
  

 5/29/14مراجعة 

 رفض الموافقة على تطعيم

 األطفال والمراهقين

 
للمريض وتذكر السجل الطبي موصى به. ضع هذا المستند في  ألي تطعيمالمستند عند رفض المريض  استخدم هذمالحظة لمقدم الرعاية الصحية: ي  

 .سجل تحسين الرعاية بوالية ميشيغان في التطعيمتوثيق كافة عمليات رفض 
 

 

     رقم هوية الطفل:         اسم الطفل:  

 

       اسم )أسماء( الوالد/ولي األمر: 

 

 بأنه يجب أن يتلقى طفلي )المذكور أعاله( اللقاحات التالية:،     ،نصحني موفر الرعاية الصحية لطفلي

 

 سبب الرفض مرفوض الموصى به اللقاح

   (DTaPالدفتيريا, التيتانوس, السعال الديكي ) 

   الدفتيريا, التيتانوس )الدفتيريا أو التيتانوس( 

   (Hibالنوع ب )لقاح المستدمية النزلية  

   (Hep Aالتهاب الكبد الوبائي أ ) 

   (Hep Bالتهاب الكبد الوبائي ب ) 

   (HPV) الحليمي البشري فيروس الورم 

   األنفلونزا  

   (MMRالحصبة, النكاف, الحصبة األلمانية ) 

   (MPSVأو  MCVالحمى الشوكية ) 

   (PPSVأو  PCVلقاح المكوارات الرئوية ) 

   (IPVشلل األطفال ) 

   (RVالفيروس العجلي ) 

   (Tdapالتيتانوس, الدفتيريا, السعال الديكي ) 

   (Varالجديري المائي )الجديري المائي( ) 

   أخرى:_______________________________ 

 

شرح لي موفر الرعاية الصحية لطفلي  قرأت بيان )بيانات( معلومات لقاح مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها التي تشرح اللقاح )اللقاحات( والمرض )األمراض( التي تمنعها.

 التالية: )وأفهم( الحقائق

 من التطعيمات الموصى بها الغرض 

 من التطعيمات الموصى بها المخاطر والفوائد 

 )عدم السماح لطفلي بتلقي التطعيمات الموصى بها تعقيد المرض الذي من المقرر أن يمنعه اللقاح ونقل المرض لآلخرينقد تشمل  المحتملة  النتيجة )النتائج 

  الخدمات الصحية  ةئراألمريكية لطب األطفال واألكاديمية األمريكية لطب األسرة ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ودايوصي طبيبي المعالج واألكاديمية

 إعطاء اللقاح )اللقاحات(.  بشدة تشيغانيمفي والبشرية 

 

 وقد أجاب موفر الرعاية الصحية على كافة األسئلة التي طرحتها عليه.

 بل التطعيمات لطفلي مستقبالً.وأعرف أنه قد أغير رأيي وأق

 عدم تلقي طفلي التطعيمات.لأوافق على تحمل المسؤولية الحصرية عن أي نتائج نتيجة 

   أقر بأنني قرأت هذه الوثيقة كاملة وأفهما تماًما.

 

             

           الوقت   التاريخ      توقيع الوالد/ولي األمر

 

             

 الوقت   التاريخ       الشاهد

 أتيحت لي الفرصة إلعادة مناقشة قراري بعدم تطعيم طفلي والزلت أرفض التحصينات الموصى بها:

 

 ________ األحرف األولى من اسم الوالد_______________ التاريخ/الوقت_____________ األحرف األولى من اسم الوالد____________ التاريخ/الوقت__

 ________ األحرف األولى من اسم الوالد_______________ التاريخ/الوقت_____________ األحرف األولى من اسم الوالد____________ التاريخ/الوقت__ 

 قت__________ األحرف األولى من اسم الوالد_______________ التاريخ/الوقت_____________ األحرف األولى من اسم الوالد____________ التاريخ/الو

ة ورعاية األطفال. يرجى الرجوع إلى يرجى مراعاة أن هذا المستند ال ي عد نموذج تنازل. نموذج التنازل هو مستند يمكن توقيعه عند إعفائك من أخذ اللقاحات المطلوبة للمدرس

www.michigan.gov/immunize  .للحصول على مزيد من المعلومات حول التنازالت 
 (AAPم نقح من األكاديمية األمريكية لطب األطفال )

     

  

http://www.michigan.gov/immunize

