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Shedule ng Bakuna para sa Bata

Pangalan kaarawan

Bilang  ng
Bakuna

Batayan ng panahon at  pagitan ng
Bakuna

   Araw ng Bakuna       Para sa

ika-1 beses 2 buwan pagkasilang

ika-2 beses pagkatapos ng 4  na linggo sa ika-1

ika-3 beses pagtapos ng 20-24 na linggo sa ika- 1

ika-1 beses pang 2  buwan

ika-2 beses
pang 3  buwan (matatapos sa ika-2
beses ang (RV1) Rotarix bakuna sa 6
na buwan)

ika-3 beses
pang 4 na  buwan (matatapos sa ika-3
beses ang (RV5) RotaTeq vaccine sa 8
buwan)

ika-1 beses

ika-2 beses

ika-3 beses

dagdag
maglaan ng pagitan  7 na buwan
mahigit pagkatapos ng ika-3 beses

ika-1 beses

ika-2 beses

ika-3 beses

dagdag
12 na buwan pataas, maglaan ng 60
araw na pagitan pagtapos ng 3beses,
(12-14 buwan ang batayan)

ika-1 beses

ika-2 beses

ika-3 beses

dagdag
Pagkatapos ng 1 taon sa ika-3 (maaari
din ng 6 na buwan)

inactivate

vaccine 1 beses 11 taong gulang
mula 11 - 13 taon
gulang pababa

live
vaccine

 1 beses
mula 3 buwan pagkasilang - 1 taon
pababa
(5～8  buwan ang rekomendasyon)

1 taon pagkasilang
pababa

☆Rotavirus
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Uri ng  Vaccine
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♦Pediatric Pneumococcal
(PCV13)
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♦BCG

♦Pinagsamang 2 na uri

♦Hepatitis B

♦Hib  (haemophilus
influenza  type  B)
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simula pang 2 buwan
maglaan ng 27～56 araw na pagitan

1 taon pagkasilang
pababa

mula 2 buwan
pagkasilang
hanggang
5 taong gulang
pababa

mula 2 buwan
pagkasilang
hanggang
5 taong gulang
pababa

♦Pinagsamang 4 na uri

simula pang 3 buwan
maglaan ng 20～56 araw na pagitan

mula 3 buwan
pagkasilang
hanggang
7 taon 6 na buwan
gulang pababa

simula pang 2 buwan
maglaan ng 27～56 araw na pagitan
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mula 6 na linggo
pagkasilang

14 linggo 5  araw
kung mahuli sa
simula
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 ika-1 beses
1 taon
(Pabakunahan agad kung maaari)

1 taon - 2 taon
pababa

 ika-2 beses
bago pumasok sa elementary sa loob
ng 1 taon

bago pumasok sa
elementary sa loob
ng 1 taon

 ika-1 beses
1 taon pagkasilang
(Pabakunahan agad kung maaari)

 ika-2 beses
bago pumasok sa elementary sa loob
ng 1 taon

3 taon - 7 taon

 ika-1 beses
1 taon pagkasilang
(Pabakunahan agad kung maaari)

 ika-2 beses
Pagkatapos ng 6 buwan sa ika-1
(maaari din ng 3 na buwan)

ika-1 beses

ika-2 beses

dagdag
Pagkatapos ng 1 taon sa ika-2 (maaari
din ng 6 na buwan)

2 term 9 taong gulang 9-13 taon pababa

inactivat

e
vaccine

Taon-taon bandang October hanggang
December

maglaan ng 1-4
linggong   pagitan
pagtapos ng ika-2
Bakuna kung 13
taon pababa.  (3-4
linggo  ang
rekomendasyon)

ika-1 beses

ika-2 beses

ika-3 beses Pagkatapos ng 6 buwan sa ika-1 

inactivat
e

vaccine

babae na 1st yr Junior High School
(may pang 2 at pang 4, iba ang
schedule sa bawat bakuna)

mula Gr.6 - 1st yr
High School na
babae

♦Recommend
na Bakuna

：Libre ayon sa patakaran kapag nagpabakuna sa takdang panahon.

☆Option  na
Bakuna

：May bayad ang iba. Mayroon ding pampublikong tulong  ayon sa gobyerno.

＊Posible ang  sabayang bakuna sa parehong vaccine  ng  color coding ng bakuna. At posible din ang sabayang bakuna kahit anong uri.

＊＊Ang schedule na ito ay batayan sa pamamaraan ng bakuna, kumunsulta sa titingin na Doktor kung di masusunod ang schedule o
nagkasakit.

☆Hepatitis A
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♦Japanese  Encephalitis
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♦HPV (Human Papillomavirus)
(pag-iwas sa Uterus cancer)

☆Influenza

mula 1 taon - 3
taon pababa

3 taon
maglaan ng 6～28 araw na pagitan
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♦Bulutong       (Bulutong
tubig)

♦MR  (Measles, Rubella)

maaaring
bakunahan ang
lahat ng edad
(1 taon mahigit ang
rekomendasyon ng
WHO)

mula 6 buwan
pagkasilang
hanggang
7 taon 6 na buwan
gulang pababa

2-4 linggo ang pagitan sa bakuna
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