
 

 إلجرعة   
ّ
ي أن أفعل ؤذإ فوت

ماذإ ينبغ 
 إلثانية من إللقاح؟

  نوصي بشدة بالتخطيط إلمسبق ألخذ
إللقاح وعدم حجز موعد إلجرعة إألوىل ؤإل 
ؤذإ كنت تستطيع إلمتابعة وإلحصول عىل 

حيث يجب أخذ إلجرعة  إلجرعة إلثانية. 
ة إلموص بها   ي غضون إلفتر

 
إلثانية ػ

 لتحقيق إلفّعالية إلمرجوة من إللقاح. 

  ية بموعد جرعتك سيتم ؤرسال رسائل تذكتر
ي قبل بلوغ إلموعد. 

 
 إلثانية بشكل تلقائ

   ،موعد إلجرعة إلثانية من إللقاح 
ّ
ؤذإ فوت

ي 
 
ستحتاج ؤىل ؤعادة تحديد موعد آخر ػ
ي 
 
أقرب وقت ممكن ؤذإ كنت إل تزإل ػ
ي نصح بها مقدم إلرعاية 

إلنافذة إلتر
   إلصحية . 

  
ي لقاح

 إلفصل بالمدة إلزمنية بير  تلؼر
وس    إؤلنفلونزإ إلموسمية ولقاح فتر

 كورونا: 
ي نفس 

 
ي إللقاحير  ػ

إل يوجد تعارض عند تلؼر
 4 - 3إلوقت ولكن يمكن إلفصل بينهما بمدة 

أسابيع لتيستر مرإقبة إألعرإض إلجانبية لكل 
  لقاح عىل حدة وعدم إلخلط بينهما. 

4 5 

 

 نصائح قبل أخذ إللقاح: 
  ؤخبار إلطبيب عند إلشعور بأي حالة مرضية

ي إللقاح )مثل: إرتفاع درجة إلحرإرة( 
قبل تلؼر

ي 
أو أي أعرإض أخرى لتحديد ؤمكانية تلؼر

 إللقاح مع وجود هذه إلحالة. 

  ي بالتفصيل وما
ؤخبار إلطبيب إلتاري    خ إلمرص 

ي من مرض مزمن )مثل: 
 
ؤذإ كان إلمريض يعائ

إلسكري أو إرتفاع ضغط إلدم أو إلربو( ومدى 
ي يتلقاها 

إلتحكم به وإلخطة إلعالجية إلتر
 . ي إلوقت إلحاىلي

 
 إلمريض ػ

  ؤخبار إلطبيب حول حدوث أي رد فعل
ي تلقاها 

تحسسي مع أي من إللقاحات إلتر
 إلمريض سابقا. 

 

 طريقة أخذ إللقاح وعدد جرعاته: 

يؤخذ إللقاح عن طريق إلحقن بالعضالت، حيث 
حدد 

ُ
ي ي
ي جرعتير  من إللقاح بفاصل زمت 

يتم تلؼر
 باختالف نوع إللقاح. 

   

 قسم إلسموم و إلمعلومات إلدوإئية
 ؤدإرة إلخدمات إلصيدإلنية

 بمستشؼ  إلملك فهد للقوإت إلمسلحة بجدة
 د. ري  هام غندورة (( 

 لقاح كورونا
(91-)كوفيد  

Coronavirus 
COVID-19 
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لماذإ يجب أخذ إللقاح؟    
  سببان رئيسيان ألخذ إللقاح: 

  .حماية أنفسنا 
 حماية من حولنا. 

فبدون إللقاحات نكون معرضير  لخطر إؤلصابة 
 للحياة. 91-بعدوى كوفيد

ً
 وإلذي قد يكون مهددإ

 مدى أمان وفعالية إللقاح: 
  ؛ نظًرإ إلجتيازه مرإحل

ً
يعتتر هذإ إللقاح آمنا

إختبار إللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية 
قوية وأجسام مضادة مستمرة، عادة ما تكون 
إآلثار إلجانبية للقاح طفيفة ومؤقتة )مثل: 
إلتهاب موضع إلحقن ، إرتفاع درجة إلحرإرة 

 إلخفيف أو إلصدإع(. 
  يتم إختبار أي لقاح مرخص برصإمة عتر مرإحل

متعددة من إلتجارب قبل إلموإفقة عليه 
لالستخدإم، ويتم ؤعادة تقييمه بانتظام، كما 

ا باستمرإر إلمعلومات من عدة 
ً
يرإقب إلعلماء أيض

 عن أي عالمة عىل أن إللقاح قد 
ً
مصادر بحثا

 يسبب مخاطر صحية. 
 

تذكر دإئًما أنه من إألفضل إلوقاية من إلمرض 
 من معالجته بعد حدوثه

ً
   بدال

 

 إألعرإض إلجانبية إلشائع حدوثها: 
 

  إلشعور بالتعب
 وإلصدإع. 

  .ي موضع إلحقن
 
 إأللم ػ

  آإلم بالعضالت
 وإلشعور بالتوعك. 

  إرتفاع درجة إلحرإرة
 ورعشة بالجسم. 

 

 كيفية إلتعامل مع هذه إألعرإض لتخفيفها: 
 

  تناول إلبارإسيتامول لتخفيف إلصدإع وآإلم
إلعضالت وإرتفاع درجة إلحرإرة وإلشعور 

 بالتعب. 

  وضع كمادإت باردة عىل مكان إلحقن لتخفيف
ي مكان إلحقن ؤن 

 
إأللم وإإلحمرإر وإلتورم ػ

 وجد. 

  مرإقبة إألعرإض إلجانبية وعند حدوث ما يثتر
إلقلق يجب إلتوإصل مع مقدم إلرعاية 

 .إلصحية

 

 أهمية إللقاح: 
إلتحصير  هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية 
من إألمرإض، حيث يدفع إلجسم لمقاومة عدوى 
معينة وتقوية جهاز إلمناعة، من خالل تدريب 
جهاز إلمناعة عىل تكوين أجسام مضادة، ونظًرإ 
وس كورونا كوفيد  91-لرسعة وسهولة إنتشار فتر

وإصابة عدد كبتر من سكان إلعالم به، فإن أهمية 
وس كورونا  ي إلحماية من فتر

 
هذإ إللقاح تكمن ػ

بالسماح للجسم بتطوير إستجابة مناعية بشكل 
ي توفر إلحماية للجسم من خالل منع 

آمن وإلتر
إلعدوى أو إلسيطرة عليها،  

سيسمح إللقاح برفع  كما
ي إلدول، 

 
عمليات إلحظر ػ

وتخفيف إلتباعد إإلجتماعي 
وبالتاىلي عودة إلحياة 
 إلطبيعية تدريجيا. 

 كيف تعمل إللقاحات ؟

تقلل إللقاحات من مخاطر إؤلصابة بالمرض من 
خالل إلعمل مع دفاع إلجسم إلطبيغي للحماية، 

 فعند أخذ إللقاح يستجيب إلجهاز إلمناعي بحيث: 
  .وس فور دخوله للجسم  يتعرف عىل إلفتر
 ينتج إألجسام إلمضادة )بروتينات ينتجها إلجهاز 

 إلمناعي بشكل طبيغي لمحاربة إلمرض(. 
 يتذكر إلمرض وكيفية مكافحته. 

لذلك فإن إللقاح هو وسيلة آمنة وذكية فبمجرد 
أخذ إلجسم لجرعة وإحدة أو أكتر من إللقاح، ينتج 
 
ً
ي إلمرض ، فبدال

 
إستجابة مناعية دون إلتسبب ػ

ي 
 
من عالج إلمرض بعد حدوثه سيحول إللقاح ػ

 .إلمقام إألول دون إؤلصابة بالمرض

 

CSS04.INFO61/1 CSS04.INFO61/1 CSS04.INFO61/1 


