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الموضوع :دعوة للحصول على لقاح ضد مرض المكورات السحائية

عزيزي/عزيزتي

><familienaam><voorvoegsel><voornamen

والوالد)ان(/والي )أولياء( األمر

ال تتلقى حقنة ببساطة .يجب أن يكون ھناك سبب جيد يدعو له .وھذا السبب موجود!
يتزايد منذ  3سنوات عدد األشخاص الذين يصابون ببكتريا المكورة السحائية .إنھا بكتريا خطيرة ومعدية تنتشر بسھولة عن
طريق السعال والعطس والتقبيل .لحسن الحظ من الممكن أن تحمي نفسك وغيرك بلقاح بسيط .تستلم ھذه الدعوة ألنك تبلغ في
ھذه السنة بين  1مايو/أيار و 31ديسمبر/كانون األول  14سنة من عمرك.
ما الذي تحضر به إلى موعد اللقاح؟
قريباً يمكنك الحصول على ھذا اللقاح في المنطقة لدى رعاية الشباب الصحية .تجد في الظرف بطاقة الدعوة وبطاقة التطعيم.
يرجى اإلحضار بھما إلى موعد اللقاح .وال تنسى اإلحضار ببطاقتك الشخصية كذلك .تجد في المرفق المزيد من المعلومات حول
الدعوة وحول ما يجب عليك القيام به في حالة تعذر الحضور.
مرض المكورات السحائية
من المحتمل تم تطعيمك ضد المكورات السحائية فئة  Cعندما بلغت  14أشھر من عمرك .واآلن يتعلق األمر بفئة أخرى وللعلم
فئة  .Wمن الممكن أن تصاب بالتھاب السحايا أو تسمم الدم بسبب ھذه البكتريا .إنھما مرضان خطيران قد يعرّضانك لشكاوى
دائمة لبقية حياتك .كما أنه من الممكن أن تتوفى بسببھما .لحسن الحظ ال يحدث ذلك في كثير من األحيان ،ولكنه في حالة المرض
من الممكن أن تُنقل إلى المستشفى في ظرف يوم واحد.
الحقنة
تتلقى حقنة واحدة في العضد )الذراع العليا( .بعد الحصول على اللقاح ال يعود من الممكن أن تصاب بالمرض وال أن تعدي
الغير .كلما زاد عدد الشباب الذين يحصلون على اللقاح ،كلما أقلت فرصة البكتريا أن تُمرضك أنت أو أصدقاءك أو أشخاص
آخرين .ال يجب عليك دفع تكاليف اللقاح.
مع التقدير،
فان فليت J.A. van Vliet
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