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 Postbus 1 3720 BA Bilthoven: العنوان المخصص إلعادة الخطاب> 

  
 01/01/2023 التاریخ 

 البشري  صول على لقاح فیروس الورم الحلیميدعوة للح  الموضوع 
  

 
 ، الفاضل السید

 
البشري. لربما لم تسمع عن ھذا الفیروس سابقًا، لكن ھناك ثمانیة   للحصول على لقاح فیروس الورم الحلیمي  أكتب إلیك ألدعوك

أمام الشباب الذین تبلغ أعمارھم  2023من كل عشرة أشخاص یصابون بھ في مرحلة ما من حیاتھم. ستسنح الفرصة خالل عام 
 عاًما أو أقل للحصول على لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري مجانًا.  26

 اتخاذ قرار الحصول على اللقاح من عدمھ.  ولك مطلق الحریة في
 

 ما أھمیة اللقاح؟ 
وقد تُصاب بفیروس الورم الحلیمي البشري من خالل مالمسة ید أي  یُعد فیروس الورم الحلیمي البشري فیروًسا شدید العدوى.

 شخص آخر أو فمھ أو من خالل االتصال الجنسي.
 

حیاتك، منھا مراحل الحلیمي البشري إلى اإلصابة بعدة أنواع من السرطان فیما بعد خالل كما قد تؤدي اإلصابة بفیروس الورم 
سرطان تجاویف الفم والبلعوم والشرج وعنق الرحم والقضیب. وتمثل ھاتان الحقنتان وقایة جیدة من أنواع السرطان التي یسببھا  

 فیروس الورم الحلیمي البشري. 
 

 یمكنك حجز موعٍد اآلن
 السریع والیسیر لموعد التطعیم باللقاح: الحجز 

 
 hpvafspraak.nlعبر اإلنترنت: 

 
 .DigiDیمكنك تسجیل الدخول باستخدام حسابك على منصة 

 .زمانویمكنك اختیار التاریخ والمكان وال 

 (رقم مجاني) 0800 – 1608عبر الھاتف: 
ثبات الھویة (جواز سفر أو بطاقة ھویة  سیُطلب منك مستند إل

 رخصة قیادة). أو 
 

 
 یجب الحصول على الحقنتین للتمتع بالوقایة!

یمكنك حجز موعٍد اآلن لضمان حصولك كذلك على الحقنة الثانیة بعد خمسة أشھر على األقل مجانًا. ویجب الحصول على  
 البشري مجانیة. ، لن تكون لقاحات فیروس الورم الحلیمي 2024الحقنتین للتمتع بوقایة طویلة المدى. فاعتباًرا من عام 

 
  



 

 

 

 2من  2الصفحة  الحالة: مسودة 0.1اإلصدار: 

 
 أمان لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري

. وجرى متابعة األعراض  2009البشري منذ عام  جرى تطعیم أكثر من ملیون مراھق ھولندي بلقاح فیروس الورم الحلیمي
الجانبیة مع مرور الوقت. ولم تكتشف أي أعراض جانبیة طویلة المدى. ومع ذلك، قد تشعر بعد الحقن مباشرةً ببعض اإلعیاء أو  

 قد تشعر ببعض األلم في ذراعك.أو الحمى 
 

 أسئلة؟ لدیك ھل 
على معلومات إضافیة حول فیروس الورم الحلیمي البشري أو اللقاح أو تسجیل بیانات تطعیمك، یُرجى االطالع على   للحصول

كما یمكنك التحدث مع أحد األطباء أو . www.hpvkeuzehulp.nl النشرة المرفقة مع ھذا الخطاب أو زیارة الرابط
 .JouwGGD.nlالممرضات عبر خاصیة الدردشة دون الكشف عن ھویتك عبر  

 
 

 
 

 مع خالص الشكر والتقدیر، 
 

 جین ماري ھامینت، طبیب
 مدیر برنامج التطعیم الوطني التابع للمعھد القومي للصحة العامة والبیئة 

         
 
  
  
  
  


