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الوقاية خير من العالج

الجــــــــدول الوطـنــــــي للتـــلقيــــح
ذ. محمد بريكات 

المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع 

مراضة  و  وفيات  من  للحد  الوسائل  أنجع  من  التلقيح  يعتبر 
)morbidité( الرضع و األطفال حديثي الوالدة، بل هو حق أساسي 
من حقوق الطفل. و هو أيضا عمل فردي و وقاية جماعية، حيث ينقذ 
كل سنة ما يقارب ثالثة ماليين حياة، و يجنب أكثر من 750.000 

طفل مضاعفات األمراض الوبائية و اإلعاقات الناتجة عنها. 

في هذا اإلطار، كان المغرب من بين الدول الرائدة التي التزمت 
و تعهدت بضمان حق الطفل في التلقيح وفقا للمادة 24 من اتفاقية 
التلقيح جزءا من  ثالثين سنة شكل  أكثر من  فمنذ  الطفل،  حقوق 
برنامج تطبعه الفعالية والكفاءة و الديناميكية، و هو  برنامج منظم 

يساهم في خفض معدالت المراضة ووفيات الرضع واألطفال.

المستفيدة من فوائد  الساكنة  المستهدفة و  يتم تحديد األمراض 
الجدول الوطني للتلقيح، الذي يعرف تطورا من أجل التكيف مع 
تم اإلجماع  بالمغرب، والذي  األوبئة  احتياجات و سياق مكافحة 
عليه من طرف كل من الخبراء المعينين لهذا الغرض، وأعضاء 

اللجنة الوطنية العلمية والتقنية للتلقيح.

األمراض المستهدفة من خالل البرنامج الوطنى للتلقيح حاليا هي: 
.)tuberculose( السل -

 .)poliomyélite( شلل األطفال -

 .)coqueluche( )السعال الديكي )العواية -
 .)tétanos( الكزاز -

 .)diphtérie( الدفتيريا -
 .)hépatite B( »التهاب الكبد الفيروسي نوع »ب -

مكروب  عن  الناتج   )méningite( السحايا  التهاب   -
الهيموفيليس نوع »ب«.

 .)rougeole( الحصبة -
 .)rubéole( الحميراء -

- االلتهابات و التعفنات الناتجة عن مكروب المكورة الرئوية 
)pneumocoque( وخاصة االلتهابات التنفسية، التهاب السحايا 

و التهابات األذن الوسطى.
)rotavirus( الروتا  فيروس  عن  الناتجة  اإلسهال  حاالت   -

الذي يسبب إصابات حادة قد تؤدي إلى االجتفاف.

الموالي  الجدول  التالية ويبين   المواعيد  التلقيح  يشمل برنامج 
تفاصيل التلقيح لكل موعد: 

- أثناء 24 ساعة األولى بعد الوالدة.
- خالل الشهر األول بعد الوالدة. 

أسباب  من   % 50 نسبة  باملغرب  الوبائية  األمراض  تشكل 

الوالدة  مبرحلة  املتعلقة  األمراض  تشكل  كما  األطفال،  وفيات 

نسبة 37 %، لذلك حددت وزارة الصحة من خالل خطة عملها 

تقليص  األولية،  أهدافها  من  وكهدف   2012-2008 لفترة 

إلى  تصل  بنسبة  األولى  السنة  دون  األطفال  وفيات  معدالت 

من  و   .2012 سنة  خالل  حية  والدة   1000 كل  في  حالة   15
أجل حتقيق هذا الهدف، كان البد من العمل على تقوية و تعزيز 

البرنامج الوطني للتلقيح.

لقاح ضد شلل األطفال
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- الشهر الثاني. 
- الشهر الثالث. 
- الشهر الرابع. 
- الشهر التاسع. 

- الشهر الثاني عشر. 
- الشهر الثامن عشر. 

- السنة الخامسة.

المراكز  إلى  أطفالها  تصطحب  أن  األسر  جميع  على  يجب 
الصحية من أجل االستفادة من كل هذه اللقاحات المتوفرة بالمراكز 
الخاص  الكزاز  ضد  اللقاح  إلى  باإلضافة  بالمجان  و  الصحية 

بالنساء في طور اإلنجاب لتفادي الكزاز الوليدي.  
لقاح بالحقن

 السن اللقاحات مالحظات

24 ساعة بعد الوالدة    التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"

BCGالتلقيح ضد السل ب.س.ج-  
 -التلقيح )0( ضد شلل األطفال

 عند الوالدة
 ) شهر بعد الوالدة (

 - التلقيح األول ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي)العواية( لقاح موحد
 )Hib(- التلقيح األول ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" 

 - التلقيح األول ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"
 - التلقيح األول  ضد شلل األطفال
 - التلقيح األول ضد الروتفيروس

 - التلقيح األول ضد المكورة الرئوية

 الشهر الثاني

  إذا لم يتم إعطاء اللقاح
 التهاب الكبد ضد

 الفيروسي نوع "ب"
 خالل 24 ساعة بعد

 الوالدة

 - التلقيح الثاني ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي)العواية(
 )Hib(- التلقيح الثاني ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" 

 - التلقيح الثاني ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"
- التلقيح الثاني  ضد شلل األطفال
 - التلقيح االثاني ضد الروتفيروس

الشهر الثالث

 - التلقيح الثالث ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي)العواية( لقاح موحد
 )Hib(- التلقيح الثالث ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" 

- التلقيح الثالث  ضد شلل األطفال
 - التلقيح الثاني ضد المكورة الرئوية

الشهر الرابع

 - التلقيح ضد االحصبة
 - التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"

 الشهر التاسع

 الشهر الثاني عشر - التلقيح الثالث ضد المكورة الرئوية

التذكير األول - التلقيح ضد الدفتيريا، الخناقية، والكزاز والشلل
 /الحميراء  الحصبة أو الحصبة/الحميراء أو الحصبة/ النُكاف

 الشهر الثامن عشر

 السنة الخامسة - التلقيح ضد الدفتيريا، الخناقية والكزاز والشلل التذكير الثاني

 كل عشر سنوات - الدفتيريا و الكزاز+ الشلل
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الملحق اللغوي

vaccination : تلقيح     
hépatite virale : التهاب الكبد الفيروسي   

tuberculose : السل     
 BCG : ب.س.ج    

 diphtérie : الدفتيريا الخناقية    
tétanos : الكزاز     

coqueluche : السعال الديكي    
 pneumocoque : المكورة الرئوية    

rougeole : الحصبة    
poliomyélite : شلل األطفال    

 méningite : التهاب السحايا    
rubéole : الحميراء    

otites moyennes : التهابات األذن الوسطى   
diarrhée : اإلسهال    

  déshydratation : اجتفاف    
oreillons : نُكاف     

www.vacmar.ma : موقع التلقيح و التلقيحات بالمغرب


