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 االسم: 

 
 تاریخ المیالد: 

 
 

 قبل الحضور إلى موقع إعطاء اللقاح: 

 ال  ☐          نعم   ☐ درجة أو أعلى في یوم الحصول على اللقاح؟  38ھل تُعاني من حمى ودرجة حرارتك  . 1

اللقاح لتقییم ما إذا كنت ُمصابًا  إذا كان األمر كذلك، فیُرجى استشارة الطبیب قبل الحضور إلى موقع إعطاء  
. قد یقرر الطبیب أنھ یجب أن تخضع لفحص التحقق من اإلصابة بجدري  19- حالیًا بجدري القرود أو كوفید 

 أوالً.   19-القرود و/أو كوفید 

 

المصحوب  ھل تعاني من شكاوى أخرى تتشابھ مع شكاوى اإلصابة بعدوى جدري القرود، مثل الطفح الجلدي   . 2
 ببثور، والصداع، وآالم العضالت، وتضخم الغدد اللیمفاویة، واإلرھاق؟ 

 ال  ☐          نعم   ☐

إذا كان األمر كذلك، فیُرجى استشارة الطبیب قبل الحضور إلى موقع إعطاء اللقاح لتقییم ما إذا كنت ُمصابًا   
 لفحص التحقق من اإلصابة بجدري القرود أوالً. حالیًا بجدري القرود. قد یقرر الطبیب أنھ یجب أن تخضع 

 

 
 
 

 طبي

 ال أعرف  ☐  ال   ☐    نعم ☐ ھل حصلت على اللقاح الُمضاد للجدري في الماضي؟ . 3
ذا كانت اإلجابة "نعم"، فأبلغ الطبیب أو الممرضة بذلك، ألن الحصول على جرعة واحدة من اللقاح عادة ما   

 یكون كافیًا. 
 

 ال  ☐          نعم   ☐ حصلت على لقاح إمفانیكس من قبل؟ھل  . 4

 ………………  التاریخ  إذا كانت اإلجابة "نعم"، فمتى حصلت علیھ؟ 

 ال  ☐          نعم   ☐ ھل حصلت على اللقاح بسبب ُمخالطة شخص ُمصاب بجدري القرود؟  

 ال  ☐          نعم   ☐ ھل حصلت على اللقاح الُمضاد لجدري القرود في السابق؟ . 5

ھل تعاني من ضعف جھاز المناعة بسبب اإلصابة بمرض ما أو تتناول أدویة تُثبط جھاز المناعة؟ على   . 6
 سبیل المثال: 

 )Hivفیروس نقص المناعة البشریة ( .أ
التقرحي،  أمراض المناعة الذاتیة (مثل التھاب المفاصل الروماتویدي، داء كرون أو التھاب القولون   . ب

 الصدفیة، التصلب المتعدد) التي تحتاج إلى تناول أدویة لعالجھا؟ 
 غسیل الكلى  .ج
 زراعة األعضاء (الكلى، الرئة، القلب، الكبد)  .د

 ھـ. إصابة بالسرطان وتتلقى العالج حالیًا
حالیًا من  سرطان الدم (اللوكیمیا أو سرطان الغدد اللیمفاویة) أو زرع خالیا جذعیة أو ھل تتم معالجتك  .و

 قبل أخصائي أمراض الدم؟ 
 اضطراب المناعة الخلقي الشدید  .ز
 مرض آخر .ح

 ال  ☐          نعم   ☐

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فما ھو ذلك المرض وما ھي األدویة التي تتناولھا. وبالتالي، یمكن للطبیب أو   
 یوًما.  28اللقاح بعد الممرضة تقییم ما إذا كنت مؤھالً للحصول على الجرعة الثانیة من 

 

 ……………………………………………………………………………   المرض:  

 ……………………………………………………………………………   األدویة:  
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ھل سبق أن أصبت برد فعل تحسسي شدید، على سبیل المثال تجاه األدویة (بما في ذلك المضادات الحیویة)   . 7
 أو تجاه اللقاحات؟ 

 ال  ☐          نعم   ☐

 كانت اإلجابة "نعم"، فتجاه ماذا كان رد الفعل التحسسي؟ إذا  
 

 …………………………………… 

 ال  ☐          نعم   ☐ وھل تلقیت عالج لذلك؟  

  تناقش مع الطبیب أو الممرضة بشأن رد الفعل التحسسي .  

 ال  ☐          نعم   ☐ ؟ ھل عانیت من رد فعل تحسسي شدید تجاه بروتین الدجاج . 8

 ال  ☐          نعم   ☐ وھل تلقیت عالج لذلك؟  

 ال  ☐          نعم   ☐ ھل أنِت حامل أو ُمرضعة؟  . 9

  إذا كنِت حامالً: یظل بإمكانِك الحصول على اللقاح، ولكن ناقش ھذا األمر مع الطبیب أو الممرضة أوالً.  

 ال  ☐          نعم   ☐ اللقاحات؟ ھل سبق أن أغمي علیك بعد الحصول على أحد  . 10

 ال  ☐          نعم   ☐ ھل ستخضع لعملیة جراحیة تحت التخدیر قریبًا؟  . 11

 ………………  التاریخ  إذا كانت اإلجابة "نعم"، فمتى ستخضع لھذه العملیة الجراحیة؟  

لقاح آخر خالل األسابیع  ھل حصلت على أي لقاح آخر خالل األسابیع األربعة الماضیة أو ستحصل على  . 12
 األربعة الُمقبلة؟ 

 ال  ☐          نعم   ☐

 ال  ☐          نعم   ☐ مؤخًرا؟ بالفعل لذلك خضعت أو) IVIG( المناعي الغلوبولین لنقل قریبًا ستخضع ھل . 13

 ال  ☐          نعم   ☐ ھل أنِت ُمصابة حالیًا أو كنِت ُمصابة في السابق بسرطان الثدي؟  . 14

  إذا كانت اإلجابة "نعم"، ففي أي الثدیین؟ 

ى أو بعد الحصول على لقاح؟ . 15  ھل أصبت من قبل بنوبة صرع عندما كنت ُمصابًا بحمَّ
 

 ال   ☐          نعم  ☐

 ال   ☐          نعم  ☐ ھل ما زلت تعاني من آثار جانبیة في موضع حقن الجرعة األولى من لقاح إمفانكس؟ . 16

  ……………………………………………  إذا كانت اإلجابة "نعم"، فما ھي ھذه اآلثار الجانبیة؟ 
 

 

 ھل أجبت على واحد أو أكثر من األسئلة بـ "نعم"؟

 إذًا، سوف تحضر مقابلة مع الطبیب أو الممرضة لضمان أن تتم عملیة إعطاء اللقاح على ما یرام. 


