أعزاؤنا طلبة جامعة الوالية في أوريغون في كورفاليس ()OSU Corvallis
يُرجى اتخاذ اإلجراء حالا في التلقيح ضد مرض التهاب المكورات السحائية من الفئة "ب" ( )meningococcal Bفي
عيادات التطعيم الشاملة التي ستجري في حرم جامعة الولية في أوريغون في كورفاليس.
يجب على جميع الطلبة في  OSU Corvallisوالبالغين عمر  25سنة وما دون أن يتلقوا اللقاح ضد مرض
.meningococcal B
ستنعقد عيادات التلقيح في األسبوع القادم في الحرم الجامعي بالشراكة مع صيدلية فريد ماير ( Fred Meyer
.)Pharmacy
معلومات العيادة:
الثالثاء 9 ،يناير ،إلى السبت  13يناير
•
الساعة  10صباحا ا حتى الساعة  6مسا اء يوميا
•
التسجيل :إس.إي.سي .بالزا ( )SEC Plazaخارج مبنى ميمولاير يونيون ()Memorial Union
•
ال تتأخروا .يتطلب اللقاح جرعات متعددة ،التي يجب أن تُست َكمل بحلول  15فبراير .يجب أن تُعطى الجرعات بفارق شهر
بينها .يعني ذلك إنكم يجب عليكم البدء في العملية في أقرب وقت ممكن إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بعد .لن يكن بإمكانكم
التسجيل لصفوف فصل الربيع أو أن تستلموا عالماتكم النهائية لفصل الشتاء دون استالمكم الجرعات المطلوبة.
يوجد لقاحان ضد الـ  .meningococcal Bللتفاصيل عن طلب التلقيح هذا ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للخدمات
الصحية للطلبة .GetTheVax.oregonstate.edu :ستتوفر المعلومات عن اإلعفاءات لهذا التلقيح على الموقع يوم
اإلثنين 8 ،يناير.
هذا الطلب الجديد نتيجة من حالة سادسة تصيب طالبا في  OSUمنذ نوفمبر من عام ُ 2016
ش ِّخص بهذا المرض.
في حين أن مرض التهاب المكورات السحائية ( )meningococcalغير شائع ،أل إنه مرض خطير .قد تحصل وفيات
بين  10إلى  15بالمائة من جميع الحالت ،كما حصل في حالة أصيب بها طالب في جامة أوريغون في عام  .2015وفي
 20بالمائة من الحالت ،قد تنتج عن المرض فقدان السمع ،واإلعاقة العقلية وفقدان األطراف.
باإلضافة إلى العيادات في الحرم الجامعي ،باستطاعتكم االتصال بطبيب الرعاية األولية الخاص بكم ،أو صيدلية محلية أو
مركز طبي للرعاية السريعة لتحديد موعد للتطعيم.
تقع على عاتق الطلبة مسؤولية االتصال شركة التأمين الصحي الخاصة بهم لمعرفة ما إذا تغطي خطة التأمين الخاصة بكم
اللقاحات التي يجريها الصيادلة العاملون في صيدلية  .Fred Meyerوعندما تتحدثوا مع ممثل التأمين ،اذكروا أن الحرم
الجامعي في  OSU Corvallisقد حُدِّد في حالة "تفشي" المرض من قبل المسؤولين في الصحة العامة على المستوى
الفيدرالي والوالية والمقاطعة .يُرجي جلب جميع بطاقات التأمين الخاصة بكم ،بما في ذلك أي بطاقات تغطي الوصفات
الطبية ،إلى العيادة.
إذا لم يتوفر لكم تأمين ،نشجعكم على حضور عيادة التطعيم .سيوجد أعضاء من الموظفين لتوفير الخيارات ،بما في ذلك خطة
أوريغون الصحية ( .)Oregon Health Planمن المهم أن يحصل جميع الطلبة على التلقيح ،بغض النظر عن تغطية
التأمين.
سنَّت تشريعات مؤخرا تقتضي من شركات التأمين الخاصة في أوريغون أن تغطي كلفة اللقاحات التي تُعت َبر أثناء تفشي
لقد ُ
األمراض .بإمكانكم أن تجدوا ملخصا لهذه السياسة في جزء التحديثات ( )Updatesللمعلومات عن مرض التهاب المكورات
السحائية ( )meningococcalلمجتمعات الكليات الصادرة عن هيئة أوريغون الصحية ( Oregon Health
 )Authorityصفحة الوب .إذا واجهتكم تحديات في الحصول على تغطية التأمين من خالل ُمقدم التأمين الخاص بكم ،اتصلوا

بمناصري المرضى على الهاتف  1-888-877-4894أو ارسلوا بريدا إلكتروني إلى  .cp.ins@oregon.govبصرف
النظر عن وضعكم التأميني ،من الضروري أن تجدوا وقتا حاال للحصول على اللقاح إذا لم تفعلوا ذلك بعد.
أثناء هذا التفشي ،يشجع المسؤولون الصحيون الجميع على مراقبة صحتهم ومالحظة األعراض التالية للمرض :حُمى مرتفعة
وطفح جلدي ووجع رأس وتصلب بالرقبة وغثيان وتقيأ .إذا ظهرت هذه العوارض ،اطلبوا تقييما طبيا مباشرة وتأكدوا أن
تذكروا بأنكم طلبة في  OSUوأن الحرم الجامعي قد تعرض لتفشي المرض.
للمزيد من المعلومات عن متطلبات الجامعة الجديدة فيما يتعلق بالتطعيم واإلعفاءات ،يُرجى االتصال هاتفيا
•
بمكتب حياة الطالب ( )Office of Student Lifeعلى رقم الهاتف.)MENB( 541-737-6362 ،
للمزيد من المعلومات عن التلقيح ضد مرض التهاب المكورات السحائية من الفئة "ب"
•
( ،)meningococcal Bأو معلومات عن الجرعات أومعلومات طبية ،اتصلوا بمكتب الخدمات الصحية في
 )OSU (OSU Student Health Servicesعلى الرقم.541-737-7570 ،
شكرا لكم على استالمكم اللقاح ضد مرض الـ .meningococcal B
مع فائق االحترام،
دان الرسون ()Dan Larson
نائب العميد المؤقت
شؤون الطالب

