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جدول التطعيمات  األساسية لدولة الكويت
 )وفق القرار الوزاري رقم 46 لعام 2017م(

طريقة اإلعطاءنوع الطعمالسن عند التطعيم

احلوامل 
جرعتان من طعم التيتانوس عند الشهر اخلامس والسابع من احلمل األول ٭
جرعة من طعم التيتانوس عند كل حمل قادم  ٭

في عضلة الكتف ٭
في عضلة الكتف ٭

خالل 24 ساعة من الوالدة 
في عضلة الفخذ ٭اجلرعة األولى من طعم االلتهاب الكبدي ب ٭)حديثي الوالدة(

نهاية الشهر الثاني 

اجلرعة األولى من طعم الشلل باحلقن )ثالثي الفصيلة( ٭
اجلرعة األولى من الطعم اخلماسي  )ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب( ٭
اجلرعة األولى من طعم االلتهاب الرئوي ٭
اجلرعة األولى من طعم الروتا  ٭

في عضلة الفخذ ٭
في عضلة الفخذ ٭
في عضلة الفخذ ٭
بالفم ٭

داخل اجللد في اجلزء العلوي ٭طعم الدرن )بي سي جي( ٭نهاية الشهر الثالث
 اجلانبي من الذراع األيسر

نهاية الشهر الرابع  

اجلرعة األولى من طعم الشلل بالفم )ثنائي الفصيلة( ٭
اجلرعة الثانية من الطعم اخلماسي )ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب( ٭
اجلرعة الثانية من طعم االلتهاب الرئوي ٭
اجلرعة الثانية من طعم الروتا ٭

نقطتان بالفم ٭
في عضلة الفخذ ٭
في عضلة الفخذ ٭
بالفم ٭

نهاية الشهر السادس 

اجلرعة الثانية من طعم الشلل بالفم )ثنائي الفصيلة( ٭
اجلرعة الثالثة من الطعم اخلماسي )ثالثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب( ٭
اجلرعة الثالثةمن طعم االلتهاب الرئوي ٭
اجلرعة الثالثةمن طعم الروتا ٭

نقطتان بالفم ٭
في عضلة الفخذ ٭
في عضلة الفخذ ٭
بالفم ٭

عند استكمال السنة األولى من 
العمر

اجلرعة األولى من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف ٭
اجلرعة الثالثة من طعم الشلل بالفم )ثنائي الفصيلة( ٭
اجلرعة األولى من طعم اجلديري املائي ٭

حتت اجللد في الذراع ٭
نقطتان بالفم ٭
حتت اجللد في الذراع ٭

عند عمر 18 شهر
اجلرعة الرابعة من طعم الشلل بالفم )ثنائي الفصيلة( ٭
جرعة منشطة من الطعم اخلماسي ٭
جرعة منشطة من طعم االلتهاب الرئوي ٭

نقطتان بالفم ٭
في عضلة الفخذ ٭
في عضلة الفخذ ٭

عند استكمال السنتني من العمر 
طعم االلتهاب السحائي رباعي الفصيلة )A, C, W135,Y( ٭
اجلرعة الثانية من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف ٭
اجلرعة الثانية من طعم اجلديري املائي ٭

حتت اجللد في الذراع ٭
حتت اجللد في الذراع ٭
حتت اجللد في الذراع ٭

عند استكمال ثالث سنوات ونصف 
من العمر 

اجلرعة اخلامسة من طعم شلل األطفال )ثنائي الفصيلة( ٭
جرعة منشطة من طعم الثالثي البكتيري )دفتيريا-تيتانوس-سعال ديكي( ٭

نقطتان بالفم ٭
في العضل ٭

من 4-6 سنوات
التأكد من حالة الطفل التطعيمية واستكمال التطعيمات الناقصة إن وجدت)قبل دخول املدرسة( 

من سن 10 -12  سنة )باملدارس(
جرعة منشطة من طعم احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف )للبنات( ٭
جرعة منشطة من طعم الثنائي البكتيري )دفتيريا – تيتانوس( ٭

حتت اجللد في الذراع ٭
في العضلة الدالية بالذراع ٭

في العضلة الدالية بالذراع ٭جرعة منشطة من طعم الثنائي )دفتيريا – تيتانوس( ٭من سن 16 -18 سنة )باملدارس(

www.phf.org.kw

طبعت بدعم من جمعية صندوق إعانة املرضى
الطعم اخلماسي يحتوي على : الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والهيموفيليس انفلونزا والكبدي ب ٭
ُتعطى جرعات الروتا وفقًا لنوع الطعم املستخدم بواقع 2 أو 3 جرعات وفقًا للشركة املنتجة ٭




