
 

 دعوة للتطعيم ضد المكورات الرئوية

 

 اسم المريض

 عنوان المريض 

 مكان سكن المريض والرقم البريدي  

 

 التاريخ،

 المحترمة، ةالى السيد المحترم/ السيد

لدت وأدعوك بهذه الرسالة للتطعيم ضد المكورات الرئوية. المكورات الرئوية هي بكتريا يمكن أن تمرضك جداً. تتلقى هذه الدعوة ألنك 

 . 1952 / كانون األولديسمبر 31و 1948 نيا/ كانون الثيناير 1بين 

 

 ما هو مفعول التطعيم؟

 5بالمكورات الرئوية. فتصبح أقل عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي. ينتهي مفعول التطعيم بعد ك مرضل التطعيم من احتمال يقل  

 سنوات.

 

 متى تتصل هاتفياً بالعيادة؟

 إذا كان لديك شكوى أو أكثر من هذه الشكاوى في اليوم الذي تتلقى فيه التطعيم: الزكام، التهاب الحلق، العطس، السعال، وصعوبة • 

 درجة. 37.5 أعلى منفي التنفس، عدم شم أو تذوق أي شيء فجأة ودرجة حرارة   

 .التطعيمأيام بعد  7أيام قبل أو في غضون  7ضد الكورونا في غضون  تطعيم كنت تتلقىإذا • 

 .ضد هذا التطعيمإذا كنت تعلم أن لديك حساسية • 

 منذ أقل من عامين، على سبيل المثال في المستشفى. التطعيمإذا تلقيت هذا • 

 إذا كنت تتلقى حاليًا عالًجا كيميائيًا أو كنت قد تلقيته في األشهر الثالثة الماضية.• 

 كور أدناه.الحضور في اليوم المذ تستطعإذا لم • 

 

 هل هناك أي أعراض جانبية؟

م. يزول هذا عادة بعد يوم أو •   قد تشعر أن ذراعك حساساً وبألم في ذراعك بعد التطعيم. قد يكون موقع التطعيم أحمر ويتور 

 يومين.  

 يبني مناعة ضد المكورات إن جسمك بآالم في العضالت وحمى.  وتشعر قد تشعرأنك أقل صحة لبضعة أيام بعد التطعيم،• 

 الرئوية.  
 

 دعوتك

 الوقت:هذا المكورات الرئوية في هذا التاريخ وضد  التطعيموالحصول على  الحضورمجانًا. يمكنك  التطعيمتحصل على 

 

 . ............................................... تاريخ:ال

 ............................ ....................    : الوقت

 ............................ .................... مكان:ال

 

 خذ هذه الرسالة معك إلى الموعد.• 

 لذلك فارتِد مالبس يمكنك من خاللها بسهولة كشف الجزء العلوي من ذراعك.وسوف تتلقى حقنة التطعيم في أعلى ذراعك. • 

 حصول على تطعيم اإلنفلونزا في نفس اليوم، فأحضر الرسالتين معك إلى الموعد. سيتم حقن تطعيم إذا تلقيت أيًضا دعوة لل• 

 األنفلونزا في أعلى ذراعك اآلخر.  

 

 هل تريد المزيد من العلومات؟

 اقرأ المعلومات الموجودة على ظهر هذه الدعوة.• 

 •pneumokokken-tegen-prikwww.thuisarts.nl/ 

 • www.rivm.nl/pneumokokkenprik 

 

 أو اتصل بعيادة طبيب األسرة.   

 

 طبيب األسرة

 

 

http://www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken
http://www.rivm.nl/pneumokokkenprik

