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 التاريخ:_______________

 ة/حضرة  ولي امر الطالب

 تحية وبعد,

  MMRVنشرة ارشاد لالهل قبل اعطاء التطعيم ضد الحصبة, النكاف, الحميراء وجدري الماء

 (MMRV) רוח ואבעבועות חזרת חצבת אדמת כנגד חיסון מתן לפני להורים מידע דף

 

 ضد مدمجا تطعيما, االول الصف طالب ككل  الدراسي العام خالل سيتلقى انتبكم/ابنكم ان نعلمكم ان نود,  اسرائيل ةدول في المتبع الروتينية التطعيمات برنامج بموجب

 .  MMRV الماء، وجدري األلمانية الحصبة, النكاف, الحصبة

 

 الحصبة الحميراء, النكاف, الحصبة: التالية االمراض من روأكث واحد ضد الماضي في تطعيما تلقوا او مرضوا الذين يشمل التالميذ لكل المدمج التطعيم بإعطاء ينصح

 .واسعة مناعة اكتساب اجل من الماء، وجدري األلمانية

 

 .  قاتلة وحتى خطرة مضاعفات الى تؤدي ان شأنها من امراضا التطعيم هذا يمنع

 . الذراع في  واحدة بحقنة التطعيم هذا يعطى

 

 : لمدرسةا ممرضة ابالغ يجب التالية الحاالت في

 . الحمى من الشفاء حتى التطعيم تأجيل الممرضة تقرر قد الحالة هذه في التطعيم، يوم في الحرارة درجة في ارتفاع من يعاني ابنتكم/  ابنكم كان إذا •

 األلمانية الحصبة النكاف، صبة،الح ضد تطعيمات بعد أو التطعيم لنفس سابقة وجبة الماضي في تلقى أن بعد صعبة جانبية أعراض ابنتكم/  البنكم  حصل إذا •

 .المدمج التطعيم في المشمولة الماء وجدري

 مرض مثل) المكتسب المناعة ضعف الدم، في غاماغلوبولين نقص/   انعدام مثل األولية المناعة عيوب: المناعة جهاز في ضعف من يعاني ابنتكم/  ابنكم كان إذا •

 ها/له يسمح  حيث المعالج الطبيب من تصديق إحضار يجب فعندئذ إشعاعات أو كيموتيرابيا, ستيروئيدات: تاليةال المواد إحدى بواسطة عالجا يتلقى أو(, خبيث

 .     التطعيمات هذه بتلقي

 (. التكس) للمطاط حساسية او تطعيم طعام، دواء،: تناول بعد انافيلكتي نوع من فعل رد البنتكم/البنكم كان إذا •

 الماء، وجدري األلمانية الحصبة النكاف، الحصبة، ضد التطعيم: مثل( מוחלש חי) مضعف حي نوع من تطعيما األخير الشهر في قىتل قد ابنتكم/  ابنكم كان إذا •

 (.    FLUMIST) الرش بواسطة أنفلونزا الصفراء، الحمى

 _____________.    الدم نقل/   التطعيم تاريخ إلى اإلشارة فيرجى, دم وجبة أو ايمونوغلوبولين نوع من تطعيما األخيرة السنة في تلقى ابنتكم/  ابنكم كان إذا •

 التطعيم تاريخ إلى اإلشارة فيرجى( المستشفى في الطوارئ غرفة في يعطى تطعيم وهو) الَكلَب   داء ضد تطعيما األخيرة السنة في تلقى قد ابنتكم/  ابنكم كان إذا •

.___________ 

 

  التطعيم اعطاء بخصوص القرار اتخاذ بهدف كبرى اهمية المعلومات لهذه

 .وعابرة خفيفة عوارض هي عامة جانبية، عوارض التطعيم بعد تظهر قد الطالب من قليلة نسبة لدى

 .التطعيم إعطاء بعد الرابع اليوم من اعتبارا الحقن، مكان في وانتفاخ آالم احمرار،: المحلية الفعل ردود

 . التطعيم تلقي بعد يوما 42 حتى يظهر قد جلدي وطفح التطعيم تلقي بعد يوما 12 – 5 بين يحصل قد الحرارة ارتفاع: العامة الفعل ردود

 تعب, نعاس, تقيؤ, إسهال, الشهية نقشان, الخصيتين التهاب الريق، غدد والتهاب وانتفاخ اللمفاوية الغدد انتفاخ زكام، العلوي، التنفسي الجهاز التهاب: النادرة الفعل ردود

 .وضعف

 .  جدا نادرة فعل ردود هي انافيلكتي  نوع من مفاجئ تحسسي فعل رد  بضمنها,  بالحساسية وفرط العصبي بالجهاز فعل ردود

 

 ______________ تاريخ في التطعيم سيعطى

 _________________ تاريخ حتى المدرسة الى ولدكم تطعيم  بطاقة ارسال الرجاء

 

 :قع وزارة الصحهلتفاصيل أخرى يمكنك الدخول حسب الرابط لمو

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx 

 باحترام 

______________ 

 إسم وختم ممرضة المدرسة

 

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx

