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 )المرفقات(المرفق 
 ) JGZ(الرعایة الصحیة لألطفال والشباب خطاب مؤسسة 

 فیروس الورم الحلیمي البشريلد اض منشور اللقاح المُ 
 اللقاح ) بطاقات(بطاقة 

 شھادة إثبات الحصول على اللقاحات 
 

 
 2021التاریخ:            دیسمبر 

  الحلیمي البشريفیروس الورم لد اضالموضوع:        دعوة للحصول على اللقاح المُ 
 

 ،على رعایة  )والد(ة)/القائم (القائمونعزیزي 
 

.  )HPV( فیروس الورم الحلیمي البشريلد  اضاللقاح المُ : الوطني للقاحات برنامجال  ضمنالتالي  اللقاح أود أن أدعو طفلك للحصول على 
 . اللقاحوالفتیان لھذا   بناتة ال تتم دعووف س ، اعتباًرا من ھذا العام

 
 ؟ اللقاحھذا أین ومتى یمكن أن یحصل طفلك على 

حصل على  وسوف ی. اللقاحھذا  على الجرعة األولى من طفلك أن یحصل أین ومتى یمكن ذه الرسالة ھُمرفقة مع الدعوة ال سوف تجد في
 إثبات الحصول شھادةو اتاللقاحبطاقة یُرجى أن تُحِضر معك  . مجاني اتاللقاحالحصول على . ستة أشھرغضون في  الجرعة الثانیة

 . الموعد ات عند حضوراللقاح
 

 ؟ امھمً   اللقاحالحصول على ھذا  یعتبر لماذا
  تمتعی  ، اللقاح الحصول على جرعتيّ  بعد. یصاب ثمانیة من كل عشرة أشخاص بفیروس الورم الحلیمي البشري مرة واحدة أو أكثر في حیاتھم

 .یمكن أن یسببھ فیروس الورم الحلیمي البشريالسرطان الذي ب اإلصابة ضد بحمایة جیدةطفلك 
 
 والفتیان  بناتلل

یمكن أن یتسبب  بل  ، فحسب سرطان عنق الرحمال یتسبب في اإلصابة ب  أن فیروس الورم الحلیمي البشري  عرفنفي الوقت المعاصر، أصبحنا 
أن یتمتع  مھم ذلك من الل. من بین سرطانات أخرى الفم والبلعوم والشرج أو القضیب كسرطان ، أیًضا في اإلصابة بالسرطان في سن متأخرة

  إصابتھمطفال قبل  حیث إن إعطاء اللقاح لأل. اللقاحیمكنھم الحصول على  ، في العام الذي یبلغ فیھ األطفال سن العاشرة . حمایةالفتیان أیًضا بال
 .بشكل أفضل  وفر لھم الحمایةالفیروس یب
 

 أسئلة؟ أي ھل لدیك 
مؤسسة الرعایة الصحیة  طبیب أو ممرضة من یمكنك طرح أسئلتك على  ؟ اللقاححول س الورم الحلیمي البشري أو ھل لدیك أسئلة حول فیرو

الكثیر من المعلومات حول فیروس الورم   سوف تجد. ھذه الرسالةب رفقةفي الدعوة المُ  بیانات االتصال مذكورة. )JGZ(لألطفال والشباب 
  .المنشوروفي  rvp.nl/hpv بیانات لقاحات طفلك على الموقع اإللكتروني تسجیلحول  و) HPV(الحلیمي البشري 

  
 مع خالص الشكر والتقدیر،
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