقيل... ويعطى بالحقن العضيل.

التلقيــح ضــد الدفت�يــا، الكــزاز، الســعال الديــ�: يقوي مناعــة الطفل من 
3 أمــراض وهــي الدفت�يــا (الخناقيــة)، ومــرض الســعال الديــ¹ (العوايــة) 

باإلضافة إىل مرض الكزاز.

التلقيــح ضــد البنوموكــوك: مكــون مــن أجزاء جراثيــم البنوموكــوك ويعطى 
بالحقــن العضــيل مــ� يســمح بالح�يــة ضــد التهــاب الســحايا والتعفنــات 

الرئوية الناجمة عن جرثومة البنوموكوك.

التلقيــح ضــد ضــد الروتافــ�وس: عبــارة عــن محلــول يتم أخذه عــن طريق 
ــؤ،  ــهال والتقي ــببة لإلس ــات املس ــن الف�وس ــة م ــل الح�ي ــن أج ــم م الف

والتي تعترب السبب الرئييس بإصابة األطفال باإلسهال الحاد.

ــعال  ــرض الس ــة) وم ــا (الخناقي ــرض الدفت�ي ــد م ــ�يس: ض ــح الخ التلقي
الديــ¹ (العوايــة) باإلضافــة إىل مــرض الكــزاز، الهيموفيلــوس أنفلونــزا نــوع 
«ب» والتهــاب الكبــد الفــ�ويس نــوع «ب» وجميــع هــذه األمــراض تعتــرب 
يف غايــة الخطــورة وقــد تســبب الوفــاة، ويعطــى بالحقــن العضــيل وذلــك 

عرب ثالث جرعات.
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