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 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد

 

 2021 آذار  22

 
 

 معلومات عامة عن اللقاح -أ

 

 ؟آمن وفعال 19-أسترازينيكا المضاد لكوفيدلقاح  هل -1

مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا حتى  20أكثر من  استخداملقد تم ف ، آمن وفعال 19-أسترازينيكا المضاد لكوفيدإن لقاح 

صدرت منظمة الصحة العالمية أبعد اإلطالع على تقارير وبيانات التجارب السريرية من الدول التي استعملت اللقاح، . واآلن

أثبت قدرة عالية في الوقاية بعد أن  19-، ب "متابعة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد 2021آذار  19توصية بتاريخ 

 من العدوى والحد من الوفيات في جميع أنحاء العالم".

 

 ؟19-أسترازينيكا المضاد لكوفيدلقاح و بين حاالت التخثرهل يوجد عالقة  -2

تشير البيانات العلمية التي استعرضتها منظمة الصحة العالمية إلى عدم وجود أي عالقة بين حاالت التخثر ولقاح  أسترازينيكا 

وعليه، توصي منظمة الصحة  كانت المعدالت التي ُسجلت أقل مما كان متوقًعا بالنسبة لهذه الحاالت.وقد  19 -المضاد لكوفيد

 .19-اح أسترازينيكا المضاد لكوفيدالعالمية بمتابعة استخدام لق

 

 المختلفة؟   19 -ما هو الفرق بين لقاحات الكوفيد -3

عدد الذين وفعالة وتساهم في السيطرة على الوباء من خالل  خفض عدد الوفيات  19-جميع اللقاحات المضادة لكوفيد

حاصل على الترخيص لإلستخدام الطارئ  19مضاد للكوفيد يحتاجون إلى عناية فائقة لذلك ُينصح باستخدام أي لقاح 

Emergency Use Authorization. 

 

 فعالة ضد الطفرات والسالالت الجديدة من الفيروس؟ 19-هل لقاحات كوفيد -4

يعتقد معظم العلماء أن اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا، والبعض منها التي تم الموافقة عليها، يمكنها أن توفّر الحماية ضد 

الحالية وغيرها من السالالت الجديدة، وبالتالي فإن بعض التحّورات أو الطفرات في الفيروس ال تجعل من هذه اللقاحات  الساللة

 في المختبرات حول العالم لتأكيد ذلك. جرىت  في الوقت الحالي، هناك دراسات غير فعالة. 

 

بين الرضع واألطفال، فهل يمكننا إعطاء اللقاح لهم؟ على األقل تلك اللقاحات   19-المزيد من وفيات كوفيد اآلن نشهد -5

  ؟mRNAالتي ليست 

ألن هذه الفئات العمرية لم تكن جزًءا  عاًما 18-16ال يوصى بإعطاء اللقاحات المعتمدة حالياً لألفراد الذين تقل أعمارهم عن 

عاًما وما فوق، كما وال  16لألفراد الذين تبلغ أعمارهم   Pfizer-BioNTech. يوصى باستخدام لقاح من التجارب السريرية

عاًما وذلك في انتظار  18، لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن Sputnik Vوكذلك لقاح  Astrazenecaي نصح باستخدام لقاح 

 نتائج المزيد من الدراسات.
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 ؟19-ضافي لحماية أنفسنا من المتغيرات الجديدة لكوفيدهل يجب أن نبدأ في إرتداء قناع إ -6

أو ما ي عرف بالتقنيع -( أن إرتداء األقنعة الطبية الضيقة تحت أقنعة من القماش CDC)مركز مكافحة األمراض والوقاية منها وجد 

 . Covid-19يمكن أن يعزز بشكل كبير الحماية من  -المزدوج 

 

 آمنة؟  19-هل لقاحات كوفيد -7

اآلثار لوحظ حتى اآلن وجود حّد أدنى من من أجل التأكد من سالمتها على المدى القصير، و 19-إختبار لقاحات كوفيدجرى 

 الجانبية. 
 

 ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة جراء أخذ اللقاح؟   -8

اإلحمرار واأللم مكان إجراء  هناك بعض اآلثار الجانبية المتوقع حدوثها مثلكما غالبية اللقاحات التي ت عطى في العضل، 

 و الشعور بالتعب و الصداع، ساعة 48خالل أول طفيف في درجة حرارة الجسم إرتفاع  الحاالت  في بعضيحدث الحقنة. قد 

 . Anaphylactic Shock صدمة حساسية وفي حاالت شبه نادرة لوحظ حصول في العضالت. وألم 

 

 ؟ 19-ضد كوفيدماذا عن عدد الجرعات اللقاحية المطلوبة  -9

 . لكل مستفيد جرعتين إعطاء حتى اآلن علىالتي جرى اختبارها  19-تعتمد معظم لقاحات كوفيد

 

 كم يبلغ الحّد الفاصل بين الجرعات؟  -10

 12و  4، فتتراوح الفترة بين Astrazenecaأما لقاح  .اللقاح فايزر المستخدم حاليً  أسابيع تتراوح هذه الفترة بين ثالثة واربعة

 .أسبوعاً 

 

 ماذا يحدث في حال لم يتمكن الشخص من أخذ الجرعة التالية؟  -11

         لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب بالتلقيح لتزام بالمواعيد الخاصة التوصيات تؤكد على ضرورة اإل

 ستفادة القصوى من اللقاح. واإل

 

-فهل يمكن أن تكون الجرعة الثانية من لقاح آخر ضد كوفيد ،واحدةإذا كان اللقاح الذي تّم أخذه يحتاج الى جرعتين ال   -12

 ؟ 19

 . اللقاح الثانية من نفس نوعاألولى ومن المطلوب ان تكون الجرعة ، كال

 

للحماية وبدء تأمينه  اح كي يبدأ سريان مفعولهاللق يحتاج من الوقت لجرعات المطلوبة كاملة، كمبعد الحصول على ا  -13

 المطلوبة؟

 . بعد الجرعة الثانية من أخذ اللقاح أسبوعين الى أربعة أسابيعمن يحتاج ذلك 

 

 ؟ 19-نفسه الى اإلصابة بكوفيد 19-هل يمكن أن يؤدي أخذ لقاح كوفيد  -14

 .19-نفسه الى اإلصابة بكوفيد 19-يؤدي أخذ لقاح كوفيد ال، كال

 

 موافقة منظمة الصحة العالمية حتى اآلن؟  على حازتالتي  19-ما هي اللقاحات ضد كوفيد -15

 العالميةمنظمة الصحة على موافقة أسترازينيكا/أكسفورد ووموديرنا فايزر  حصلت لقاحات ،2021 آذار تاريخ حتى 

 . لالستخدام الطارىء
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 فعالة على الرغم من إنتاجها بسرعة قياسية مقارنة مع سواها؟  19-هل لقاحات كوفيد -16

التي تّمت الموافقة عليها لإلستخدام الطارئ وقد بيّنت جميع اللقاحات نعم ، لقد تم إنتاجها بسرعة قياسية نظًرا للحاجة الملحة. 

 حتى اآلن مستويات عالية من األمان والفعالية.
 

 اللقاح؟  أخذ يمكنههل  ،بفيروس كورونا شخص وأصيبسبق إذا  -17

حسب ب ،19-الشخص الذي أصيب بكوفيد كوناللقاح أشهر قبل أخذ  ستةانتظار نحو ولكن يفضل ال توجد أي موانع 

مما يوفر له الحماية  أشهر، 6 و 3تتراوح بين  الفيروس وتدوم حسب التوقعات لمدةيكتسب مناعة مؤقتة ضد   ،التوقعات

  من التقاط العدوى. 
 

 ماذا لو ظهرت آثار جانبية للقاح؟ من سيكون مسؤوال حينها؟  -18

اقر مجلس النواب اللبناني قانون يتعلق بتنظيم االستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا يتضمن تعويض 

 علمية لجنةستؤلف يقدم لمن يعاني من أصابة بالغة ناتجة عن استخدام اللقاح من خالل وزارة الصحة العامة التي 

تعمال اللقاح وتمول التعويضات في حال اقرارها من احتياطي الموازنة متخصصة لتقييم وتحديد أالضرار الناتجة عن أس

، على أن يتم االبالغ عن هذه المضاعفات خالل فترة زمنية محددة بعد أخذ ندوق مستقل خاص بالتعويضاتصالعامة و

  . 1214 عبر المنصة أو من خالل الخط الساخناللقاح 

 

 ا؟ تعامال خاصا لجهة النقل والتخزين للحفاظ عليه في درجات حرارة منخفضة جد   19-هل يتطلب لقاح كوفيد  -19

 12يوجد حالياً في لبنان  ،-Cº  80بحاجة الى تخزين في درجات حرارة منخضة جداً تبلغالم ستخدم حاليا بيونتك -لقاح فايزر

وسيتم استخدامهم لحفظ وتخزين اللقاح. كما يتم العمل حالياً العمل  للتلقيحد برادات مع هذه القدرة والتي ست عتممستشفى لديها 

 على تأمين برادات أضافية بدعم مباشر من منظمة الصحة العالمية. 

 

 ؟ 19-كم تستمّر المناعة التي يمنحها لقاح كوفيد -20

مزيد من السيوفّر حماية طويلة األمد أم ال.  اإلجابة الحاسمة تتطلب  19-من المبكر اإلجابة عن إذا كان لقاح كوفيد

 ث. لكن الهدف من التلقيح هو الحد من انتشار وباء الكورونا.ابحاأل
 

 سنويا إسوة بلقاحات أخرى مثل لقاح األنفلونزا؟  19-هل سنحتاج الى أخذ لقاح كوفيد -21

عالمياً، يتم العمل على أبحاث ودراسات ستوفر حماية طويلة اآلمد أم ال.  19-بكر معرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيدمن الم

  .متعددة للحصول على المزيد من المعلومات بهذا الشأن

 

 مكان لقاح األنفلونزا؟ 19-هل يمكن أن يحّل لقاح كوفيد -22

 .ال. وال عالقة بينهم ألنهم فيروسات مختلفة
 

 ارتداء الكمامة؟ عدم  التوقف عن اتخاذ احتياطات السالمة العامة مثل  19-هل يجوز ألي شخص تلقى لقاح كوفيد -23

يجب على من تلقى اللقاح االستمرار بااللتزام باالجراءات الصحية للسالمة العامة، إلى حين الوصول إلى نسبة عالية من 

األشخاص الذين يجب أن يستمر أن تسمح السلطات بالعودة تدريجياً الى الحياة الطبيعية.وعليه، وبعد  تمعجمن تلقيح الم

 أخذوا اللقاح في ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد األجتماعي ونظافة اليدين. 
 

 هل يستطيع األشخاص الذين تلقوا اللقاح نقل الفيروس الى سواهم؟  -24

بالعدوى نهائياً، فاللقاح يوفر الحماية من األعراض المتوسطة  ني  عدم إصابة الشخصإن الحصول على اللقاح ال يع

،قد يبقى الشخص قادراً على نقل العدوى لآلخرين، لذا من الضروري االلتزام بالتدابير الوقائية بشكل مستمر حتى  والحادة

 الملقحين(. % من األشخاص80نحصل إلى المناعة المجتمعية )أي ما يزيد عن 
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 ؟لقيحوتعافوا إلى التبالفيروس هل يحتاج األشخاص الذين أصيبوا  -25

 .الصابة بالفيروسلكن يمكنهم االنتظار ستة أشهر بعد اونعم ، 

 

 في لبنان وإدارة جودتهشراء اللقاح وتخزينه وتوزيعه  -ب

 

ومن كيف نتأكد من أن اللقاحات التي نحصل عليها في حالة جيدة خاصة أننا نعاني في لبنان من انقطاع التيار الكهربائي  -26

 سوء الطرقات أثناء النقل؟مشكلة 

سيتم نقل اللقاح من المطار إلى مراكز التخزين باستخدام سيارات مبردة، كما يوجد نظام مراقبة ثابت لدرجة الحرارة 

م وجود تقلبات في درجات الحرارة أثناء النقل.أما في مواقع التخزين والتلقيح، فمن المتطلبات األساسية ألي لضمان عد

موقع يوافق عليه للتلقيح أن يكون لديه مصدر طاقة مستمر ومعدات سلسلة التبريد المناسبة. يتم تقييم هذه المواقع قبل منح 

 كيفية تخزين اللقاح وإدارته بشكل صحيح. الموافقة كما ويتم تدريب العاملين فيها على

 

هل ستكون هناك منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف لتقوم بالمراقبة وتوفير المعلومات حول   -27

 هناك الكثير من األحاديث حول أنه سيتم تسييسه.اذ كيفية تلقي اللقاح، 

بة بدء تنفيذ خطة التلقيح. وتم اختيار االتحاد الدولي للصليب األحمر حدد البنك الدولي آلية مراقبة دولية مستقلة لمراق

كوكالة مراقبة دولية مستقلة تابعة لطرف ثالث، والتي سوف تراقب بشكل مستقل تنفيذ عملية  IFRCوالهالل األحمر 

لي. سيتم مشاركة نتائج آلية ، وإتّباع المعايير الدولية ومتطلبات البنك الدو19-لقاح كوفيدلالتلقيح بحسب الخطة الوطنية 

من وكاالت األمم المتحدة ذات  والتي ستضّم أعضاءً  ،المراقبة هذه مع لجنة المراقبة المشتركة التي سيترأسها البنك الدولي

الصلة )منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 تقارير منتظمة تلخص النتائج يتم مشاركتها مع الرأي العام. ستصدر واألونروا(. 

 

م اللقاح الروسي، وألن لدينا عدة أنواع من اللقاحات المعتمدة اآلن، بما أن وزارة الصحة العامة وافقت على استخدا  -28

 فهل يمكننا اختيار نوع اللقاح الذي يمكننا تلقيه؟

يحصلون وعندها . COVAXيمكن للمستفيدين اختيار الموقع الذي يريدون تلقي لقاحهم فيه من خالل حسابهم على منصة 

 متوفر في موقع التلقيح.اللقاح العلى 

 

 وقّع لبنان إتفاقا لإلنضمام الى خطة كوفاكس العالمية. فماذا تعني كوفاكس؟ -29

في جميع أنحاء العالم.  19-لقاحات كوفيدلبرنامج كوفاكس هو آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف 

جرى قد أنحاء العالم، و في جميع  19 برنامج كوفاكس هو واحد من الركائز الثالث  لتسريع الوصول الى أدوات كوفيد

 تمّ  ، من قِبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية األوروبية وفرنسا إستجابة لهذه الجائحة. وبالتالي2020إطالقه في نيسان 

الخيري، و الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

 .19-منصف الى تشخيص وعالجات ولقاحات كوفيدمبتكر وبهدف توفير وصول 

اقتصادات منخفضة الدخل ذات  دولة  92تأهل جرى  وقددولة واقتصاد من تسهيالت كوفاكس. 187وبذلك، ستستفيد 

 من خالل إلتزامات السوق المتقدمة. للحصول على المساعدة 
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 ؟ 19-لقاح فايزر ضد كوفيد ،في المرحلة األولى ،لماذا اختارت الحكومة اللبنانية  -30

عالن عن تجربة عدة و منذ اإل ،قامت وزارة الصحة العامةفقد  ،ألن هذا اللقاح كان األول المعتمد لإلستخدام الطارئ

في  الموجودةوالسفارة الصينية وشركات األدوية العالمية ، باألتصال بالجهات المعنية كالسفارة الروسية ،لقاحات في العالم

ليس لها مكتب علمي أو أي تمثيل في لبنان( وطلبت تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة  مثال لبنان )شركة موديرنا

 وامكانية االجازة باالستعمال الطارىء. ،باللقاحات ليتم تقييمها

مرجعيات عالمية وهي  الفعالية واعتماد اللقاح من قبل ومنهاعلى المعطيات التي توفرت لوزارة الصحة العامة  وبناءً 

تم اختيار لقاح فايزر الذي استوفى تلك الضوابط  واستحصل على ترخيص ، األساس في تسجيل وأعتماد أي دواء في لبنان

. تجدر األشارة بأن لقاح فايزر يتم استعماله حالياً في Emergency Use Authorization لالستخدام الطارىء 

طانيا و بعض الدول األوروبية األخرى ويتم تلقيح العاملين الصحيين في الخطوط األمامية بري، الواليات المتحدة األمريكية

 كخطوة اولى.  

 

 ؟ ارة الغذاء والدواء عليه؟ هل وافقت إد19-كوفيد ضد من هي الجهة التي اعتمدت ورخصت لقاح فايزر  -31

على استخدام هذا اللقاح في حاالت الترخيص ومنظمة الصحة العالمية  (FDA)كل من إدارة الغذاء والدواء منحت 

الصحية في المملكة المتحدة السلطات  ،(EMA)الجهات التالية: الوكالة األوروبية لألدوية  إضافة إلى .الطوارئ

(MHRA)  .والسلطات الصحية الكندية ودول أخرى 

 

 الذي تّم شراؤه من قِبل الحكومة اللبنانية؟ 19-ما هي مكونات لقاح كوفيد  -32

و هو اللقاح األول الذي حاز على اجازة طارئة ألستعماله من قبل منظمة  بيونتك-في المرحلة األولى سيتم تأمين لقاح فايزر

الحمض  –الصحة العالمية والعديد من السلطات الصحية العالمية. هذا اللقاح يحتوي على جزء من المادة الوراثية للفيروس 

لقاحات كوفيد  من تعمل وزارة الصحة العامة على تأمين الحصول على انواع أخرى. و  mRNAالمراسل النووي الريبي

 .عبر القطاع الخاصما عن طريق منصة كوفاكس أو إ والتي تستوفي المعايير المعتمدة 19 –

 

 ؟ 19-حصول لبنان على لقاح كوفيد ن هي الجهة التي تتكفل ماديام -33

جرعة  مليونين ومئةن يسيتم تأم حيث الدولي من خالل قرض من البنك بيونتك -فايزرنية بدفع ثمن لقاح ستقوم الدولة اللبنا

 لقاح. 

كما تم نقل  . تم تسديد الدفعة األولى لمنصة كوفاكس من قبل وزارة الصحة العامة من الموازنة الخاصة باللقاحاتوأيضاً 

الدفعة الثانية من العقد الموقع مع منصة كوفاكس  اعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لدفع

 الف جرعة لقاح.  730ليتم تأمين مليونان و 

 

 جميع؟ للهل ستكون اللقاحات كافية   -34

 -2021% من السكان خالل العام 80، تعمل الدولة اللبنانية لتأمين اللقاح ل 19بناًء للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد 

 كما سيتم ادخال اللقاح عن طريق القطاع الخاص لـتأمين تغطية أكبر .2022

 

 ما هي مرافق الرعاية الصحية التي ستباشرالعمل بأنشطة التلقيح؟  -35

  .في المراحل األولى لقيح يتم اعتماد المستشفيات الكبرى في لبنان كمراكز للت

 

 جميع السكان بمن فيهم الالجئين والمهاجرين؟ ل مجانيهل سيكون اللقاح  -36

لجميع المقيمين على  للفئات المستهدفة بحسب األولويةستكون مجانية التي ستؤمن عن طريق وزارة الصحة العامة اللقاحات 

 . األراضي اللبنانية
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 كيف يمكن التأكد من جودة لقاح يوّزع مجانا؟  -37

على موافقات عالمية ومرجعية وستتم عملية التخزين والتوزيع بناءاً لشروط منظمة سيتم شراء واعتماد اللقاحات التي تحصل 

 .  IFRCاالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر وزارة الصحة العامة والصحة العالمية مع مراقبة دورية من قبل

 

 ما هو عدد السكان المحتمل حصولهم على اللقاح؟   -38

حسب األعمار وحسب األمراض المزمنة ونوع الوظيفة. ستزداد االعداد  والتوزيع العادل سوف يعطى اللقاح باالفضلية

 .19بناًء للخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد  2022% من السكان في العام 80لتصل الى  اللقاحات االخرى عند توفرتدريجياً 

 

 ؟ الخاص طبيبال من خالل هل يمكن الحصول على اللقاح   -39

تبعة هي  حاليا آلية للحصول على اللقاح من خالل طبيب خاص.ال يوجد  تلقي اللقاح في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل اآللية الم 

. إن هذه اآللية تضمن 19، وعلى الراغبين بالتلقيح تسجيل أسماءهم على منصة اللقاحات المضادة لكوفيد وزارة الصحة العامة

 تلقيح.  شهادةالحصول على 

 

 يمكن الحصول على اللقاح؟كيف   -40

 https://covax.moph.gov.lb التي تم أطالقها:19منصة اللقاحات المضادة لكوفيد  على التسجيل -1

 فردية  بصفة أو المجموعات/النقابات عبر ■

 اللقاح لتلقي والمكان والزمان التاريخ ت حدد نصية رسالة على الحصول ■

 

 التلقيح:  لمركز الوصول عند -2

 المتأخر( / المبكر للوصول دقائق 10-5 المحدد) الزمنية الفترة خالل المستفيد يصل ■

)بحسب المستند التعريفي الذي استخدم عند النسجيل على  المستفيد بيانات من التحقق يتم ■

   االنتظار منطقة في له المخصص المقعد إلى ويوجه ي سجل ثم المنصة(
 

 اللقاح تلقي خالل -3

  التلقيح لعيادة المستفيد استدعاء يتم ■

عدة أسئلة الئحة خالل من للتلقيح موانع وجود عدم من التأكد بعد المستفيد تلقيح ■   لذلك م 

 المراقبة منطقة إلى لالنتقال للمستفيد التعليمات إعطاء ■
 

 اللقاح تلقي بعد -4

 المتوقعة الجانبية اآلثار بشأن المستفيد إعالم ■

 التلقيح مركز بمغادرة لها / له ي سمح دقيقة، 30 – 15 التي تتراوح بين االنتظار فترة المستفيد يقضي أن بمجرد ■

عن طريق المنصة أو   وذلك  محتملة  جانبية آثار أي عن اإلبالغ المستفيد من سي طلب ■

 1214  الساخنالخط  عبر أو اللقاح منه تلقى الذي لمركزبا االتصال

 

 اختياري؟  19-قيح ضد الكوفيد لتهل ال  -41

  .اختياري 19-التلقيح ضد الكوفيد ، نعم

 

  لدواعي السفر؟ PCR من فحص  19كوفيد  تلقيحهل سيتم اعفاء األشخاص الذين تلقوا   -42

 .  إليه من توصيات كل بلد قبل السفريجب التأكد 

https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine
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 ما هو دور اإلعالم اللبناني في ظّل هذه الجائحة؟  -43

وتسليط الضوء تعزيز الوعي في والمساهمة الصحيحة، الطبية نشر المعلومات المستندة على األدلة يلعب اإلعالم دوراً مهماً في 

 على قصص النجاح، وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الصحة العامة الهامة.

 

 

 (أمراض مزمنة الحاالت الخاصة )حوامل، مرضعات،  -ج
 

 هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟  -44

أن عرضة للخطر ) رنت من الفئات األكثافي حال كللمرأة المرضعة اللقاح م يقدمكن تي   هعلى أن توصي منظمة الصحة العالمية

المرضعات أواللواتي األمهات تواصل أن  توصي منظمة الصحة العالميةفرداً من الطاقم الصحي على سبيل المثال(، كما  تكون

 .الرضع الرضاعة الطبيعية بعد التلقيح ألن الرضاعة الطبيعية تحمي األطفال ،تي تم تلقيحهنالالو ،يسحبن الحليب

 

 الحمل؟ مراحل كافة في آمن 19 -كوفيد لقاح هل -45

 على اللقاحات ألنه لم يتم دراسة هذه معروفة غير والجنين الحامل المرأة على mRNA للقاحات المحتملة المخاطر إن

 .الحوامل

 

 كمقدمات) SARS-CoV-2 فيروس ب لإلصابة عرضة األكثر العالمية على أن النساء الحوامل الصحة تنص منظمة

 وعواقب مضاعفات حصول مخاطر من تزيد التيو مرضية توحاال مزمنة بأمراض اتالمصاب أو )الصحية الرعاية

 يحهن بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.قالكوفيد قد يتم تل من مؤذية صحية

 

 النساء وأمراض التوليد ألطباء األمريكية والكلية ، (CDC)مركز مكافحة األمراض والوقاية منها  مركز ينص

(ACOG) ، والجنين األم طب وجمعية (SMFM) ، والوالدة النساء ألمراض الدولي واالتحاد (FIGO) وآخرون ، 

النساء  يمكن. بالتلقيح والراغبات المؤهالت والمرضعات للحوامل 19 لكوفيد الجديد mRNA لقاح إعطاء إمكانية على

  .بلد كل حسب أولويات التلقيح ومعايير العلمية المعطيات حول الرعاية مقدم مع التشاور الحوامل

 

 تحصل بأن ،19للقاح كوفيد  الوطنية اللجنة مع باالتفاق الصحة، وزارة في والحمل لكوروناالتقنية ل لجنةال توصي

 .بها الخاص الصحية الرعاية مقدم مع التشاور وبعد - ذلك اختارت إذا - اللقاح على الحامل المرأة

 

 

 المرضعات؟ لألمهات آمن 19لقاح كوفيد  هل -46

. من منظور بيولوجي وسريري ، ال يبدو أن اللقاحات والرضعالرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة لألمهات المرضعات 

 تؤثر على كمية أو جودة أو عملية الرضاعة الطبيعية.
 

 اللقاح بأخذ المرضعات األمهات ،19للقاح كوفيد  الوطنية اللجنة مع باالتفاق ، والحمل لكوروناالتقنية ل لجنةال توصي

 .بهن الخاص الصحية الرعاية مقدم مع التشاور وبعد - ذلك اخترن إذا
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 على الخصوبة؟ 19-هل ستؤثر لقاحات كوفيد -47

 حتى اآلن، ال يوجد دليل على أن اللقاح يؤثر على الخصوبة.

 

 للحمل؟ أخطط كنت إذا اللقاح أخذ يمكنني هل -48

 قبل اللقاح على تحصلي أن األفضل من لذا الحوامل، النساء على خاصة كبيًرا خطًرا يشكل 19-كوفيد فيروس أن بما .نعم

 .إليها تنتمين التي المجموعة أولوية على اعتماًدا الحمل،

 

 ؟  19المضاد لكوفيد  لقاحالإذا كنت أعاني من الحساسية،هل من اآلمن أخذ  -49

تلقي جرعة سابقة من هذا  بعد Anaphylactic shockفي حال حصول صدمة حساسية  19الكوفيد  يجب أال تتلقّى لقاح

 تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح.  وجود حساسيةعند اللقاح، أو 

 

التنفسي المزمنة، وأمراض  إذا كنت أعاني من أمراض مزمنة غير معدية )مثل السكري، والسرطان، وأمراض الجهاز -50

 ؟  19المضاد لكوفيد  لقاحالالقلب واألوعية الدموية، وما إلى ذلك( هل من اآلمن أخذ 

ن بأمراض مزمنة بما في ذلك السمنة المفرطة، وأمراض القلب، واألوعية الدموية، وأمراض يوصى بتلقيح األشخاص المصابي

 الجهاز التنفسي، والسكري.

 

 ؟ 19-ماذا عن األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة؟ هل يمكنهم أخذ لقاح كوفيد -51

 .19-، يمكن لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة أخذ لقاح كوفيدنعم

 


