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 ةتوضیحینشرة 

 )2019مرض فیروس كورونا ( 19-بخصوص التطعیم الوقائي ضد كوفید

 - mRNAبلقاحات  -
 (یتم تحدیث ورقة المعلومات ھذه باستمرار) 2020یسمبر د 22: خبتاری 

 

 اسم الشخص المراد تطعیمھ: _______________________________________________________
    كبیرة)(برجاء الكتابة بأحرف 

 تاریخ المیالد: _______________________________

 

 ؟19-ما ھو كوفید

)، حول العالم 2 -كوف -(سارس 2 -كورونا فیروس -ُعرفت فیروسات كورونا منذ عقود. ینتشر فیروس كورونا المستجد، سارس 
 ).2019 (مرض فیروس كورونا 19-، وھو العامل المسبب لمرض كوفید2019/2020منذ مطلع عام 

درجة مئویة)، وضیق التنفس، وفقدان حاسة الشم  38السعال الجاف، والحمى (أكثر من  19-وتشمل األعراض الشائعة لكوفید
 األنف. وفيوالذوق بشكل مؤقت. كما یتم وصف الشعور العام بالمرض مع الصداع، وآالم في األطراف، والتھاب الحلق، وسیالن 

شكاوى بالجھاز الھضمي والتھاب ملتحمة العین وتورم العقدة اللیمفاویة. قد تحدث أضرار تبعیة حاالت نادرة، یبلغ المرضى عن 
للجھاز العصبي أو القلب واألوعیة الدمویة، فضًال عن مسارات طویلة األمد للمرض. على الرغم من أن المسار الخفیف للمرض 

المسارات الشدیدة المصاحبة لاللتھاب الرئوي، مما قد یؤدي إلى  شائع وأن معظم المرضى یتعافون تماًما، إال أن ھناك خوفًا من
 الوفاة بسبب الفشل الرئوي.

(الحفاظ على مسافة، مراعاة النظافة، ارتداء الكمامة الیومیة،  AHA + A + Lباإلضافة إلى تجنب العدوى من خالل مراعاة قواعد  
 التطعیم یوفر أفضل حمایة ممكنة من المرض. تنزیل تطبیق التحذیر من كورونا، التھویة بانتظام)، فإن

 

 ما ھو اللقاح؟ 

الذي تمت مناقشتھ ھنا ھو لقاح معّدل وراثیًا یعتمد على تقنیة جدیدة. ویجري اختبار لقاحات  19-المضاد لمرض كوفید mRNAلقاح 
mRNA .أخرى، لكن لم تتم الموافقة علیھا بعد 

mRNA  (الرنا المرسال أو الحمض النووي الریبوزي المرسال) ھو "تعلیمات البناء" لكل بروتین في الجسم ویجب عدم الخلط بینھ
على "تعلیمات البناء" 19-المضاد لمرض كوفید mRNAیحتوي لقاح . (DNA)الحمض النووي  -وبین المعلومات الوراثیة البشریة 

ھذا غیر ضار في حد ذاتھ. لذلك فإن  "Spike"). بروتین السنبلة "Spike"ین السنبلة لمكون واحد من الفیروس (ما یسمى بروت
 اللقاح لیس معدیًا.

وال ینتج بعد ذلك  الموجود في اللقاح في التركیب الجیني البشري، ولكنھ یتحلل في الجسم بعد بضعة أیام. mRNAال یتم دمج  
 بروتین الفیروس.

لھا الجسم بعد التطعیم (في خالیا العضالت في موضع التطعیم وفي خالیا التي شكّ  Spikeینات یتعرف الجھاز المناعي على بروت 
دفاعیة معینة) كبروتینات غریبة، ویتسبب ذلك في تنشیط خالیا دفاعیة معینة: ومن ثّم یتم تكوین أجسام مضادة ضد الفیروس وخالیا 

 استجابة مناعیة وقائیة.ذلك دفاعیة. ویخلق 

(أعلى  یتم حقن اللقاح في عضلة العضدو. بینھما أسابیع 3حمایة كافیة من التطعیم، یجب إعطاء اللقاح مرتین بفاصل  للحصول على 
 .الذراع)

 

 ما مدى فعالیة التطعیم؟  
شخص تم  100من كل  95أیام من الجرعة الثانیة. وفقًا للمعلومات المتوفرة حالیًا، فإن حوالي  7تبدأ الحمایة الكافیة للتطعیم بعد 
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بعد التطعیم وال تتوفر  عرف بعد إلى متى ستستمر ھذه الحمایة. نظًرا ألن الحمایة ال تبدأ مباشرةً تطعیمھم محمیون من المرض. ولم یُ 
 ، على الرغم من تلقیك للتطعیم.AHA + A + Lلجمیع األشخاص الملقحین، فمن الضروري حمایة نفسك وبیئتك باتباع قواعد 

 

 بشكل خاص من التطعیم؟من الذي سیستفید 

أكثر، والھدف على فعاًما  16لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  19-المضاد لمرض كوفید mRNAتمت الموافقة على إعطاء لقاح 
عاًما. ومع ذلك، نظًرا لعدم  16لجمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  19-ھو إمكانیة تقدیم التطعیم ضد كوفیدالمدى المتوسط 

توفر لقاح كاٍف لتطعیم الجمیع في البدایة، فیجب تطعیم األشخاص المعرضین بشكل خاص لخطر اإلصابة بمسار شدید أو ممیت 
بسبب نشاطھم المھني أو الذین  19 -كوف -(مثل كبار السن) الذین لدیھم مخاطر عالیة بشكل خاص لإلصابة بسارس 19-لكوفید

(لجنة التطعیم  STIKOتقییم وذلك وفقًا لبسبب عملھم.  19-لدیھم اتصال مع أشخاص معرضین بشكل خاص لخطر اإلصابة بكوفید
باالشتراك مع مجلس األخالقیات المعھد الموقف التي تم وضعھا دراسة ر الدائمة في معھد روبرت كوخ) مع األخذ في االعتبا

 لیوبولدینا. -األلماني واألكادیمیة األلمانیة للعلوم 

 
 من الذي ال ینبغي تطعیمھ؟ 

لعدم وجود  نظًرا عاًما والذین لم تتم الموافقة على تلقیحھم حالیًا. 16ال ینبغي تطعیم األطفال والمراھقین الذین تقل أعمارھم عن 
   .إال بعد تقییم المخاطر والفوائد الفردیة ةوصى حالیًا بالتطعیم أثناء فترة الحمل والرضاعال یُ وخبرة كافیة حتى اآلن، 

درجة مئویة، فینبغي تطعیمھم بعد التعافي. ومع ذلك، فإن  38.5أما الذین یعانون من مرض حاد مع ارتفاع درجة الحرارة فوق  
درجة مئویة) لیس سببًا لتأجیل التطعیم. إذا كنت شدید الحساسیة ألحد مكونات  38.5درجة الحرارة قلیًال (أقل من  الزكام أو ارتفاع

 تلقي التطعیم: یُرجى إبالغ الملقحة/الملقح قبل التطعیم إذا كان لدیك حساسیة.عدم یجب علیك فاللقاح، 

 التطعیم.یمنع ي الماضي إلى التطعیم في البدایة، لكن ال یوجد ما ال یحتاج األشخاص الذین أصیبوا بفیروس كورونا المستجد ف 

 

 ماذا أفعل قبل التطعیم وبعده؟

أو أخذ حقنة أخرى، أو إذا كنت عرضة لحساسیة فوریة، فیُرجى إبالغ آخر بعد تلقي تطعیم أصبت باإلغماء في السابق إذا كنت قد 
 مراقبتك لفترة أطول بعد التطعیم، إذا لزم األمر.لھا /، وذلك لیتسنى لھالملقحة/الملقح بذلك قبل التطعیم

 یوًما من التطعیمات األخرى. 14یجب أن یكون ھناك فاصل زمني ال یقل عن 

 .یلزمك أخذ راحة استثنائیةبعد التطعیم ال 

؟")، یمكنك تناول أخذهالتطعیم التي یمكن أن تحدث بعد ضد فعل الفي حالة الشعور باأللم أو الحمى بعد التطعیم (انظر "ما ھي ردود 
 مسكنات األلم/أدویة خفض الحمى (مثل الباراسیتامول). یمكن لطبیبة/طبیب األسرة تقدیم المشورة لك حول ھذا األمر.

 

 ؟أخذهالتطعیم التي یمكن أن تحدث بعد ضد فعل الما ھي ردود 

أن تحدث ردود فعل موضعیة وعامة كتعبیر عن تضارب الجسم مع اللقاح. ، یمكن mRNA  (®Comirnaty)بعد التطعیم بلقاح
 تحدث ردود الفعل ھذه غالبًا في غضون یومین من التطعیم، ونادًرا ما تستمر أكثر من یوم إلى یومین.

ع ضفي مو ألم يفن خالل فترة المراقبة التي استمرت شھرین حتى اآل تفاعالت اللقاح األكثر شیوًعا التي تم اإلبالغ عنھا تمثلت
حمى و٪)، 20المفاصل (أكثر من في آالم و٪)، 30(أكثر من  ورعشةصداع و٪)، 60(أكثر من  وإرھاق)، %80الحقن (أكثر من 

كان ونادًرا  ،)%10و٪  1(بین موضع الحقن غثیان واحمرار في  بشكل شائع حدثحیث  ٪).10(أكثر من  الحقن موضع في وتورم
 الحقن. ضع٪)، وأرق، وآالم في الذراع أو الساق، وعدم الراحة وحكة في مو1٪ و 0.1اللیمفاویة (بین ھناك تورم في العقد 

 

ردود فعل التطعیم في الغالب خفیفة أو معتدلة،  بالشباب. تكونمعظم ردود الفعل أقل شیوًعا إلى حد ما عند كبار السن مقارنةً 
 وتحدث بشكل أكبر إلى حد ما بعد التطعیم الثاني.
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 ھل یمكن أن تحدث مضاعفات للتطعیم؟

التطعیم وتؤثر بشكل كبیر على الذي ینشأ بفعل تجاوز الحد الطبیعي لرد فعل بما یالتطعیم تترتب على مضاعفات التطعیم ھي نتائج 
 .الذي تلقى اللقاحصحة الشخص 

 
شلل الوجھ الحاد بعد تناول لقاح ب مصابة٪) 0.01و٪ 0.1حاالت (بین  4لوحظت ، في التجارب السریریة المكثفة قبل الموافقة

mRNA (Comirnaty®)  .لم  ،أم ال ما إذا كانت ھذه مرتبطة سببیًا بالتطعیمویجري المزید من التحقیق فیالذي تمت مناقشتھ ھنا
ا منذ بدء یالحظ أي مضاعفات خطیرة أخرى في الدراسات السریریة. تم اإلبالغ عن تفاعالت فرط الحساسیة في حاالت نادرة جدً 

. من حیث المبدأ، كما ھو الحال مع جمیع وتطلبت العالج الطبيبعد وقت قصیر من التطعیم  الحاالت حدثت ھذهوقد التطعیم. 
 اللقاحات، ال یمكن استبعاد حدوث مضاعفات أخرى.

فسیكون طبیب/طبیبة األسرة متاًحا إذا ظھرت بعد التطعیم أعراض تتجاوز سریعًا ردود الفعل الموضعیة والعامة المذكورة أعاله، 
 بالطبع للحصول على المشورة. في حالة األضرار الشدیدة، یُرجى التماس العالج الطبي على الفور.

 
 ehttps://nebenwirkungen.bund.dیمكنك أیًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة بنفسك عبر الموقع:  

 
 
 

 
 ، ستجري الملقحة/الملقح معك محادثة توضیحیة.  ةالتوضیحیھذه النشرة باإلضافة إلى 

 
 

 مالحظات:
 
 
 

 _________________________   ____________________________________________ 
 القانوني)الممثلة القانونیة/الممثل  توقیع الشخص المراد تطعیمھ (أو    توقیع الملقِحة/الملِقح

 
 
 
 

) باستخدام تطبیق 2-كوف-مسًحا حول تحمل اللقاحات للحمایة من فیروس كورونا المستجد (سارس (PEI)إیرلیش یُجري معھد بول 
SafeVac 2.0  .طوعي.      على أساس المسح تكون المشاركة في ھذا على الھواتف الذكیة 

 

والتطعیم ضده على الروابط أدناه:  19-یمكنك االطالع على مزید من المعلومات حول كوفید
impfen/-zum-https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen 

https://www.bzga.de/  

impfen-19-www.rki.de/covid 

inhalt.html-https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus  

 )2020یسمبر د 22خ (بتاری 002ار اإلصد 1عة الطب

 إخالء المسؤولیة

https://nebenwirkungen.bund.de/
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/
https://www.bzga.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html
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المعلومات لمعھد روبرت كوخ بموافقة ودیة من منظمة الصلیب األخضر األلمانیة بالتعاون مع معھد نشرة ) من 2018/06/06تمت ترجمة النسخة األصلیة (
الحالیة في حالة تعدیل النص األلماني  مالءمة الترجمةفي الترجمة أو مدى ال نتحمل أیة مسؤولیة عن أي أخطاء ونحن ؛ ھو الفیصلروبرت كوخ. النص األلماني 

 األصلي الحقًا.
 

 

 mRNAبلقاح  - 19-تاریخ التطعیم الطبي ضد كوفید

 

 

 . ھل تعاني* حالیًا من مرض حاد مصحوب بالحمى؟1

 ال 0        نعم 0

 

 العالج الكیمیائي أو األدویة األخرى)؟، بسبب . ھل تعاني* من أمراض مزمنة أو نقص المناعة (مثالً 2 

 ال 0        نعم 0

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما ھي____________________________________________ 

 

 . ھل تعاني* من اضطراب تخثر الدم أو تتناول أدویة مسیلة للدم؟3

 ال 0        نعم 0

 

 . ھل لدیك* حساسیة معروفة؟4

  ال 0        نعم 0

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما ھي____________________________________________

 

. ھل عانیت* من أعراض حساسیة، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو نوبات إغماء، أو ردود فعل غیر عادیة أخرى بعد تلقیك 5
 لقاح سابق؟

 ال 0        نعم 0

 ________________________________إذا كانت اإلجابة بنعم، فما ھي____________

 

 . النساء في سن اإلنجاب: ھل أنِت حامل أو مرضعة حالیًا*؟6

 ال 0        نعم 0

 

 یوًما؟ 14.  ھل تم تطعیمك* في آخر 7

 ال 0        نعم 0
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 * إذا لزم األمر، سیتم الرد على ھذا من قِبل الممثلة القانونیة 
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 mRNAبلقاح  - 19-على التطعیم ضد كوفید إعالن الموافقة

 

 اسم الشخص المراد تطعیمھ: (اللقب، االسم األول):
 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 تاریخ المیالد: _____________________________

 

 _____________________________________________________________________ العنوان:

 

 

 الملقح./مع الملقحةلقد اطلعت على محتوى المنشور التوضیحي وأتیحت لي الفرصة إلجراء مناقشة مفصلة 

 

o .لیس لدي المزید من األسئلة 

o بلقاح  19-أوافق على التطعیم المقترح ضد كوفیدmRNA. 

o تطعیم.أرفض ال 

o .أتنازل صراحة عن المحادثة التوضیحیة الطبیة 

 

 مالحظات: 

 

 

 المكان، التاریخ: __________________________________________________

 

 

     ___________________________________                  ____________________________ 

 توقیع الطبیبة/الطبیب      توقیع الشخص المراد تطعیمھ
 أو الممثلة القانونیة/الممثل القانوني

 (الوصي القانوني (الحاضن)، أو الموكل بالرعایة الصحیة، أو الراعي) 
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