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2022-2021 إعالن الصحة قُبيل الحصول على اللقاح المضاد لإلنفلونزا
:بيانات المريض

_____________
الرقم الشخصي

االسم

personnummer

Namn

قبل تطعيمك نرجو منك اإلجابة على األسئلة التالية
Inför din vaccination ber vi dig svara på följande frågor

Nej

Ja

ال

نعم

أو عدوى خطيرة اآلن؟/ هل تعاني من ح ّمى و.1
Har du feber och/eller någon akut infektion nu?

ال

نعم

 هل قمت بالتجاوب بحساسية شديدة (ردّ فعل تحسسي) لدرجة أنك احتجت إلى تناول أدرينالين.2
(على سبيل المثال قلم إيبنفرين) واحتجت إلى الحصول على رعاية طارئة في المستشفى بعد تناول
البيض أو عند الحصول على تطعيم أو حقنة دواء آخر؟
Har du reagerat med anafylaxi (allergisk chock) så du behövt adrenalin
(ex. Epi-pen) och behövt akut inneliggande vård på sjukhus efter intag av
ägg eller vid en vaccination eller en injektion a v annat läkemedel?

ال

نعم

 هل قمت بالتجاوب بحساسية شديدة (ردّ فعل تحسسي) لدرجة أنك احتجت إلى تناول أدرينالين.3
(على سبيل المثال قلم إيبنفرين) واحتجت إلى الحصول على رعاية طارئة في المستشفى بسبب
شيء آخر غير البيض أو التطعيم أو حقنة دواء؟
Har du reagerat med anafylaxi (allergisk chock) så du behövt adrenalin
(ex. Epi-pen) och behövt akut inneliggande vård på sjukhus på grund
av något annat än ägg, vaccination eller injektion av läkemedel?

ال

 مثال فاران أو فراغمين أو أو براداكسا أو كساريلتو أو إيليكيس بصورة منتظمة؟، هل تتناول أدوية مميعة للدم.4

نعم

)(ال ينطبق على ترومبيل

Tar du blodförtunnande medicin, t.ex. Waran, Fragmin,
Pradaxa, Xarelto eller Eliquis regelbundet? (gäller ej Trombyl)

ال

نعم

 هل تعاني من الناعور أو قابلية أخرى إلى زيادة النزيف؟.5
Har du blödarsjuka eller annan ökad blödningsbenägenhet?

ال

نعم

: على سبيل المثال، هل تنتمي إلى مجموعة الخطر.6
مرض القلب أو الكبد أو الكلى المزمن
مرض الرئة االنسدادي المزمن أو ربو شديد
مرض يؤدي إلى ضعف الرئتين أو ضعف القدرة على السعال
مرض السكري غير المنضبط
. على سبيل المثال بسبب عالج كيميائي،نقص مناعة شديد
Tillhör du någon medicinsk riskgrupp, exempelvis:
Kronisk hjärt-, lever- eller njursjukdom
Kronisk lungsjukdom KOL eller svår astma
Sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
Instabil sockersjuka (diabetes mellitus)
Gravt nedsatt infektionsförsvar, t.ex. cellgiftbehandling
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ال

نعم

ت حامل وليس لديك أي مرض من األمراض أعاله؟
ِ  هل أن.7
_________________ األسبوع: في أي أسبوع أنت حامل؟ اإلجابة، إذا كانت اإلجابة بنعم
Är du gravid och utan sjukdom som räknas upp ovan?
Om ja, i vilken graviditetsvecka är du? •
_________________ Svar: vecka

ال

نعم

 هل حصلت على لقاح آخر خالل السبعة أيام الماضية؟.8
Har du fått någon annan vaccination de senaste 7 dagarna?

يتم ملء ما يلي من قبل العيادة التي تقدم اللقاح
Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen
Va cci nationsdatum:

Ordi natörens namn:

Va xi grip Tetra

Anna t va ccin namn:

Fl uzone-HD

Admi nistreringssätt:
Vä a rm
i .m.
Ba tch-/lotnummer:

s .c.

Hö a rm
i .m.
Ev. a nnan l okalisation för administrering:

s .c.

Ev. kommentar:
Anna n kommentar:

Va cci nationen ä r registrerad i Sveva c

Vaccinatörens namn:_____________________________
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