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دلیل ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ لفایزر لدى األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما 

 عاًما  11و 5بین 

الخاص بھما في حاالت الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء   19-، حصلت شركتا فایزر وبیونتیك على ترخیص استخدام لقاح كوفید2021أكتوبر  29في 

 .على استخدامھ) CDC(عاًما، ووافق مدیر مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا  11و 5األمریكیة لدى األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

بقلیل من األھالي فقط قالوا إنھم سیقومون % 25وعلى الرغم من أن ھذه الخطوة مھمة في عملنا نحو اإلنصاف في إتاحة اللقاحات، إال أن نسبة تفوق  ●

عاًما  12م عن نوفمبر، كان عدد األطفال الذین تقل أعمارھ 15ابتداًء من  ".على الفور"عاًما  11و 5بتلقیح أطفالھم الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

 )مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا :المصدر( .ملیون 3,64أكثر من  19-والذین تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفید
بیونتیك لألطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین  -إدارة الغذاء والدواء األمریكیة استخدام لقاح فایزربعد إجراء اختبارات ومراجعات صارمة، رخصت  ●

وباالستناد إلى النتائج الساحقة للتجارب التي أُجریت، أعلنت إدارة الغذاء  .عاًما وأوصى مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا باستخدامھ  11و 5

  .حة األمراض والوقایة منھا أن اللقاح آمن وفعالوالدواء األمریكیة ومركز مكاف
ونحن نعرف   .لم یظھر لقاح فایزر أي حاالت آثار جانبیة على المدى الطویلوحتى الیوم، وبعد إعطاء مئات مالیین الجرعات للبالغین والمراھقین،  ●

مركز مكافحة األمراض والوقایة  :المصدر( .أنھ آمن وفعال لدى البالغین ویمكننا االطمئنان ألننا نعرف أنھ سیكون آمنًا وفعاالً لدى األطفال أیًضا

 )منھا

 المتكررة األسئلة

 كیف یمكنني تلقیح طفلي وأین؟ ●

سیتوفر اللقاح لدى عدد كبیر من عیادات طب األطفال والعائلة واإلدارات الصحیة المحلیة والمراكز الصحیة في المجتمعات والصیدلیات   ○

والمراكز الصحیة لسكان ھاواي األصلیین وقد یتوفر في بعض المناطق لدى العیادات الصحیة الریفیة  .والمراكز الصحیة في المدارس

ونحن نشجع الجمیع على  .وباإلضافة إلى ذلك، قد یكون لدى بعض المدارس لقاحات متوفرة للعائالت .والمراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا

المعتاد وموقع   راجع مقدمك الطبي .التحلي بالصبر فیما یقوم المقدمون بوضع أنظمة للتطرق إلى زیادة االھتمام بالتلقیح 

.govVaccines  واإلدارة الصحیة المحلیة لدیك لالطالع على المواقع التي تستطیع زیارتھا.  

 إعطاؤھا للبالغین؟  ما الفرق بین اللقاحات التي یتم إعطاؤھا لألطفال واللقاحات التي یتم ●
عاًما ثلث الجرعة التي یتم إعطاؤھا للمراھقین   11و 5تساوي جرعة اللقاح الذي یتم إعطاؤه لألطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین  ○

 5وتم اختیار الجرعة للموازنة بین السالمة والفعالیة بالنسبة إلى الجھاز المناعي لدى األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین .  والبالغین

 )مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا :المصدر( .وال یتم قیاس جرعة اللقاح بالوزن، بل بعمر الجھاز المناعي.  عاًما 11و
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 على خصوبة طفلي؟  19-ھل سیؤثر لقاح كوفید ●

وتوصي كلٌّ من  .  19-تشیر إلى أن مشاكل الخصوبة ھي من اآلثار الجانبیة ألي لقاح، ویشمل ذلك لقاحات كوفید ال وجود ألي أدلةكال،  ○

بشدة بأن یأخذ األشخاص  ) اختصاصیون بالخصوبة(لتولید والجمعیة األمریكیة للطب التناسلي الكلیة األمریكیة ألطباء األمراض النسائیة وا

 )المصدر الكلیة األمریكیة ألطباء األمراض النسائیة والتولید( .19-لقاح كوفید

 في نفس وقت اللقاحات األخرى؟  19-ھل یستطیع طفلي أخذ لقاح كوفید ●

مریكیة لطب األطفال، یمكن إعطاء تطعیمات الطفولة ولقاحات اإلنفلونزا  وفقًا لمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا واألكادیمیة األ !نعم ○

 )مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا :المصدر.  (19-الروتینیة بشكل آمن في نفس وقت إعطاء لقاح كوفید

 كیف یمكننا أن نتأكد من سالمة اللقاح؟  ما ھي اآلثار الطویلة األجل للقاح على األطفال؟ ●

لم   .األلم في الذراع والحمىتماًما كما ھو الحال مع اللقاحات األخرى، من المتوقع أن یكون لھذا اللقاح آثار جانبیة قصیرة األجل مثل  ○

یة  نالحظ أي آثار جانبیة طویلة األجل بعد عاٍم كامل تقریبًا من إعطاء اللقاح لمئات مالیین البالغین، ونحن ال نتوقع رؤیة أي آثار جانب 

 )مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا  :المصدر( .19-طویلة األجل لدى األطفال باستثناء حمایتھم من الكوفید

 ھل تفوق فوائد تلقیح طفلي المخاطر المترتبة عنھ؟ ●

لكل األطفال الذین یبلغون من العمر خمسة أعوام أو أكثر والذین ال   19-ي األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال بإعطاء لقاح كوفیدتوص .نعم ○

وفي حاالت التھاب عضلة القلب النادرة جدًا، قامت لجنة مستقلة من األطباء والعلماء بمراجعة   .یعانون أي حساسیة شدیدة ضد اللقاحات

ھي أقل بكثیر من المخاطر التي قد یتعرض إلیھا األطفال إذا   19-واتفق أعضاؤھا على أن المخاطر المنسوبة للقاح كوفیدالبیانات بدقة 

مركز مكافحة   :المصدر( .بشكل عام یفوق أي آثار جانبیة محتملة للقاح 19-كما اتفقوا على أن خطر اإلصابة بكوفید .19-أصیبوا بالكوفید

  )األمراض والوقایة منھا
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 .19-لالطالع على مجموعة واسعة من الموارد والمعلومات لتحمي أحباءك من الكوفید madetosave.orgوموقع  apiahf.orgقم بزیارة موقع 
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