
 دعوة للحصول على لقاح المكورات العقدیة الرئویة 
 

اسم المریض عنوان 
 المریض 

الرمز البریدي ومدینة إقامة المریض   

 التاریخ،

 سیدتي العزیزة،/سیدي العزیز
 

الرئویة ھي بكتیریا یمكن أن تجعلك المكورات العقدیة . من خالل ھذه الرسالة، أدعوك إلى الحصول على لقاح المكورات العقدیة الرئویة
كانون األول /دیسمبر 31و 1953كانون الثاني /ینایر 1نُرسل إلیك ھذه الدعوة ألنك ُوِلدت بین . مریًضا جدًا في حالة اإلصابة بھا

1956. 
 

 ما ھي فائدة الحصول على حقنة اللقاح؟
ینتھي مفعول  . وبالتالي، تقل احتمالیة إصابتك بالتھاب رئوي. المكورات العقدیة الرئویةیُقلل الحصول على اللقاح من احتمالیة إصابتك ببكتیریا 

 .سنوات 5الحمایة التي یوفرھا اللقاح بعد مرور 
 

 متى یجب علیك االتصال بالعیادة؟ 
البرد والسعال والتھاب الحلق ودرجة  : إذا كنت تعاني من واحدة أو أكثر من ھذه األعراض في الیوم الُمحدد للحصول على اللقاح •

د موعدًا جدیدًا. درجة أو إذا كانت نتیجة فحص التحقق من اإلصابة بفیروس كورونا إیجابیة 37.5الحرارة فوق   .في ھذه الحالة، حدِّ
 .إذا كنت تعلم أنك تعاني من حساسیة تجاه حقنة اللقاح •
 .المثال في المستشفى إذا كنت حصلت على اللقاح منذ أقل من عامین، على سبیل •
 .إذا كنت تتلقى حالیًا عالًجا كیمیائیًا، أو إذا كنت قد تلقیت عالًجا كیمیائیًا خالل األشھر الثالثة الماضیة •
 .إذا لم تتمكن من الحضور في الیوم المذكور أدناه •

 
 ھل ظھرت علیك أي آثار جانبیة؟

. قلیالً  اقد یصبح موضع الحقن أحمر ومنتفخً . بعد الحصول على حقنة اللقاح یصبح ذراعك حساًسا أو تشعر ببعض األلم فیھقد  •
 .وعادة ما یختفي ذلك في غضون یوم أو یومین

حیث یبني . متوعك لبضعة أیام، ویكون ذلك مصحوبًا بألم في العضالت وحمى كبعد الحصول على اللقاح، قد تشعر بأن  •
 .جسمك دفاعات ضد المكورات العقدیة الرئویة

 
  دعوتك

 :یمكنك الحضور والحصول على لقاح المكورات العقدیة الرئویة في ھذا التاریخ والتوقیت. سوف تحصل على اللقاح مجانًا
 

 .............................. ..................... :التاریخ
 ...................................................  :التوقیت
 ...................................................  :المكان

 
 .خذ ھذه الرسالة معك عند الحضور إلى الموعد •
 .مالبس یسھل معھا كشف الجزء العلوي من ذراعك بسھولةارتد . ك حقنة اللقاح في الجزء العلوي من ذراعكؤسوف یتم إعطا •
ك حقنة لقاح ؤ سوف یتم إعطا. إذا تلقیت أیًضا دعوة للحصول على لقاح اإلنفلونزا في نفس الیوم، فخذ الرسالتین معك إلى الموعد •

 .اإلنفلونزا في الجزء العلوي من ذراعك اآلخر
 

 ئویة والحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا الحصول على اللقاح المضاد للمكورات العقدیة الر
للحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا، فإنھ من اآلمن الحصول على اللقاح المضاد للمكورات العقدیة الرئویة في   إذا كان لدیك أیًضا موعد

 .الوقت نفسھ
 

 ھل ترید معرفة المزید من المعلومات؟ 
 .لى الجانب الخلفي لھذه الدعوةیُرجى قراءة المعلومات الموجودة ع •
• pneumokokken-tegen-www.thuisarts.nl/prik 
• www.rivm.nl/pneumokokkenprik 

 . أو تواصل مع عیادة أطباء األسرة

 طبیب األسرة الخاص بك 

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