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ج وس 
حول لقاح فیروس كورونا

(كوفید -19 ) 



؟19ما ھي فوائد أخذ لقاح كوفید .1

اثبتت الدراسات ان لقاح كورونا يخفض من معدالت االصابة▪
وتقلل بشكل كبير خطر انتقال العدوى

التطعيم يقلل من فرصة حدوث اعراض حادة أو مضاعفات▪
% ببعض الدراسات .100خطيرة  من المرض وصلت لنسبة 

 - مما19يزيد عدد أفراد المجتمع المحّصنين من اإلصابة بكوفيد ▪
ُيبطء انتشار المرض ويساهم في المناعة الجماعية (ما ُيسمى

مناعة القطيع).

ضع في اعتبارك أن جسمك سيستغرق بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد▪
وفي ضوء ذلك، من الوارد أن تصاب بالفيروس19الحصول على لقاح كوفيد  . 

قبل التطعيم أو بعده مباشرة19الذي يسبب كوفيد 











ھل للقاح آثار جانبیة؟

إن لقاح كورونا مثلھ مثل أي لقاح آخر، یمكن أن یسبب
آثاًرا جانبیة للبعض ولیس للجمیع   وھي عالمات

طبیعیة على أن جسمك یبني الحمایة.

عادةً ما تكون ھذه األعراض خفیفة ومؤقتة. قد تشمل
اآلثار الجانبیة الشائعة األلم أو االحمرار في موقع الحقن

مى والصداع والحرارة والقشعریرة واإلرھاق و الحُّ
.األلم العضلي وألم المفاصل



تناول الباراسیتامول لتخفیف الصداع أو ارتفاع درجة الحرارة واإلرھاق.-
  كذلك, قد تظهر هذه األعراض الجانبية مباشرة بعد أخذ اللقاح ولهذا ُيستدعى▪

 دقيقة.15المراقبة في مقر إعطاء اللقاح لفترة 

للتخفيف من هذه األعراض حال حدوثها:▪
ضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفیف األلم واالحمرار في مكان الحقن

إن وجد

أيام أو شعرت بأى أعراض3اذا أستمرت األعراض السابقة أكثر من  ▪
أخري، فاعرض نفسك على طبيب



ھل من المقبول تناول مسكنات األلم المتاحة
 أو بعده؟19 دون وصفة طبیة سواء قبل الحصول على لقاح كوفید 

 بدافع َمنع االنزعاج19ال یُنصح بتناول مسكنات األلم قبل الحصول على لقاح كوفید •
المحتَمل. فمن غیر الواضح كیفیة تأثیر ھذه األدویة على فعالیة اللقاحات. ومع ذلك، ال بأس

، شریطة عدم وجود سبب19من تناول ھذا النوع من األدویة بعد الحصول على لقاح كوفید 
طبي آخر یحول دون ذلك.



االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح 

الكورونا (استرازنیكا)

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 



االشاعة و الحقیقة

مقارنة معدل حدوث المرض

االسئلة الشائعة حول لقاح
.استرازنجا

معلومات مختصرة حول لقاح
استرازنجا

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا)



: االشاعة
عند تلقي لقاح استرازنكا ( لقاح لمرض الكورونا )

یحدث جلطات بالدم كأثر جانبي یؤدي للوفاة

: الحقیقة
سجلت جلطات الدم أثر جانبي نادر بمعدل حدوث 10

لكل ملیون فرد من متلقي اللقاح

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا)



معدل حدوث جلطات الدم

40% 50%80%

بسبب أدویة منع الحمل :❑
%لكل ملیون  0.09 900

بعد تلقي لقاح استرازنكا :❑
% لكل ملیون من متلقي اللقاح  0.001 10

عالمیا سنویا :❑
%لكل ملیون 0.01 100 

عند االصابة بفیرس الكورونا المستحدث :❑
%لكل ملیون  14.7 147000
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االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 





االسئلة الشائعة
ما ھي مخاطر تجلط الدم لدى عامة الناس؟

خطر اإلصابة بتجلط الدم (جلطات الدم) غیر شائع بین عامة
السكان. كل عام ، یصاب حوالي 1 أو 2 من كل 1000

.شخص بجلطة دمویة
ما ھي مخاطر تجلط الدم لدى األشخاص المصابین بـ

COVID-19؟؟
. یكون خطر اإلصابة بجلطات الدم أعلى بالنسبة لألفراد الذین

، COVID-19یدخلون المستشفى مصابین بعدوى 
من مرضي الداخلي ٪5  یحدث في حوالي

( (ICUبالنسبة لمرضى العنایة المركزة ( ٪20یصل إلى 

خطر اإلصابة بجلطات دمویة لألفراد المصابین بـ
COVID-19ولكن ال یحتاجون إلى دخول المستشفى أقل 

.٪1حوالي بنسبة 

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 



ھل یجب أن أتلقى التطعیم إذا كنت قد أصبت بجلطة دمویة
سابقة أوإذا كان أحد أفراد األسرة مصابًا بجلطة دمویة ؟

.نعم ، نوصیك بتلقي التطعیم 
 -ال یوجد خطر عام متزاید لإلصابة بجلطة دمویة بعد تلقي

 المعتمدة .COVID-19أي من لقاحات 
 یتسبب غالبًا في حدوث جلطاتCOVID-19- نظًرا ألن مرض 

لك في الواقع الحمایة ضد اإلصابة بجلطة دمویة دمویة ، فإن اللقاح سیوفر
.أخرى

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا)



ھل یجب أن أتناول أدویة لمنع اآلثار الجانبیة المحتملة لجلطة
دمویة من اللقاحات؟

ال ، ال یوجد دلیل على أن تناول أي عقارات قبل أو بعد تلقي لقاح 
COVID-19سیكون لھ أي تأثیر على تطور اآلثار الجانبیة 

النادرة جدًا لجلطات الدم.

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 



ما الذي یجب أن أبحث عنھ لتحدید ما إذا كان لدي جلطة دمویة؟
األعراض الرئیسیة للتجلط (جلطات الدم) التي یجب مراقبتھا ھي تورم الساق أو ألمھا أو احمرارھا وألم

.الصدر مع بطء التنفس وضیق التنفس وارتفاع معدل ضربات القلب وخفة الرأس وسعال الدم
تشمل األعراض التي یجب البحث عنھا صداًعا حادًا ومستمًرا ، وتغیرات في الرؤیة ، ونوبات وأعراًضا
أخرى، مثل ضعف أو تنمیل الذراعین أو الساقین ، وضیق التنفس ، وألم في البطن أو الصدر ، وتورم

واحمرار في أحد األطراف. وشحوب وبرودة في أحد األطراف
 یوًما بعد التطعیم20 إلى 4یحدث في الفترة من 

إذا كان لدیك أي من ھذه األعراض في تلك الفترة ، فمن المھم أن تسعى للحصول على رعایة طبیة فوریة

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 



ما ھي الجرعة الموصي بھا للقاح
كورونا (استرازنیكا )؟

الجرعة الموصي بھا ھي جرعتان تعطى عن طریق الحقن العضلي
 أسبوًعا12 إلى 8 مل لكل منھما) بفاصل 0.5)

سیسمح ھذا باالستفادة من الحمایة المقدمة من الجرعة األولى أثناء مرحلة االولى
تظھر مستویات عالیة من الحمایة بعد الجرعة األولى من اللقاح

ة ثم یتم توفیر الحمایة على المدى الطویل بالجرعة الثاني

االشاعة و الحقیقة
حول جلطات الدم عند تلقي لقاح الكورونا (استرازنیكا) 



ما مدى فعالیة اللقاح؟
٪ و تصل63.09 فعالیة بنسبة COVID-19 لقاح استرازنكا  ضد 

SARS-CoV-2 ضد عدوى % في بعض الدراسات 75الى 
المصحوبة بأعراض.

Negative Result

CONTEN
T

اللجنة االستشاریة العالمیة لمنظمة الصحة الصادر عن 2021 أبریل 16اقرأ بیان 
  أنھAstraZeneca COVID-19بشأن لقاح بشأن سالمة اللقاحات  العالمیة

آمنًا وفعاًال



. أن ینقل لك عدوى فیروس كورونا؟19ھل یمكن للقاح كوفید 

 اللقاح یحتوي على اجزاء من الفیروس تم إضعافھا
أوتعطیلھا. ھل تلقي اللقاح یؤدي الي ایجابیة المسحة ؟ال

ال لم تسجل أي حالة بذلك



یًوما كإجراء90 فانتظر لمدة  19اذا أصبت سابًقا بكوفید-•
19احترازي من ظھور النتیجة قبل أن تأخذ لقاح كوفید-

قد یوفر بعض المناعة لتكرار19إن أخذ لقاح كوفید •
 العدوى بالفیروس المسبب لكوفید

+ve COVID

-VE COVID

ھل یجب أخذ اللقاح حتى لو أصبت مسبقا ؟؟

سنة.18األطفال ما دون عمر - •
من یعانون حساسیة شدیدة تتطلب أخذ حقنة اإلبینفرین للمادة الفعالة أو مكونات•

اللقاح ( سیتم سؤالك ان كنت تعاني من أي حساسیة سابقة ).
 یوم مثل االنفلونزا14تلقي تطعیمات سابقة خالل •
 الحامل والمرضع أو من تخطط لإلنجاب خالل عام.•
 یوما قبل اخذ اللقاح90من أصیب بفیروس كورونا خالل •
 ایام: حمى أو اعراض تنفسیة حادة10یعاني من أي من االعراض االتیة خالل •

أو اسھال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق

ھل ھناك فئات یجب االیحصلوا علي اللقاح ؟



ال و یجب أخذ جرعتي اللقاح من نفس
النوع

في حالة أخذ الجرعة االولى من أحد انواع
اللقاحات و السفر الي دولھ اخرى ھل ممكن

تلقي  الجرعة التانیة من نوع أخر ؟

 ما ھي النصائح بعد أخذ اللقاح ؟

مراقبة ظھور األعراض الجانبیة جیدا وتسجیلھا فور ظھورھا لمدة•
أیام فور تلقي اللقاح.7

مراقبة المریض لنفسھ حول حدوث توعك أو أي حالة صحیة•
أسابیع بعد تلقي اللقاح.3أخرى لمدة  

تبني نّمط حیاة صحى واالبتعاد عن القلق والتوتر لتعزیز المناعة•
مثل تناول الطعام الصحى وشرب كمیة كافیة من السوائل وأھمھا

الماء والنوم لعدد ساعات كافیة.



إلى أي مدى سنستطیع استئناف حیاتنا الطبیعیة بسرعة
بعد أن أصبحت اللقاحات اآلن قید االستخدام؟

اللقاحات أداة جدیدة نملكھا اآلن لمكافحة الجائحة. ولكنھا لن تَُحّل كل شيء فوراً•
ولن توقف انتقال الفیروس بشكل تام حتى یتم تطعیم معظم السكان للوصول لمناعة
القطیع ومع استمرار الجائحة ال نزال نحتاج إلى اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لمنع

الفیروس من أن ینتشر ویتسبب في مزید من الوفیات. فیجب علینا مواصلة االلتزام
التام، وعلینا االستمرار في الحفاظ على التباعد البدني ، واتباع جمیع تدابیر الوقایة
التي نعلم أنھا أثبتت فعالیتھا وتحافظ على سالمتنا. وعلینا في الوقت نفسھ أن ندعو

، وأن نزید عدد المتلقیین للقاحات من أجل زیادة التغطیة.الناس إلى تلقي التلقیح





احمي نفسك و قلل احتمالیة الخطر

اغسل یدك بصورة دوریة
التزم بأداب السعال

تجنب لمس االنف والفم و العین

تجنب مخالطة االفراد ذوي االعراض

التزم بالتباعد الجسدي و التجماعات

التزم بتنظیف و تطھیر االسطح و األدوات

1
2

3
4

5
6



لزیادة الحمایة قم بلبس ماسك قماش فوق الماسك الجراحي





صح

خطأ



19احترس   اعراض جدیدة لكوفید-



صحتك و صحة اسرتك أمانة في ایدیك
كن مسئول

سارع بالتسجيل لتلقي اللقاح▪
أحمي نفسك▪
أحمي أسرتك▪

القرار قرارك



تختار سیناریو انجلترا
نسبة تطعیم عالیة و اصابات ووفیات منخفضة

وال سیناریو الھند
نسبة تطعیم منخفضة و اصابات ووفیات عالیة



Negative Result
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وفقنا هللا وإیاكم لما فیھ الخیر

اإلعداد
قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

:مراجعة
أ.د/نائب رئیس الجامعھ. لشؤون خدمة

المجتمع وتنمیة البیئة


