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  معلوماتنشرة 

  جدري القرودللتطعيم ضد 
  Bavarian Nordicالُمستخدم مع الجدري والمقدم من شركة ® جينيوس®/لقاح إيمفانيكس - 
  –دون تصريح) ستخدام خارج نطاق الموافقة بموجب قانون األدوية: استخدام من مصرح بال( 

  المعلومات هذه باستمرار)نشرة (يتم تحديث  2022يونيو  29الحالة: 

 

  ما هو جدري القرود وما هي األعراض التي يمكن أن تظهر؟
مرض فهو الفيروس منذ سنوات عديدة. وُعرف ). Orthopoxvirus simiaeالقرود بسبب فيروس جدري القرود ( جدرييحدث 

ألول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين البشر عدوى إصابة بالعن وورد أول بالغ فيروسي ينتقل أساًسا من القوارض إلى البشر. 
. ويمكن انتقال عدوى المرض من شخص إلى آخر عن طريق اآلفات الجلدية (تغيرات الجلد المرضية، على سبيل المثال، 1970في عام 

الجروح)، ال سيما في حالة االتصال الجسدي الوثيق. يرتبط الفيروس بفيروسات الجدري البشرية التقليدية (الحماق البثور، وقشور 
  والجدري) وفيروسات جدري البقر.

، تم تسجيل حاالت إصابة بمرض جدري القرود في عدة دول خارج إفريقيا، بما في ذلك ألمانيا أيًضا. يتمثل الجانب غير 2022منذ مايو 
كما كان معتاًدا مع حاالت المرض في  -إلى بلدان أفريقية حيث يتوطن الفيروس يسبق لهم السفر لعادي في أن األشخاص المصابين لم ا

الماضي. ومن الالفت لالنتباه أن جدري القرود يكون طفيفًا لدى البشر بدرجة أكبر من الجدري البشري التقليدي، الذي أعلنت منظمة 
. ومع ذلك، يمكن أن تحدث مسارات شديدة للمرض أيًضا، خاصةً عند األطفال، والحوامل 1980قضاء عليه في عام الصحة العالمية ال

العالج في استلزم لجدري القرود، وقد  ةالتفشي الحاليموجة حظ أي وفيات في لواألفراد الذين يعانون من نقص المناعة. حتى اآلن، لم تُ 
  ن الحاالت.في المائة م 10المستشفى في أقل من 

تشمل عادةً ما يوًما. و 21أيام إلى  5اإلصابة بالعدوى إلى ظهور العالمات األولى للمرض) من المنقضية ما بين تبلغ فترة الحضانة (الفترة 
عراض بالتوازي مع هذه األوالغدد الليمفاوية. تورم األعراض األولية لعدوى جدري القرود الحمى، والصداع، وآالم العضالت والظهر، و

أو قبل بدء ظهور األعراض العامة أو بعد ظهورها بفترة وجيزة، تظهر أحيانًا آفات جلدية مؤلمة للغاية، تتحول من بقع إلى حبوب ثم إلى 
بثور، حيث تتقشر في النهاية وتسقط. غالبًا ما يظهر الطفح الجلدي على الوجه والكفين واألخمصين. ومع ذلك، قد تظهر آفات الجلد 

ة المخاطية أيًضا في الفم وحوله وفي مناطق األعضاء التناسلية، والشرج والفخذين، كما قد لوحظ على نحو متكرر خاصةً في واألغشي
التفشي الحالي. في البلدان التي يوجد فيها جدري القرود لسنوات عديدة، لوحظت المضاعفات التالية: التهاب الدماغ، والعدوى الجلدية 

  وائل، والتهاب الملتحمة، والقرنية وااللتهاب الرئوي.البكتيرية، وفقدان الس

ويمكن أن يحدث انتقال المرض من خالل مالمسة سوائل الجسم إلى جانب اآلفات الجلدية العادية، مثل محتويات بثور أو قشور جروح  
كان هناك اتصال وثيق، بما في ذلك األفراد المصابين. ومع ذلك، فإن انتقال الفيروس ممكن أيًضا حتى قبل ظهور الطفح الجلدي إذا 

االتصال الجنسي وربما من خالل إفرازات الجهاز التنفسي. كما يمكن أن يصاب آخرون بالعدوى من خالل مالمسة أشياء ملوثة 
ق لعاب بالفيروسات، مثل المالبس، وأغطية األسّرة، والمناشف، وكذلك األطباق وأدوات األكل. يمكن أيًضا للفيروس أن ينتقل عن طري

األشخاص المصابين. وغالبًا ما تكون مواقع دخول الفيروس هي أصغر اآلفات الجلدية إلى جانب جميع األغشية المخاطية (العين، والفم، 
واألنف، واألعضاء التناسلية، والشرج)، وفي حاالت نادرة، الجهاز التنفسي عن طريق انتقال القطيرات أثناء إجراء محادثات مع شخص 

ي الوقت الراهن، لم يتم تحديد ما إذا كان جدري القرود يمكن أن ينتشر من خالل وسائل االنتقال الجنسي المباشرة (على سبيل قريب. ف
  يبدو ممكنًا.ذلك المثال، السائل المنوي أو اإلفرازات المهبلية) بشكل قاطع، على الرغم من أن 

وال ينقطع نقل العدوى أسابيع.  4إلى  2عراض، وعادة ما تبلغ فترة العدوى من طالما يعانون من أناقلين للعدوى يظل األفراد المصابون 
  عندما تلتئم جميع الجروح، بما في ذلك تالشي قشرة الجرح.من المريض إال 

  ما اللقاح الذي يمكن استخدامه للوقاية من جدري القرود؟
لهذا ® لالستخدام ضد الجدري التقليدي. تمت الموافقة على لقاح إيمفانيكسهما لقاحان أُعدا في األساس ® وجينيوس® لقاحا إيمفانيكس

عاًما أو أكثر. وفي الواليات المتحدة، تمت الموافقة بالفعل  18لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  2013الغرض في االتحاد األوروبي في عام 
بينما في االتحاد ®. عاًما أو أكثر تحت اسم جينيوس 18مارهم القرود لدى البالغين الذين تبلغ أعجدري على هذا اللقاح للعالج ضد 

. يُجرى إعداد موافقة مقابلة لتوسيع مجال جدري القرودحاليًا لالستخدام ضد ® األوروبي، لم يتم بعد اعتماد اللقاح المسمى إيمفانيكس
قرود هو استخدام خارج نطاق الموافقة الموجودة حاليًا في القرود. ومن ثَّم، فإن تطعيم هذا اللقاح ضد جدري الجدري استخدام اللقاح ليشمل 
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االتحاد األوروبي (ما يسمى "االستخدام من دون تصريح"). حاليًا، يُجرى توفير منتج يتوافق مع موافقة الواليات المتحدة واستخدامه 
  ®).للتطعيم (اسم المنتج: جينيوس

خارج نطاق الموافقة بموجب قانون األدوية وشراء وزارة الصحة الفيدرالية  دجدري القروضد ® جينيوس®/إن الستخدام لقاح إيمفانيكس
)BMG تتحمل المسؤولية عند استخدام اللقاح بموجب قانون األدوية للشركة المصنّعة. فقط في حالة  أن الوزارة) للّقاح نتيجة تتمثل في

  ؤولة.، مسBavarian Nordicوجود عيوب في اإلنتاج، ستظل الشركة المصنّعة، 

لدى األفراد الذين يعانون من نقص المناعة وكذلك لدى األفراد المصابين بمرض جلدي ® جينيوس®/يمكن استخدام لقاح إيمفانيكسو
  التهابي مزمن (التهاب الجلد التأتبي).

اللقاح هذه أن تتكاثر في ). ال يمكن لفيروسات MVAن؛ وهو فيروس الفاكسينيا المعدل في أنقرة (لقاح وهَّ يعتمد اللقاح على فيروس مُ 
  البشر، وال يمكن أن تسبب مرض الجدري لدى الشخص الملقّح، كما أنها غير قابلة لالنتقال إلى األشخاص المحيطين بالشخص الملقّح.

ة ضد الفيروس. يتعرف الجهاز المناعي على فيروسات اللقاح على أنها "غريبة"؛ ونتيجة لذلك، يتم إنتاج األجسام المضادة والخاليا الدفاعي
 وهذا يكّون استجابة مناعية وقائية. بناًء على الدراسات التي أُجريت في إفريقيا، حيث يتوطن فيروس جدري القرود، من المعروف أن للقاح

في المائة على األقل ضد اإلصابة بعدوى جدري  85) للحماية من جدري القرود فعالية بنسبة MVAالجدري التقليدي (بخالف لقاح 
  قرود.ال

 

  كيف يتم إعطاء اللقاح كجزء من التحصين األساسي؟
تحت الجلد. ويفضل أن يُجرى هذا الحقن في أعلى الذراع. بالنسبة إلى التحصين األساسي، يجب إعطاء ® جينيوس®/يُحقن لقاح إيمفانيكس
ضد الجدري البشري في الماضي، فإن جرعة  يوًما على األقل. أما بالنسبة إلى األشخاص الذين قد تم تطعيمهم 28اللقاح مرتين بفاصل 

واحدة من اللقاح كافية. بينما يجب أن يتلقى األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين تم تطعيمهم سابقًا ضد الجدري جرعتين من 
  يوًما على األقل. 28اللقاح بفارق 

 
 

  من ينبغي أن يتلقى التطعيم ضد جدري القرود؟
) في معهد روبرت كوخ بالتطعيم ضد جدري القرود في ظروف الخطر الخاصة شتيكو/STIKOالدائمة (توصي لجنة التطعيم 

  بالعدوى. وتشمل هذه الظروف ما يلي: لخطر اإلصابةولمجموعات األشخاص المعرضين بشكل خاص 

عاًما  18وتبلغ أعمارهم  راضأع عليهم تظهر اللألشخاص الذين  التطعيم بعد التعّرض للعدوى المحتملة (الوقاية بعد التعّرض) . 1

  يوًما بعد اإلصابة المحتملة بالعدوى (التعّرض): 14أو أكثر في أقرب وقت ممكن في فترة تصل إلى 
بعد االتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بعدوى جدري القرود عن طريق الجلد غير السليم أو األغشية المخاطية    .أ

أثناء االتصال وجهاً لوجه لفترة طويلة دون حماية وعلى بُعد مسافة أقل من متر (على سبيل المثال، االتصال الجنسي) أو 
  ).األسريواحد (على سبيل المثال، االتصال 

الحماية الطبية للفم/األنف، وقفازات، وثوب واٍق)  /FFP2بعد االتصال الوثيق من دون أدوات حماية شخصية كافية (قناع    .ب
ؤكد، أو سوائل جسمه أو مواد ملوثة يُحتمل أن تكون معدية (على سبيل المثال، مع شخص مصاب بمرض جدري القرود الم

  مالبس أو أغطية فراش مرضى) في نظام الرعاية الطبية.
التي تحتوي على مادة المختبرية بالنسبة إلى العاملين في المختبرات الذين يتصلون بصورة عرضية ودون حماية بالعينات   .ج

  خاصة عند إجراء التخصيب بالفيروس.جدري القرود غير المعطلة؛ 
 

لألشخاص المعرضين لخطر متزايد  التطعيم قبل التعّرض للعدوى في حالة خطر اإلصابة المتزايد (التطعيم حسب المؤشر) . 2
  بالتعّرض و/أو اإلصابة بالعدوى:

. في هم الجنسيينشركاءما يغيرون وغالبًا مع الرجال، االتصال الجنسي الذين يمارسون فأكبر عاًما  18الرجال بعمر   .أ
الوقت الحالي، يقتصر مؤشر التطعيم على هذه المجموعة، نظًرا ألن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هم فقط من 

  ثم ينبغي منح هذه المجموعة حماية خاصة.فمن تأثروا في حاالت جدري القرود الحالية حتى اآلن، 
ة المستهدفة الذين يتعاملون مع عينات معملية معدية تحتوي على مادة العاملون في المختبرات الخاصة ذات األنشط  .ب

  ، بعد تقييم المخاطر الفردية من قبل مسؤولي السالمة.أرثوبوكس
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  أال يتلقى التطعيم؟الذي ينبغي من 
درجة مئوية أو أعلى) حتى يتعافى. ومع  38.5تطعيم أي شخص يعاني من مرض حاد مصحوب بحمى (بدرجة حرارة تبلغ عدم ينبغي 

عقبة أمام تلقي التطعيم. يُرجى يشكل درجة مئوية) ال  38.5درجة الحرارة (أقل من االرتفاع الطفيف في أو اإلصابة بنزلة برد ذلك، فإن 
ذا كنت تعاني من أي حساسية (خاصةً تجاه بروتين الدجاج، أو البنزوناز، أو سيبروفلوكساسين أو إخبار طبيبك ِقبل تلقي التطعيم إ

برد فعل تحسسي مفاجئ هدد حياتك تجاه أي من مكونات سبقت لك اإلصابة إذا ® جينيوس®/الجنتاميسين). يجب أال تتلقى إيمفانيكس
الرضاعة. وفي هذه الحالة، يجب الموازنة بعناية بين فوائد التطعيم ومخاطره. ويمكن اللقاح. ال يُنصح حاليًا باستخدام اللقاح أثناء الحمل و

  أن ينصحك طبيبك في هذا الصدد.

  أن أتصرف قبل تلقي التطعيم وبعده؟ ينبغيكيف 
، فيُرجى إذا فقدت وعيك بعد تلقيح سابق أو حقنة أخرى، أو كنت عرضة لإلصابة بحساسيات فورية أو قد عانيت من ردود فعل أخرى

  إخبار طبيبك قبل التطعيم. إذ يمكنه أو يمكنها بعد ذلك مالحظتك لفترة أطول بعد التطعيم إذا لزم األمر.
يرجى إبالغ طبيبك قبل التطعيم إذا كنت قد عانيت من رد فعل تحسسي بعد التطعيم في الماضي، أو إذا كانت لديك حساسيات. سيوضح لك 

  يعارض التطعيم.طبيبك ما إذا كان هناك أي شيء 

خالل األيام األولى بعد التطعيم، يجب تجنب اإلجهاد البدني غير المعتاد والرياضات التنافسية. وإذا كنت تعاني من أي ألم أو حمى بعد 
  التطعيم، فيمكن تناول األدوية المسكنة/الخافضة للحرارة. ويمكن أن ينصحك طبيبك بشأن هذا األمر.

  تبدأ مباشرةً بعد التطعيم وال توجد على نحو متساو في جميع األفراد الذين تم تطعيمهم. يرجى مالحظة أن الحماية ال

  ما هي تفاعالت اللقاح التي يمكن أن تحدث بعد تلقيه؟
 تمت دراسة سالمة لقاح الجدري، الذي يمكن استخدامه أيًضا للحماية من جدري القرود، في العديد من التجارب السريرية. كانت التفاعالت

رة التي أعقبت التطعيم بلقاح الجدري في المقام األول تفاعالت عابرة موضعية وعامة قد تحدث كمظهر من مظاهر تعّرض الجسم ئالضا
أيام دون الحاجة إلى العالج. كانت تفاعالت اللقاح  7للقاح. وعادة ما تظهر هذه التفاعالت في غضون أيام قليلة بعد التطعيم وتهدأ بعد 

  شدة خفيفة إلى متوسطة وتتناسب مع جرعات اللقاح المعنية.عموًما ذات 

في المائة أو أكثر من األشخاص الملقحين) التي أُبلغ عنها بشكل متكرر األلم،  10تضمنت تفاعالت التطعيم الموضعية (في نسبة 

إلى أقل  1ي كثير من األحيان (لدى نسبة والحكة في موقع الحقن. ف – ما يصاحبها تقييد الحركة نادًرا –واالحمرار، والتورم، والتصلب 

في المائة من الذين تم تطعيمهم)، أصبحت العُقيدة التي تكونت في موقع التطعيم أو "الكدمة" أو أصبح موقع الحقن دافئًا. بينما في  10من 

لحقن ملتهبًا، وكان هناك إزعاج، أو في المائة من الذين تم تطعيمهم)، أصبح موقع ا 0.1إلى أقل من  0.01حاالت نادرة جًدا (لدى نسبة 
  طفح جلدي أو تقرح.

عالية من التكرار هي الصداع، والغثيان، وآالم العضالت، التي تحدث وردت بالغات بشأنها بدرجة كانت تفاعالت التطعيم الشائعة التي 
(التخشُّب) والقشعريرة، وارتفاع درجة حرارة في المائة أو أكثر ممن تم تطعيمهم. كما تكررت اإلصابة بتصلب العضالت  10لدى نسبة 

في المائة من الذين تم تطعيمهم). وقد  10إلى أقل من  1الجسم أو الحمى، واضطرابات الشهية، وآالم األطراف والمفاصل (لدى نسبة 
از العضلي الهيكلي في ُوصفت اإلصابة بتورم في اإلبط، والشعور العام بالمرض، واحمرار الوجه، وألم في الصدر، وتصلب في الجه

في المائة من الذين تم تطعيمهم) أو قد أُبلغ عن عدوى الجهاز التنفسي العلوي أو أعراض،  1إلى أقل من  0.1بعض األحيان (لدى نسبة 
إسهال، أو طفح مثل التهاب األنف، والتهاب الحلق والسعال. قد يحدث أحيانًا تورم في الغدد الليمفاوية، أو اضطرابات في النوم، أو قيء و

  جلدي، أو حكة، أو دوار أو التهاب جلدي.

في المائة)، عانى من تم تطعيمهم من الصداع النصفي، أو الدوخة أو النعاس  0.1إلى أقل من  0.01وفي حاالت نادرة جًدا (لدى نسبة 
حيانًا في الليل)، وتشنجات العضالت، وآالم الملحوظ، أو الخفقان، أو جفاف الفم أو ألم البطن؛ وأبلغوا عن زيادة التعرق (الذي يحدث أ

  نزا.الجهاز الحركي وكذلك الظهر أو الرقبة، أو أشاروا إلى معاناتهم من التهاب الجيوب األنفية، أو التهاب الملتحمة أو مرض شبيه باإلنفلو

كريات البيضاء، بعد التطعيم. لذا خالل في بعض األحيان، قد تتغير نتائج بعض االختبارات المعملية، مثل إنزيمات الكبد أو تعداد ال
  الخضوع لهذه الفحوصات، يُرجى إبالغ طبيبك بأنك قد تلقيت التطعيم.

إذا كنت تعاني من التهاب الجلد التأتبي، فقد تظهر ردود فعل جلدية موضعية وأعراض عامة أخرى بدرجة متزايدة. وبالمثل، فقد يحدث 
  اندالع أو تفاقم للمرض الجلدي.

 

  المحتمل حدوث مضاعفات بسبب اللقاح؟ هل من



4  
  

إن مضاعفات اللقاح هي عواقب التطعيم التي تتجاوز المستوى الطبيعي لتفاعل اللقاح، والتي تثقل بشكل كبير الحالة الصحية للشخص 
  الملقح.

(شرى). نادًرا ما يُالحظ ما ففي حاالت نادرة جًدا، بعد التطعيم ضد جدري القرود، قد يحدث رد فعل تحسسي جلدي على شكل أرتيكاريا 
يسمى بالوذمة المحيطية، حيث تترسب السوائل في األنسجة، خاصة في الذراعين والساقين، وتنتفخ بعد ذلك. كما أُبلغ عما يسمى بالوذمة 

ات في الجهاز الوعائية المصحوبة بتورم، على سبيل المثال في منطقة الوجه (الشفاه والخدين). في حاالت نادرة جًدا، تحدث اضطراب
  العصبي الطرفي (على سبيل المثال، عدم الحساسية، والخدر، واأللم).

 
من حيث المبدأ، كما هو الحال مع جميع اللقاحات، في حاالت نادرة جًدا، ال يمكن استبعاد حدوث رد فعل تحسسي فوري يصل إلى 

  الصدمة، أو حتى مضاعفات أخرى غير معروفة حتى اآلن.
 

بعد التطعيم تتجاوز ردود الفعل الموضعية والعامة العابرة المذكورة أعاله، فإن طبيبك متاح لالستشارة. في حالة إذا ظهرت أعراض 
  حدوث اآلثار الضائرة الشديدة أو ردود الفعل التحسسية المحتملة كما هو موضح أعاله، فيُرجى التماس العالج الطبي/المشورة على الفور.

 
  :بية من قبل متلقي اللقاحالصفحة الخاصة بكيفية اإلبالغ عن األعراض الجانوهي متاحة أيًضا على 

 Federal Institute for Vaccines and Biomedicinesوعنوانه: المعهد الفيدرالي للقاحات والطب الحيوي
Paul Ehrlich Institute 

Paul-Ehrlich-Str. 51-59 
63225 Langenألمانيا ،  

  0 77 6103 49+هاتف: 
  1234 77 6103 49+فاكس: 

  www.pei.deعبر اإلنترنت: 
  pharmakovigilanz1@pei.deأو عبر البريد اإللكتروني على: 

  و
https://www.nebenwirkungen.bund.de  

 
  هذه، سيقدم لك طبيبك الذي يعطيك اللقاح استشارة توضيحية.  نشرة المعلوماتباإلضافة إلى  

  
  للحصول على مزيد من المعلومات حول جدري القرود والتطعيم، يُرجى زيارة

 www.rki.de/affenpocken و  

 impfung-www.rki.de/affenpocken  

 

  المقدمة من قِبل االتحاد األوروبي.® تم تمويل جزء من جرعات لقاح جينيوس 

    

  

ؤلفين فقط وال تعكس "بدعم مالي من االتحاد األوروبي. ومع ذلك، فإن التعبيرات واآلراء تخص الم
بالضرورة آراء وتعبيرات االتحاد األوروبي أو المفوضية. ال يجوز تحميل أي من االتحاد األوروبي أو 

  المفوضية المسؤولية".

 

 
  )2022يونيو  29(اعتباًرا من  001اإلصدار  1الطبعة 

بالتعاون مع معهد روبرت كوخ، في برلين وهي محمية بموجب حقوق النشر.  Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg من قبلهذه  نشرة المعلوماتتم إعداد 

  وال يجوز إعادة إنتاجها وتمريرها إال لالستخدام غير التجاري في نطاق الغرض منها. يحظر أي تحرير أو تعديل.
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  التاريخ الطبي للتطعيم ضد جدري القرود
  Bavarian Nordicمن شركة ® جينيوس®/باستخدام لقاح الجدري إيمفانيكس –

  – (استخدام خارج نطاق الموافقة بموجب قانون األدوية: استخدام من دون تصريح)
 
 

  ال 0    نعم 0       ؟مصاب حاليًا بمرض حاد مصحوب بحمى 1. هل أنت1

(إذا كنت ال تعرف، فتحقق من سجل تطعيمك أو تحقق مما إذا كان لديك بثرة  ؟)1980تطعيمك بالفعل ضد الجدري (حتى عام  1. هل تم2
  ال 0    نعم 0              على ذراعك)أ

(على سبيل المثال، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أو التهاب  نقص في المناعة تعاني من 1مصاب بمرض مزمن أو 1. هل أنت3 
        أو عالج مثبط للمناعة أو أدوية أخرى)؟  الجلد التأتبي، أو نقص المناعة بسبب عالج كيميائي،

  ال 0    نعم 0                

  إذا كانت اإلجابة نعم، فأي منها؟

    ال 0    نعم 0          ؟لديك حساسية معروفة 1. هل4

  اإلجابة نعم، فأي منها؟إذا كانت 

  ،واجهت أعراًضا تحسسية 1. هل5
  أو حمى مرتفعة، أو تعّرضت لإلغماء، أو تفاعالت أخرى غير عادية 
  ال 0    نعم 0          ؟ سابقآخر في البعد تلقي لقاح  

  إذا كانت اإلجابة نعم، فأي منها؟

 
  األسئلة التالية مخصصة للنساء فقط

 
    ال 0    نعم 0              ؟حامل 1. هل أنتِ 6

 
    ال 0    نعم 0          ؟رضاعة طبيعية حاليًا 1تُرضعين. هل 7

 

  من المحتمل أن يتم الرد على هذا من ِقبل الممثل القانوني 1  
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  إقرار الموافقة على التطعيم ضد جدري القرود
    Bavarian Nordicمن شركة ® جينيوس®/باستخدام لقاح الجدري إيمفانيكس -  

  – نطاق الموافقة بموجب قانون األدوية: استخدام من دون تصريح)(استخدام خارج 
 

  اسم الشخص المراد تطعيمه (اللقب، االسم األول):

  تاريخ الميالد:

  العنوان:
 

. أوافق على التطعيم وقد أتيحت لي الفرصة إلجراء مناقشة مفصلة مع طبيبي الذي يعطيني اللقاح نشرة المعلوماتأنا على دراية بمحتويات 
  .جدري القرودالمقترح ضد 

 
 
 
 
 

  إقرار الشخص المراد تطعيمه فيما يتعلق باالستخدام من دون تصريح:
 

طبيب الذي يعطيني اللقاح قد أبلغني بأن المنتج الطبي المذكور أعاله يتم استخدامه لدّي خارج نطاق البأن اإلقرار أصرح بموجب هذا 
قانون األدوية وأن الشركة المصنعة مسؤولة فقط في حالة اإلهمال الجسيم أو الخطأ بالنسبة إلى الضرر الناجم عن  الموافقة الحالية بموجب

عدم تنفيذ إجراء الموافقة. من جميع النواحي األخرى، تستمر مسؤولية الشركة المصنّعة من حيث المبدأ، لكن وزارة الصحة الفيدرالية 
  ت.تتولى المسؤولية في معظم الحاال

 
لقد أبلغني طبيبي الذي يعطيني اللقاح بصورة كاملة بالجوانب الطبية والقانونية الستخدام هذا الدواء في استشارة شخصية. وتمكنت من 

  يرضيني.بشكل طرح أسئلتي حول هذا األمر وتم الرد عليها 
 

لقاح الجدري  األدوية بناًء على استخدامأتنازل قانونًا عن مسؤولية طبيبي الذي يصف لي فإنني في ضوء ما ورد أعاله، 
 خارج® جينيوس®/إيمفانيكس أرغب   تل  لقاح الجدري خارج نطاق الموافقة (االستخدام من دون تصريح).® جينيوس®/إيمفانيكس

  .الداللة المعتمدة
 

  مالحظات: 
 
 
 

_____________________________________  
  المدينة، التاريخ

 
 _____________________________________     ______________________________

  توقيع الطبيب            توقيع الشخص المراد تطعيمه 
 
 

  إذا كان الشخص المراد تطعيمه غير مؤهل لتقديم الموافقة:
 

  صاية.أقر بأنني مفوض لتقديم موافقة من قِبل أي أشخاص آخرين تحق لهم الو إضافي لألوصياء: بند
 

________________________________________    
 
 

  توقيع الشخص المخول بتقديم الموافقة (الوصي أو مقدم الرعاية القانوني أو ولي األمر)
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إذا كان الشخص المراد تطعيمه غير مؤهل لتقديم الموافقة، فيُرجى أيًضا تقديم اسم وتفاصيل االتصال الخاصة بالشخص 
  الموافقة (الوصي، أو مقدم الرعاية القانوني، أو ولي األمر):المخول بتقديم 

  اللقب، االسم األول:
  البريد اإللكتروني:              رقم الهاتف:

 

  )2022يونيو  29 بتاريخ( 001اإلصدار  001الطبعة 

 
 

 
 


