معلومات حول التطعيم بلقاح أسترا زنيكا Astra
 Zenecasلألشخاص الذين يبلغون  65عاماً أو أكثر
توصي دائرة صحة العا ّمة باستخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كوفيد 19 -في السويد
تعرض األشخاص
لحماية األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عاما ً أو أكثر .يُتوقّع ّ
بعمر  65عاما ً وأكثر إلى خطر كبير لإلصابة الشديدة بمرض كوفيد 19 -وخطر أقل
لإلصابة باألعراض الجانبيـّة الخطيرة لهذا اللقاح .وتقوم دائرة صحّة العا ّمة بتقييم
المعلومات الجديدة حول اللقاح طوال الوقت.
من أجل حماية األشخاص الذين يبلغون  65عاما ً وأكثر (مواليد  1956وما قبله) ضد مرض كوفيد،19 -
تُقدّر دائرة صحّة العا ّمة أنه يمكن استخدام لقاح  )Vaxzevria)Astra Zenecaضد كوفيد 19 -في السويد.
ال يجب تطعيم األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  64سنة (مواليد عام  )1957واألصغر سنا ً بلقاح Vaxzevria
في الوقت الحالي .وهذه التوصية صالحة حتى إشعار آخر.
ت ّم إيقاف استخدام اللقاح في منتصف شهر آذار/مارس بسبب التحقيق في عدد قليل من حاالت الجلطات
الدموية المقترنة بالنزيف .وقد تم اإلبالغ عن اآلثار الجانبية المشتبه بها والنادرة بشكل رئيسي لدى الشباب.
بعد التقرير ال ُمقدّم من قبل الوكالة األوروبية لألدوية ( )EMAوالمتابعة مع الخبراء في كل من السويد وبلدان
أخرى ،قررت دائرة صحّة العا ّمة في السويد إعادة أستخدام التطعيمات لألشخاص البالغين  65عا ًما وأكثر.
ت ّم أعطاء أكثر من  20مليون جرعة من  Vaxzevriaفي أوروبا .يمنح اللقاح حماية جيدة جدا ضد كوفيد-
 19الخطير .ويُعتقد أن التطعيم يقلّل من خطر العدوى ويساعد على تقليل انتشار كوفيد 19 -في المجتمع.
كل تطعيم هو خطوة نحو أمكانية العودة إلى حياة بدون القيود المفروضة في الوقت الحالي.

التطعيم يحمي من المرض
إن اإلصابة بمرض كوفيد 19 -وخطر اإلصابة الشديدة بالمرض أمر خطير ،خاصة بالنسبة لكبار السن (65
عا ًما وأكبر).
إن التطعيم هو واحد من أكثر الطرق الف ّعالة للوقاية والحماية من األمراض .تُحدث جميع األدوية آثارا ً جانبية
وهذا ينطبق أيضًا على اللقاحات .و تُتابع مصلحة العقاقير الطبية باستمرار سالمة اللقاحات المستخدمة في
السويد.
تُسبّب اللقاحات المضادة لكوفيد 19 -تقريبا ً نفس النوع من اآلثار الجانبية مثل بقيّة اللقاحات األخرى .إن
اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا هي ردود الفعل التي تعود إلى أن اللقاح يقوم بتنشيط الجهاز المناعي .قد يكون
التورم أو الحرارة في مكان الحقن ،أو الشعور العام بالمرض مع صداع وح ّمى .إن
على سبيل المثال األلم،
ُّ
اآلثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتمر في غضون يوم واحد.
إذا أصبحت اآلثار الجانبية الجديدة معروفة ،سيتم تحديث معلومات المنتج التي تصف خصائص اللقاح.
ويمكن أيضًا تحديث توصيات دائرة صحّة العا ّمة بشأن كيفية استخدام اللقاح.
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التحقيق في اآلثار الجانبية النادرة جدا
وقد خلصت الوكالة األوروبية لألدوية ( )EMAإلى أن هناك صلة محتملة بين لقاح كوفيد19 -
 )Vaxzevria) Astra Zenecaوحاالت نادرة جدًا من جلطات الدم غير العادية بالترافق مع انخفاض
الصفائح الدموية والنزيف في بعض األحيان ،و بشكل خاص لدى الشباب .تحدث هذه األعراض لدى السكان
حتى بدون تطعيم ،غير أن ذلك غير مألوف جداً.
غالبا ً ما تظهر هذه األعراض في مكان أو أكثر في الجسم مع أعراض حادة في غضون ثالثة أسابيع بعد
التطعيم.
من الضروري االنتباه إلى األعراض التالية :كدمات زرقاء متعددة وجديدة أو نزيف نقطي على الجلد أو،
تورم  ،احمرار أو ألم واضح في الساق
على سبيل المثال في الفم ،نزيف األنف
المطول الذي يصعب إيقافهّ ،
ّ
أو الذراع (ليس حول موقع الحقن) ،صداع شديد ،عدم وضوح الرؤية ،ألم شديد في البطن ،ضيق مفاجئ في
التنفس و /أو ألم في الصدر.
و ترتأي الوكالة األوروبية لألدوية ومصلحة العقاقير الطبيّة ودائرة صحّة العا ّمة أن فوائد اللقاح تفوق خطر
اإلصابة باآلثار الجانبية .إن اللقاح وسيلة ف ّعالة للوقاية من كوفيد 19 -والتقليل من اإلصابة الشديدة بالمرض
وحاالت الوفاة .وتواصل الوكالة األوروبية لألدوية رصد التقارير عن حاالت مماثلة ،وتجري باستمرار
تقييمات جديدة للسالمة .وتقيّم دائرة صحّة العامة باستمرار كيف يمكن للمعلومات الجديدة أن تؤثر على
صة باستخدام اللقاح في السويد.
التوصية الخا ّ

اتصل بالرعاية الصحية إذا شعرت بالتوعك بعد التطعيم
إذا كنت تشعر بالتوعّك أو القلق بعد التطعيم ،يجب عليك االتصال بمؤسسة الرعاية الصحية لكي يتس ّنى لنا
التحقّق من أعراضك ،بغض النظر ع ّما إذا كانت هذه األعراض مرتبطة بالتطعيم أم ال .أخبر الرعاية
مؤخرا على التطعيم .كما يمكنكم أيضا ً االتصال على  .Vårdguiden 1177إذا
الصحيّة أنك حصلت
ً
مرضت بشكل طاريء ،اتصل على .112

أقرأ المزيد من المعلومات حول التطعيم ضد كوفيد19 -
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