أسئلة وأجوبة عن التطعيم
لماذا يجب أن أتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا SARS-CoV-2؟
خطيرا يمكن أن يؤدي إلى التهابات خطيرة تصل إلى الموت .وبعد فترة طويلة من التعرض
يُعَد مرض كوفيد 19-مرضًا
ً
للعدوى ،يستمر بعض المرضى في المعاناة من أعراض مختلفة ،مثل اإلرهاق أو ضيق التنفس أو فقدان حاستي الشم
والتذوق (كوفيد طويل) .ويمكن ألي شخص يصاب بمرض كوفيد – 19-حتى بدون معرفة ذلك – نقل العدوى ألصدقائه
وزمالئه وأفراد أسرته .التطعيم هو أفضل حماية ضد عدوى مرض كوفيد .األشخاص الذين يتم تطعيمهم يحمون أنفسهم
ويساهمون مساهمة مهمة في الكفاح المشترك ضد فيروس كورونا.
هل من الممكن تقديم عرض تطعيم لكل المواطنين في ألمانيا في الصيف؟
نعم .ابتدا ًء من شهر يونيو فصاعدًا ،يمكن ألي شخص لديه الرغبة تحديد موعد للتطعيم – وذلك بغض النظر عن العمر
أو المرض السابق أو المهنة .ووفقًا للمعلومات المتوفرة حاليًا ،يمكن أن يحصل أي شخص في ألمانيا على عرض التطعيم
على مدار فصل الصيف.
هل يجب أن أحصل على التطعيم؟
ال .التطعيم اختياري .ومع ذلك ،فالتطعيم هو أفضل حماية ضد فيروس كورونا .وتساهم التطعيمات أيضًا بشكل كبير في
المكافحة المشتركة ضد الفيروس.
ما مدى أمان لقاحات كوفيد19-؟
كل اللقاحات المعتمدة في أوروبا من قبل وكالة األدوية األوروبية  EMAآمنة وفعالة .ولقد أجريت دراسات مستفيضة
بشأن تحمل اللقاحات ودرجة أمانها وفعاليتها قبل الموافقة عليها.
ما هي اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث بعد التطعيم؟
كما هو الحال مع أي لقاح ،يمكن أن تحدث تفاعالت للتطعيم واآلثار الجانبية بعد التطعيم ضد مرض كوفيد .19-وهذه
األعراض تظهر عادة ً بعد وقت قصير من التطعيم وتستمر لبضعة أيام .وغالبًا ما يكون هناك ألم في موضع الوخز في
الذراع .والكثير من األشخاص يشعرون بالتعب أو يعانون من صداع أو يعانون من حمى طفيفة بعد التطعيم.
متى يمكنني تحديد موعد لتلقي اللقاح؟
ينتهي تحديد أولويات التطعيم في  7يونيو ،ولذلك سيكون التطعيم متا ًحا للجميع – وذلك بغض النظر عن العمر أو
المرض السابق أو المهنة .ويمكنك تحديد موعد لدى عيادة طبيبك المنزلي أو طبيبك الخاص .وإذا لزم األمر ،يمكن أيضًا
لطبيب المؤسسة إعطاء التطعيمات في المؤسسة التي تعمل فيها .ويعتمد تخصيص موعد التطعيم على مدى توفر
اللقاحات.
هل سيكلفني التطعيم أي شيء؟
التطعيم مجاني للمواطنين بغض النظر عن حالة التأمين الخاصة بهم.
هل يفضل التطعيم في بعض المناطق؟
نعم .قامت وزارة الصحة بتوفير كميات إضافية من اللقاح في مناطق معينة والتي تكون اإلصابات فيها مرتفعة بشكل
خاص ويعيش األشخاص فيها في أماكن ضيقة .ويتم إجراء ما يسمى "بالتطعيمات المحلية" في هذه المدن والبلديات.
يرجى االتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن اإلجراءات المطلوبة بدقة.
هل يمكن للحوامل الحصول على اللقاح؟
يمكن للسيدات الحوامل استشارة طبيب أمراض النساء لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على التطعيم.

هل التطعيم يؤدي الى العقم لدى النساء؟
تم اختبار اللقاحات على نطاق واسع قبل الموافقة عليها .وال توجد أدلة على أن النساء يمكن أن يصبن بالعقم بسبب
التطعيم.
نظرا
ولقد انتشر على وسائل التواصل االجتماعي أن التطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في اإلصابة بالعقم ً
لتشابه بروتينات سبايك لفيروس كورورنا وبروتين سينسيتين 1-المسؤول عن تكوين المشيمة .واستُنتِج من ذلك ما يلي:
ُكون أجسا ًما مضادة لبروتين سبايك لفيروس كورونا بعد التطعيم ،فسوف تتجه هذه األجسام
إذا كان جسم الشخص الملقح ي ِ
ونظرا ألن التشابه بين البروتينين ضعيف جدًا،
المشيمة.
تكوين
تضعف
وبالتالي
1
سينسيتين
المضادة أيضًا ضد بروتين
ً
فمن الممكن استبعاد التفاعل المتبادل للقاح كوفيد.19-
هل يمكن أن يسبب التطعيم ضد الكورونا أمراضًا كالسرطان؟
ال ،ال يوجد دليل على ذلك.
هل صحيح أن هناك رقائق متناهية الصغر في اللقاحات؟
هذه االفتراضات هي أساطير مؤامرة ،وليست حقائق .هذا الزعم ليس صحي ًحا .ويقوم علماء مستقلون بإجراء األبحاث
على لقاحات كوفيد .19-وهدفهم هو تطوير لقاح وقائي جيد ضد كوفيد.19-
ما هي األمراض السابقة التي ال يمكنني الحصول على التلقيح في حالة وجودها؟
حتى اآلن ،ال توجد قيود خاصة بسبب أمراض سابقة تتجاوز التوصيات/القيود المعتادة للتطعيمات األخرى.
وكما هو الحال مع اللقاحات األخرى ،فيجب أال تكون مريضًا بشكل خطير ،على سبيل المثال ال يجوز أن تزيد درجة
الحرارة على  38,5درجة مئوية .وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون من مكونات اللقاح ،فيمكن عند اللزوم
استخدام لقاح آخر .هذا هو موضوع محادثة التوعية التي تتم قبل التطعيم.
ظهرت أيضًا في ألمانيا حاالت لمتغير فيروس كورونا المتحور .هل تحمي اللقاحات أيضًا من هذا العامل المتحور
المسبب للمرض؟
يتم فحص الفعالية ضد الطفرات وبالتالي الحماية باستمرار .حتى اآلن ال توجد أدلة على أن اللقاحات المعتمدة ال يمكن أن
تحمي من الدورات الشديدة في حالة الطفرات الجديدة.
متى يتم القضاء على فيروس كورونا SARS-CoV-2؟
سيحدد فيروس كورونا حياتنا في المستقبل لبعض الوقت .وإذا تم تطعيم عدد كافٍ من األشخاص بشكل كامل ،فمن
المحتمل جدًا أن نتمكن من التعايش مع الفيروس بنفس الطريقة على غرار األمراض الفيروسية األخرى التي تتوفر
لقاحات ضدها.
إذا كان عمري أقل من  60عا ًما ،فهل ال يزال بإمكاني الحصول على لقاح أسترا زينيكا ضد فيروس كوفيد19-؟
يظل استخدام لقاح أسترا زينيكا في العمر األقل من  60عا ًما ممكنًا بشكل أساسي بعد المشورة الطبية مع استعداد الشخص
المراد لقبول المخاطر.
إذا كان عمري أقل من  60عا ًما ،فهل ال يزال بإمكاني الحصول على لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كوفيد-
19؟
يظل استخدام لقاح جونسون آند جونسون في العمر األقل من  60عا ًما ممكنًا بشكل أساسي بعد المشورة الطبية مع
استعداد الشخص المراد لقبول المخاطر.
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