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 _____________ التاريخ
 ة\الطالبَ  أمر ولي حضرة
 ,وبعد تحية

 (HPV) فيروس الورم الحليمي ضدجاردسيل نشرة إرشاد لألهل قبل إعطاء التطعيم 
 (HPVדף מידע להורים לפני מתן חיסון גרדסיל כנגד נגיף הפפילומה )

 2019עדכון יוני 

 
(  HPVابنتكم, التطعيم ضد فيروس الورم االحليمي البشري) \يتلقى/تتلقى  ابنكم  حسب برنامج التطعيمات المتبع في دولة اسرائيل،, سوف

 .  GARDASIL-9سيتم اعطاء تطعيم  2020-2019ابتداء من السنه الدراسيه 

 

 هذا الفيروس يسبب الثآليل وأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان عنق الرحم، سرطان البلعوم، وسرطان الشرج.

 كون بدون عالمات خارجية، ويمكن للشخص المصاب دون وعي نقل الفيروس إلى شخص آخر.العدوى عادة ت

 يمكن الوقاية من اإلصابة بفيروس الورم االحليمي البشري عن طريق التطعيم.

 

 يعطى هذا التطعيم بواسطة حقنة في عضلة الذراع بجرعتين بفرق نصف سنة على األقل بينهما .

 ع  جرعات التطعيم خالل الفترة المحددة لضمان الحماية الكاملة من الفيروس .هناك اهمية كبرى لتلقي جمي

 

 في الحاالت التالية يجب إبالغ ممرضة المدرسة:

التطعيم. في هذه الحالة من الممكن ان تقرر الممرضة تأجيل في يوم  الجسم عاني من ارتفاع في درجة حرارةيابنتكم  \ابنكمإذا كان  •
 .التطعيم حتى الشفاء 

 وجبة سابقة لنفس التطعيم. ىفعل( صعبة بعد أن تلق ودابنتكم أعراض جانبية )رد\البنكم  إذا كان •

 ابنتكم رد فعل من نوع انافيلكتي بعد تناول: دواء , طعام , تطعيم او للمطاط )التكس(.\اذا كان البنكم •

 اتخاذ القرار بخصوص إعطاء التطعيم. من اجللهذه المعلومات أهمية كبرى 

 

 :التطعيم تلقي بعد المحتملة الجانبية العوارض

 . موضع الحقن محلية وانتفاخ في ماحمرار، آالالمحلية: ردود الفعل 

 العضالت في دوار, إعياء, آالم , صداع,تلقيه من 15وحتى اليوم أل التطعيم  تلقي الحرارة اعتبارا من يوم ارتفاع العامة:ردود الفعل 

 ء.قيو, إسهال ان غثي,آالم بالبطنوالمفاصل, 

 .  جدا نادرة فعل ردود هي انافيلكتي  نوع من مفاجئ تحسسي فعل رد  بضمنها,  بالحساسية فرط  فعل ردود

 

 . جرعتين ضمن من 2\ 1الجرعة   سيعطى التطعيم في تاريخ_______________.

 المدرسة حتى تاريخ __________________.إلى  تطعيمالالرجاء إرسال بطاقة 

 

 :الصحة وزارة موقع مع التواصل يرجى المعلومات من دلمزي
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx 

                                                                                               

 ,شكرا على تعاونكم

 ,مع تحيات

  اسم وختم ممرضة المدرسة
________________________ 

http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx

