
Kommunale Impfkampagne

هل أنا بحاجة 
إىل التطعيم 

أصاًًل؟

ھل لدیك أسئلة حول التطعیم؟ 
 graz.at/willswissen جمیع اإلجابات عىل

http://graz.at/willswissen


2

بيانات النرش

  Graz 8011 ,1 Hauptplatz مدينة غراتس - قسم االتصاالت يف

املسؤول عن املحتوى: مدینة غراتس - مكتب الصحة النص : قسم تصویر األوعیة بالطرح الرقمي،

كريستوف بامر، حاصل عىل ماجستري الصحة العامة، وماجستري اآلداب خبري املراجعة:

الدكتور مارتون سزيل، لجنة التطعيم الوطنية

الدكتورة إديث فالشبريجر، مركز الكفاءة لتعزيز الصحة والنظام الصحي يف معهد Gesundheit Österreich GmbH؛ منصة 

منساوية للتنور الصحي الحاصل عىل درجة املاجستري كريستوف شموتزر، مركز الكفاءة لتعزيز الصحة والنظام الصحي يف معهد 

Gesundheit Österreich GmbH؛ منصة منساوية للتنور الصحي

سھولة اال ستخدام: نود أن نشكر mResearch و 22 مشاركًا يف مجموعات الرتكيز الختبار الكتيب.

يتم توفري مربعات الحقائق بإذن ودي من مركز هاردينج للتوعية باملخاطر )كلية العلوم الصحية، جامعة بوتسدام(. املزيد من 

https://www.hardingcenter.de/de :املعلومات

التخطيط/التنضيد: EN GARDE الطباعة: Medienfabrik يف غراتس

https://www.hardingcenter.de/de
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كيف يعمل التطعيم 
يف جسدي؟

جدول 

ما الذي سأستفيده من 
التطعيم أصال؟

ما ھو حجم الخطر 
بالنسبة يل؟

ھل یجب أن أنتظر 
اللقاح املعدل؟

ھل یمكن لطبیبي إخباري 
باملزید؟

العروض 
واملعلومات
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هل أنا بحاجة 
إىل التطعيم 

أصاًًل؟
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تتمثل إحدى مهام مكتب الصحة يف مدينة غراتس يف توفري املعلومات املهمة واملثبتة 
علمًيا لهذا القرار الشخيص بطريقة مفهومة. نحن نستهدف بشكل أسايس مواطني 

مدينة غراتس الذين ليسوا متأكدين مام إذا كانوا بحاجة إىل تطعيم آخر أم ال.

والهدف يف املقام األول هو حامية نفسك من مسار شديد للمرض. ليس من السهل التعامل مع 

التناقض الطبيعي بني الخربات واملعارف والتعرف عىل املعلومات الخاطئة املتعمدة.

اتخذ قرار التطعيم املبني عىل 
املعلومات!

حتى وإن  استمر املرء بقوة أكرب يف الحياة مع كوفيد 19 وتم تقليص بعض تدابري الوباء، فإن 

هذا ال يعني أن كوفيد 19 مل يعد يشكل خطرًا عىل صحة السكان. ال تزال اللقاحات وسيلة 

حامية جيدة جًدا من العواقب الوخيمة للمرض.

ال تأيت املعرفة حول اللقاحات من دراسات املوافقة الصارمة فحسب، بل يتم التحقق منها أيًضا 

من خالل دراسات مالحظة بعد املوافقة. هناك دراسات جيدة من بلدان مختلفة. وبشكل عام، 

فإن البيانات املتاحة لتقييم عدد من التساؤالت حول استخدام اللقاحات جيدة جًدا.

لتسهيل تتبع مسار البيانات الواردة يف الكتيب، تم توفري روابط لجميع الدراسات األصلية 

املستخدمة عىل موقعنا عىل الويب.
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كيف يعمل 
التطعيم يف 

جسدي؟
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هذه هي الطريقة التي يعمل بها جهاز 
املناعة

يعمل جهاز املناعة مثل الذاكرة: فهو يتذكر مسببات األمراض التي دخلت الجسم من الخارج 

وتسببت يف الرضر. ويف حالة حدوث عدوى جديدة بعد عدة سنوات، ميكن لجهاز املناعة 

مكافحة مسبب املرض هذا برسعة كبرية وبطريقة مستهدفة.

عند التطعيم، تتم االستفادة من هذه القدرة لجهاز املناعة ويتم حقن الجسم مبسبب مرض 

ضعيف عن طريق اللقاح. ثم يكون الجسم األجسام املضادة التي تحرضه لحالة اإلصابة 

بالفريوس. ويف حني أن األجسام املضادة مهمة يف الدفاع ضد مسببات األمراض عىل املدى القصري 

واملتوسط، فإن الخاليا التائية - "الذراع الثانية لجهاز املناعة" - مهمة للذاكرة التي تستمر 

لسنوات وعقود.

هذا ما تتكون منه الخلية البرشية
تتكون الخلية البرشية من جدار خلوي، وبالزما الخلية مع أعضاء الخلية، ونواة الخلية شديدة 

الحامية مع الحمض النووي )الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني(، الجينوم البرشي. يتم 

تخزين جميع املعلومات التي تحتاجها الخلية إلنتاج بروتينات مهمة يف الحمض النووي.

ولهذا الغرض، يتم استنساخ الحمض النووي إىل الرنا املرسال )الحمض النووي الريبوزي املرسال(. 

مبجرد تشكيل الرنا املرسال مع مخطط بناء الربوتني، فإنه يرتك نواة الخلية. ويف بالزما الخلية، 

تقرأ أعضاء الخلية هذا املخطط وتنتج الربوتني املناسب.
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ما هي اللقاحات املتوفرة؟
يف السنوات األخرية، حققت األبحاث العديد من التطورات بحيث يتم استخدام تقنيتني 

جديدتني للقاح ضد كوفيد 19 بني السكان، وهام اللقاحات املهندسة بتقنية الرنا املرسال 

واللقاحات املهندسة بتقنية النواقل.

كالهام يتوافق مع ما يسمى بـ "اللقاحات املَُعطَّلة" التي ال ميكن أن تسبب تكاثر فريوسات حية 

يف الجسم. لذلك فإن التطعيم مناسب جيًدا حتى لألشخاص الذين جهاز املناعة لديهم ضعيف.

ما هي لقاحات الرنا املرسال؟
Comirnaty من بيوأنتك/فايزر، Spikevax من موديرنا

ميكن أيًضا إنتاج الرنا املرسال - وبالتايل مخطط بناء أي بروتني مرغوب فيه - بشكل مصطنع يف 

املخترب. يستخدم مصنعو اللقاحات هذه العملية عند تطوير لقاحات الرنا املرسال.

يتكون لقاح الرنا املرسال من قطعة جني منتجة صناعيًا من الحمض النووي الريبوزي، والتي 

تحتوي عىل املعلومات الوراثية ملا يسمى بربوتني سبايك لفريوس كورونا. وألسباب تتعلق 

باالستقرار، تتم تعبئة جزيئات الرنا املرسال يف فقاعات دهنية صغرية.

وبهذه الطريقة ميكن تحفيز الخلية البرشية عىل إنتاج أجسام مضادة ضد بروتني سبايك لفريوس 

كورونا، والتي ميكنها مكافحة الفريوس يف مرحلة مبكرة يف حالة اإلصابة. تتفكك مكونات 

التطعيامت بالكامل يف الجسم خالل فرتة زمنية قصرية.

كيف يعمل التطعيم يف جسدي؟
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ما هي اللقاحات القامئة عىل النواقل؟
Jcovden من يانسن سياًلج, Vaxzevria من أسرتازينيكا

تُستخدم فريوسات ناقلة )فريوسات حاملة( غري ضارة تحتوي عىل املعلومات الخاصة بربوتني 

سبايك لفريوس كورونا املستجد )سارس-كوف-2( الخرتاق الخلية. تخدع هذه العملية جهاز 

املناعة ليعتقد أنها عدوى طبيعية، مام يؤدي إىل إنتاج األجسام املضادة والخاليا التائية. 

Vaxzevria غري متوفر حاليًا يف النمسا.

لقاحات متت املوافقة عليها مؤخرًا
Nuvaxovid من نوفافاكس

Nuvaxovid هو لقاح ُمعطَّل يتكون من بروتني سبايك املنتج بيولوجيًا من غالف فريوس 

كورونا. ونظرًا لكون هذا التطعيم جديدا وعدم استخدامه لفرتة طويلة، هناك معلومات أقل 

حول فعاليته مقارنة بأنواع اللقاحات األخرى.

لقاح كوفيد 19 من فالنيفا

لقاح كوفيد 19 من فالنيفا هو لقاح ُمعطَّل ومساعد مضاد لكامل الفريوس. هذا يعنى: عىل 

عكس اللقاحات األخرى، يتم تكوين أجسام مضادة ضد كامل فريوس كورونا، وليس فقط بروتني 

سبايك. متت املوافقة عليه يف االتحاد األورويب فقط منذ 24 يونيو 2022، وسيكون متاًحا يف 

غراتس منذ بداية سبتمرب.

كيف يعمل التطعيم يف جسدي؟
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ما الذي 
سأستفيده 

من التطعيم 
أصاًل؟
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فوائد التطعيم
•  التطعيامت بشكل عام لها تأثري مخفف ملسار املرض. عىل الرغم من أن معدل وفيات 

املصابني بأوميكرون أقل من دلتا واملتغريات التي سبقته: يقلل التطعيم من احتاملية 
الوفاة بسبب كوفيد 19. باإلضافة إىل ذلك.1

•  توفر اللقاحات حامية جيدة ضد مسارات املرض الشديدة حتى يف حالة متحور أوميكرون، 

ألن األجسام املضادة املتكونة تقاوم عدوى أوميكرون أيًضا. ومع ذلك، تقل الحامية بعد 

التطعيمني الجزئيني وتكون فعالة بعد الجرعة الثالثة من التطعيم ملدة ال تقل عن 9-6 
أشهر.2

•  أظهر األشخاص الذين تم تطعيمهم مساًرا أكرث اعتدااًل للمرض حتى عند اإلصابة مبتغريات 
أوميكرون املختلفة، وحتى لو أصيبوا بالعدوى عىل الرغم من التطعيم.3

•  يحمي التطعيم من اإلصابات الجديدة. ومع ذلك، فقد تراجعت حامية التطعيم من 

حوايل 90% للنوع الربي و75% لدلتا إىل 5-40% ألوميكرون. تزيد ما يسمى بـ "املعززات" 
)التطعيامت التنشيطية( الحامية من العدوى بنسبة حوايل %20.4

•  بالنسبة ملتحور دلتا، قلل التطعيم أيًضا من احتاملية اإلصابة بفريوس كورونا طويل األمد 

)Long COVID(. وبالنسبة ملتحورات أوميكرون، ال يوجد حتى اآلن تأكيد أو استبعاد 
لهذا يف الدراسات العلمية.5

املصادر
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ردود فعل التطعيم
ردود فعل التطعيم، التي غالبًا ما ترتاجع يف غضون 24 ساعة، شائعة وال تدعو للقلق عادة. بل 

هي عالمة عىل أن جهاز املناعة يستجيب للتطعيم عىل النحو املنشود.

این واکنش های واکسن آنقدر رایج هستند که جای تعجب نیست بسیاری افراد بعد از زدن 

اولین دز واکسن کرونا، بخاطر تجربیاتی که داشته اند، ناراحت بوده اند.

اآلثار الجانبية املحتملة للتطعيامت )ردود فعل التطعيم( هي:

أمل يف موضع الحقن - "ذراع التطعيم"  •

التعب  •

صداع الرأس  •

آالم العضالت  •

قشعريرة  •

آالم املفاصل  •

حمى  •

ما الذي سأستفيده من التطعيم عموًما؟
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50 من 100

كان لديهم صداع

ردود فعل التطعيم النموذجية خالل 24 ساعة بعد تطعيامت 
الرنا املرسال، مقربة بالنسبة املئوية للملقحني.6      

يبدو أن اآلثار الجانبية تنخفض عموًما بشكل طفيف، كلام تم تطعيم املرء أكرث من مرة.7

60 من 100

شعروا بالتعب

80 من 100

كان لديهم أمل يف موضع الحقن "ذراع 

التطعيم"

10 من 100

عانوا من الحمى

20 من 100

عانوا من آالم يف املفاصل

30 من 100

عانوا من آالم يف العضالت أو قشعريرة

املصادر

4 URL معهد روبرت كوخ/املركز االتحادي للتوعية الصحية، مقتبس من  6

 Investigational Bivalent Vaccine 10-Moderna COVID 1273.214-mRNA ,2022 .Hoge S. für Moderna, Inc  7

 und Slides MD9 .2022 ,28 )Original + Omicron(. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee June

.MD10

ما الذي سأستفيده من التطعيم عموًما؟
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ما الذي سأستفيده من التطعيم عموًما؟

اآلثار الجانبية الخطرية
بعد التطعيم بـ Vaxzevria )أسرتازينيكا( ولقاح كوفيد Jcovden 19 )يانسن–سيالج 

إنرتناشونال(، حدثت جلطات )جلطات دموية( مختلفة يف أقل من 1 من 1000 عملية تطعيم 

لألشخاص الذين تم تطعيمهم. وحتى اآلن، لوحظت هذه األحداث يف الغالب لدى النساء حتى 

سن 55 عاًما، ولكن حتى الرجال والنساء األكرب سًنا أصيبوا بها أيًضا .8 مل تتم مالحظة أحداث 

مامثلة يف اللقاحات القامئة عىل الرنا املرسال والربوتني.

بعد أقل من عملية تطعيم واحدة من كل 10000 عملية تطعيم بلقاح الرنا املراسل، لوحظت 

التهابات يف عضلة القلب، والتي عادة ما تكون خفيفة وتشفى دون عواقب .9 ولكن غري 

معروف بعد ما إذا كانت األمراض االلتهابية ميكن أن تسبب أيًضا مضاعفات متأخرة؛ مثل 

ضعف عضلة القلب، يف حاالت فردية.

ما يسمى باآلثار الجانبية طويلة املدى، والتي تحدث بشكل غري متوقع ولفرتة طويلة فقط 

)عىل سبيل املثال عدة سنوات( بعد التطعيم، ال يتم توقعها مع لقاحات كوفيد 19.

املصادر

8  معهد روبرت كوخ: نرشة توعية حول التطعيم الوقايئ ضد كوفيد 19 بلقاحات النواقل. بتاريخ 19 أكتوبر 2021. ]منشور عىل الويب[

9   معهد روبرت كوخ: نرشة توعية حول التطعيم الوقايئ ضد كوفيد 19 بلقاحات الرنا املرسال. بتاريخ 19 أكتوبر 2021. ]منشور عىل 

الويب[
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بهذه الطريقة ميكنك اإلبالغ عن ردود الفعل غري 

املرغوب فيها للتطعيم

عرب اإلنرتنت أو كتابيًا باستخدام النموذج املطبوع إىل وزارة الصحة االتحادية. ميكنك 

االطالع عىل مزيد من املعلومات هنا:

basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
األطباء ملزمون باإلبالغ عن اآلثار الجانبية املشتبه بها للتطعيم، 

مدعومة مبعلومات طبية مجهولة املصدر، إىل املكتب االتحادي 

للسالمة يف نظام الرعاية الصحية.

ما الذي سأستفيده من التطعيم عموًما؟

https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
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ما هو حجم 
املخاطرة بالنسبة 

يل؟



17

تقييم اإليجابيات والسلبيات بشكل 
صحيح

 إن احتاملية حدوث آثار جانبية خطرية بعد التطعيم ضد كوفيد 19 منخفضة للغاية. وخطر 

مواجهة الفريوس بدون تطعيم أكرب بكثري:

•  كان عىل واحد من كل عرشة أشخاص أصيبوا بالنوع الربي أو متحور ألفا توقع مسار 
شديد من كوفيد 19 باحتامل أكرب.10

•  ميكن أن يظهر مرض كوفيد 19 بعدة طرق، ليس فقط يف الرئتني ولكن أيًضا يف أنظمة 

األعضاء األخرى، خاصة لدى من ينتمون للفئات املعرضة لخطر اإلصابة مبسار شديد 

للمرض.

•  انخفض خطر الوفاة أو اإلصابة مبرض خطري من عدوى كوفيد 19 بسبب طفرة الفريوس، 

لكنه مل يختف.

•  ومن املمكن أيًضا حدوث عواقب غري مرغوب فيها عىل املدى الطويل بعد اإلصابة مبتحور 

أوميكرون.

املصدر

5 URL ،10 األسئلة الشائعة حول التطعيم ضد فريوس كورونا من معهد روبرت كوخ
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مربعات الحقائق

ما مدى أمان التطعيم بلقاح 
Comirnaty من بيوأنتك/فايزر 

لفئتي العمرية؟
توضح األشكال التالية املزايا واملخاطر املختلفة للتطعيم )العمود األمين( مقابل 

األشخاص غري املطعمني )العمود األيرس( يف حالة اإلصابة مبتحور أوميكرون.

بشكل محدد، يتم متثيل احتامالت األحداث املختلفة بيانيًا كنسب مئوية من 1000 

بحيث ميكن مقارنتها مع بعضها البعض.

مساعدة القراءة العامة: تظهر املربعات امللونة يف العمود األيرس )"غري املطعمني"( 

احتامالت اإلصابة بكوفيد 19، عىل سبيل املثال 400 من كل 1000 شخص فوق سن 

الستني سيصابون باملرض دون تطعيم، منهم 43 من كل 1000 يجب أن يعالجوا يف 

املستشفى بسبب املسار الشديد للمرض. عىل الجانب األمين ميكنك أن ترى كيف 

يتم تقليل هذه االحتامالت من خالل التطعيم.

يقدم كل جدول من الجداول األربعة هذا التوازن املعريف حول فعالية اللقاحات 

وسالمتها لفئة عمرية مختلفة.

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟
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تتعلق مربعات الحقائق بالفئات العمرية التالية:

البالغون الذين تزيد • 
انظر 21/20 أعامرهم عن 60 عاًما 

البالغون الذين تقل • 
انظر 23/22 أعامرهم عن 60 عاًما 

انظر 25/24•  من 12 إىل 17 عاًما 

ص. 27/26•  من 5 إىل 11 عاًما 

هل أنا محمي بشكٍل كاٍف؟

ميكنك العثور عىل قرار التطعيم الشخيص الخاص بك بناًء عىل العمر 

وعدد التطعيامت عرب اإلنرتنت عىل:

 graz.at/willswissen

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟

http://graz.at/willswissen


املصادر

 Andrew :الرشكة املصنعة بيوأنتك/فايزر( ولقاح مامثل من رشكة موديرنا( Comirnaty تستند األرقام إىل دراسات حول لقاح الرنا املرسال

 medRxiv Preprint, ECDC ,2022 Euro Surveill, Chemaitelly .2021 medRxiv Preprint, Brandal .2022 NEJM, Baum .2022

 Lancet .2021 Epid Bull, Sheikh .46/2021 NEJM, STIKO ,2020 J. Infect. Dis, Polack .2022 Garrett ,2020 FDA ,2021

.2021 Lancet, UKHSA .2022 medRxiv Preprint, Tartof .2022 Stowe

مربع الحقائق

 Comirnaty فعالية وسالمة لقاح
للبالغني بدًءا من سن 60 عاًما

بتاريخ: 3 أغسطس 2022

يقارن مربع الحقائق هذا البالغني بدًءا من سن 60 عاًما، والذين مل يتم تطعيمهم ضد كوفيد 

19، )الجانب األيرس( بالبالغني املطعمني )الجانب األمين( عند االتصال باألشخاص املصابني 

مبتحور أوميكرون من فريوس كورونا. متوسط فرتة املراقبة: 4 أشهر.

بالتعاون مع مركز هاردينج للتوعية باملخاطر، نقدم مربع حقائق إضافيًا عىل موقعنا اإللكرتوين، 

وهو ما يتيح تقيياًم دقيًقا للتطعيم الثاين والثالث والرابع بلقاح Comirnaty من بيوأنتك/

فايزر.

 graz.at/willswissen

20

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟

https://www.graz.at/cms/ziel/12279096/DE
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22

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟

املصادر

 Andrew :الرشكة املصنعة بيوأنتك/فايزر( ولقاح مامثل من رشكة موديرنا( Comirnaty تستند األرقام إىل دراسات حول لقاح الرنا املرسال

 medRxiv Preprint, ECDC ,2022 Euro Surveill, Chemaitelly .2021 medRxiv Preprint, Brandal .2022 NEJM, Baum .2022

 Lancet .2021 Epid Bull, Sheikh .46/2021 NEJM, STIKO ,2020 J. Infect. Dis, Polack .2022 Garrett ,2020 FDA ,2021

.2021 Lancet, UKHSA .2022 medRxiv Preprint, Tartof .2022 Stowe

مربع الحقائق

 Comirnaty فعالية وسالمة لقاح
للبالغني الذي تقل أعامرهم عن 60 عاًما

بتاريخ: 3 أغسطس 2022

يقارن مربع الحقائق هذا البالغني بدًءا من سن 60 عاًما، والذين مل يتم تطعيمهم ضد كوفيد 

19، )الجانب األيرس( بالبالغني املطعمني )الجانب األمين( عند االتصال باألشخاص املصابني 

مبتحور أوميكرون من فريوس كورونا. متوسط فرتة املراقبة: 4 أشهر.

بالتعاون مع مركز هاردينج للتوعية باملخاطر، نقدم مربع حقائق إضافيًا عىل موقعنا اإللكرتوين، 

وهو ما يتيح تقيياًم دقيًقا للتطعيم الثاين والثالث والرابع بلقاح Comirnaty من بيوأنتك/

فايزر.

 graz.at/willswissen

https://www.graz.at/cms/ziel/12279096/DE
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مربع الحقائق

فعالية وسالمة لقاح Comirnaty للبالغني 
الذي تقل أعامرهم عن 60 عاًما

بتاريخ: 3 أغسطس 2022

يقارن مربع الحقائق هذا البالغني الذي تقل أعامرهم عن 60 عاًما، والذين مل يتم تطعيمهم ضد كوفيد 

19، )الجانب األيرس( بالبالغني املطعمني )الجانب األمين( عند االتصال باألشخاص املصابني مبتحور 

أوميكرون من فريوس كورونا. متوسط فرتة املراقبة: 4 أشهر.

بالتعاون مع مركز هاردينج للتوعية باملخاطر، نقدم مربع حقائق إضافيًا عىل موقعنا اإللكرتوين، وهو ما 

يتيح تقيياًم دقيًقا للتطعيم الثاين والثالث والرابع بلقاح Comirnaty من بيوأنتك/فايزر.

 graz.at/willswissen

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟

https://www.graz.at/cms/ziel/12279096/DE
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ن 24 ساعة
مبدة تزيد ع
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املصادر

 .2021 Ali :الرشكة املصنعة بيوأنتك/فايزر( ولقاح مامثل من رشكة موديرنا( Comirnaty تستند األرقام إىل دراسات حول لقاح الرنا املرسال

 JAMA, .2022 medRxiv Preprint, Flemming-Dutra .2022 Dorabawila ,2022 Euro Surveill, CDC .2021 NEJM, Brandal

 ,46/2021 NEJM, STIKO .2022 Price ,2022 NEJM, PEI .2022 J. Infect. Dis, Mevorach .2022 NEJM, Garrett .2021 Frenck

.medRxiv Preprint .2021 Epid Bull, Singer .03/2022

مربع الحقائق

 Comirnaty  فعالية وسالمة لقاح
ملن ترتاوح أعامرهم بني 12 و17 عاًما

بتاريخ: 3 أغسطس 2022

يقارن مربع الحقائق هذا األطفال واملراهقني الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و17 عاًما، والذين مل يتم 

تطعيمهم ضد كوفيد 19، )الجانب األيرس( باألطفال واملراهقني املطعمني )الجانب األمين( عند االتصال 

باألشخاص املصابني مبتحور أوميكرون من فريوس كورونا. متوسط فرتة املراقبة: 4 أشهر.

بالتعاون مع مركز هاردينج للتوعية باملخاطر، نقدم مربع حقائق إضافيًا عىل موقعنا اإللكرتوين، وهو ما 

يتيح تقيياًم دقيًقا للتطعيم الثاين والثالث والرابع بلقاح Comirnaty من بيوأنتك/فايزر.

 graz.at/willswissen

ما هو حجم الخطر بالنسبة يل؟

https://www.graz.at/cms/ziel/12279096/DE
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ن 24 ساعة
مبدة تزيد ع
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هل يجب 
أن أنتظر اللقاح 

املعدل؟
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تحدث إىل طبيبك
حول ما إذا كان األمر يستحق تأخري الجرعة الرابعة من التطعيم حتى يتم طرح اللقاح املعدل 

يف األسواق؟ يجب عىل األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة مبسار شديد للمرض أال ينتظروا ويجب 

تطعيمهم بعد 6 أشهر من  جرعة التطعيم األخرية )الثالثة(. االنتظار ممكن لألشخاص الذين 

ليس لديهم خطر متزايد لإلصابة مبسار شديد للمرض.

ملاذا يستغرق األمر وقتًا طوياًل حتى 
تصبح اللقاحات املعدلة متاحة؟

من الناحية التقنية، كان من املمكن أن يتوفر لقاح معدل بالفعل. والسبب يف ذلك هو أنه مل 

يتضح لفرتة طويلة ما إذا كانت الدراسات املعقدة رضورية للحصول عىل موافقة جديدة عىل 

اللقاحات. ألنه يف حالة اللقاح املعدل، ال يتم تغيري سوى عدد قليل من التسلسالت الجينية، 

ولكن اللقاح يظل كام هو.



هل ميكن 
لطبيبي إخباري 

باملزيد؟

30
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تحدث إىل طبيبك عىل أي حال. خاصة إذا كنت قلًقا من أن التطعيم قد يرض بك 
ألسباب صحية.

تحديد مدى مالءمة التطعيم
كثريًا ما يتم اعتبار األمراض املوجودة والعالجات الطبية موانع استعامل للقاح كوفيد 19، مثل: 

األمراض املزمنة للقلب والكبد والرئتني والكىل واألمراض العصبية وتناول املضادات الحيوية 

والحساسية )باستثناء صدمة الحساسية من لقاح كوفيد 19( والربو القصبي وأمراض األقارب.

كل هذه املشاكل والعالجات الطبية ال متثل عقبة أمام التطعيم ضد كوفيد 19، بل إنها يف كثري 

من الحاالت هي السبب يف توصية غري مرشوطة بالتطعيم.
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ما هو مخطط التطعيم غري املتجانس 
)"التطعيم املختلط"(؟

يف مخطط التطعيم غري املتجانس، يتم إعطاء لقاحات مختلفة لنفس األشخاص، عىل سبيل 

املثال التطعيم الثالث بـ Spikevax )موديرنا( بعد تطعيمني بـ Comirnaty )بيوأنتك/فايزر(. 

يف الواقع، مل تتم املوافقة عىل اللقاحات لعمليات الخلط هذه. ومع ذلك، فقد أثبت مخطط 

التطعيم غري املتجانس نفسه يف املقام األول لألشخاص الذين مل يطوروا أي أجسام مضادة أو 

طوروا عدًدا قلياًل جًدا فقط من األجسام املضادة كرد فعل عىل التطعيامت األوىل.

ما الذي يجلبه تحديد العيار؟
عن طريق ما يسمى بتحديد العيار، عدد األجسام املضادة يف الدم، ميكن التعرف عىل األشخاص 

الذين مل يتفاعل جهاز املناعة لديهم مع التطعيم عن طريق تكوين األجسام املضادة.

ومع ذلك، فإن تحديد العيار غري مناسب لتقرير املناعة الشخصية. لذلك، فإن عمليات تحديد 

العيار لها ما يربرها طبيًا لدى عدد قليل فقط من األشخاص الذين يعانون من ضعف يف جهاز 

املناعة.

آیا پزشکم می تواند توضیحات بیشرتی به من بدهد؟
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ميكنك ا لتطعيم هنا

أفضل طريقة هي التطعيم لدى طبيب األرسة الخاص بك!

فهو يعرف وضعك الصحي بأفضل شكل وميكنك أيًضا استشارته بشكل شامل 

حول موضوع اختيار اللقاح.

قاستشارات التطعيم وطرق التطعيم لوالية سترييا:

impfen.steiermark.at/cms/ziel/162879324/DE/

هل ميكن لطبيبي إخباري باملزيد؟

http://impfen.steiermark.at/cms/ziel/162879324/DE
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العروض واملعلومات
يف سياق حملة التطعيم، نقدم لك خيارات إضافية، مثل التواصل معنا من خالل إجراء محادثة 

مع خدمة استشارات التطعيم املتنقلة "Impfwissen to go". وستكون حافلة استشارات 

التطعيم يف مدينة غراتس "Wir machen vor keiner Pandemie halt )نحن ال نتوقف عند 

أي جائحة(" عىل الطريق أيًضا يف الخريف. وسيوفر هذا فرصة منخفضة العتبة للحصول عىل 

املعلومات واملشورة حول موضوع كوفيد 19 والتطعيامت.

معلومات إضافية

توصيات التطعيم من لجنة التطعيم الوطنية:

sozialministerium.at/Corona/Corona-Schutzimpfung/Corona-

Schutzimpfung---Fachinformationen.html

معهد روبرت كوخ، أملانيا:

األسئلة الشائعة حول التطعيامت ضد كوفيد 19:

rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html

http://sozialministerium.at/Corona/Corona-Schutzimpfung/
http://rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
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إخاًلء املسؤولية

عند إعداد هذا الكتيب، توىل مكتب الصحة يف مجلس مدينة غراتس أقىص درجات الحذر عند اختيار مصادر املعرفة األساسية. ومع 

ذلك، فإن املسؤولية من جانب مدينة غراتس أو مكتب الصحة مستبعدة. ويف هذا السياق، يُرجى مالحظة أنه يف املواد اإلعالمية 

لحملة التطعيم البلدية مبدينة غراتس، يتم تقديم العالقات )السياقات( املعقدة بطريقة مبسطة جزئيًا عن عمد، دون إجراء أي 

تغيريات عىل املحتوى. املوعد النهايئ للتحرير هو 15/08/2022.

يتم تجنب البيانات املتعلقة بقضايا املسؤولية فيام يتعلق باألرضار املحتملة للتطعيم يف الكتيب بشكل متعمد ألنه، بخالف رأي 

املؤلفني، ال ميكن توقع عمل املحاكم التي تنظر يف أي دعوات تعويض عن أرضار التطعيم املشتبه بها. يشري املؤلفون رصاحة إىل أن 

املعلومات الواردة هي بيانات إحصائية قد ال تنطبق عىل األفراد.

تضارب املصالح

ال يوجد تضارب يف املصالح بني املُوَكِّلني املشاركني واملؤلفني واملعنيني بشكل غري مبارش يف نظام الرعاية الصحية وصناعة املنتجات 

الصيدالنية والطبية فيام يتعلق بإنشاء املحتوى واملعلومات الواردة يف الكتيب.

مراجع الوي 

URL 1: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-19-update-27-jan-2022.pdf 
URL 2:  
 https://wissenaktuell.ages.at/effektivitaet-von-impf-und-infektions-induzierter-immunitaet-gegenueber-der-
infektion-mit-sars-cov-2-variante-omikron/
URL 3:  
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
URL 4:  
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/so-sicher-ist-die-corona-schutzimpfung/
URL 5:  
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief 
html;jsessionid=1D46A15F2BBF72DB7D60BCA3D78DA201internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText12

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-19-update-27-jan-2022.pdf
https://wissenaktuell.ages.at/effektivitaet-von-impf-und-infektions-induzierter-immunitaet-gegenueber-der-infektion-mit-sars-cov-2-variante-omikron/
https://wissenaktuell.ages.at/effektivitaet-von-impf-und-infektions-induzierter-immunitaet-gegenueber-der-infektion-mit-sars-cov-2-variante-omikron/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
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استشارة التطعيم عرب الهاتف
حتى نهاية نوفمرب 2022، من املمكن الحصول عىل معلومات حول التطعيم عرب الهاتف 

من االثنني إىل الجمعة.این خط متاس ویژه به زبان آملانی و نیز سایر زبان های خارجی در 

دسرتس است.

يتم تقديم هذا الخط الساخن املعد خصيًصا لهذا الغرض باللغة األملانية، وكذلك بلغات 

أجنبية مختلفة.

ميكنك العثور عىل جميع املعلومات حول هذا األمر عىل موقعنا اإللكرتوين.

graz.at/willswissen هل ما زلت مرتدًدا؟ 

http://graz.at/willswissen
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