
 
 

 

 

 19-اللقاح املضاد لكوفيدإلى تطوير  السبيل

 

 

د من سالمة استخدام اللقاح
ّ
 .تجري الدراسات البشرية على مراحل للتأك

 

ق 
ّ
داملعلومات في كافة لدى إدارة الغذاء والدواء األميركية األطباءالعلماء و يدق

ّ
وا من . فإذا تأك

 فعاليته وسالمة استخدامه، 
 
 .إدارة الغذاء والدواء على أن يحصل الجميع عليه وافقت

 

قد تّمت املوافقة على استخدامه من البحث الجاري حول فيروسات كورونا. و  سنة 15بفضل  19-وضع اللقاح املضاد لكوفيد تّم 
 .ه فّعال ومأمون بعد أن بّينت الدراسات الحيوانية والبشرية أنّ 

 من التجارب السريرية 3املرحلة 

 

 من التجارب السريرية 1املرحلة 

 

 آالف املتطوعين يخضع لها

 يتلّقى بعض األشخاص اللقاح الفعلي

 يتلّقى البعض اآلخر اللقاح املزعوم )الوهمي( 

 

تتّم املقارنة بين هاتين الفئتين لضمان سالمة استخدام اللقاح 

 وفعاليته

 

  www.cdc.gov/vaccinesمعلومات مستمدة من 

 اعتماد اللقاح

 

 إدارة الغذاء والدواء مراجعة
دارة الغذاء والدواءإ  

 (FDA) 

 
تضمن إدارة الغذاء والدواء األميركية سالمة التجارب السريرية 

 للقانون 
ً
د من إجرائها بالطرق السليمة وفقا

ّ
 وتتأك

د من أّن اللقاح  التجارب نتائجإدارة الغذاء والدواء  تدرس
ّ
وتتأك

 سليم وفّعال

 

 من التجارب السريرية 2املرحلة 
 

املختبر في  للقاح  ا  يبدأ تطوير 

الحيوانات  على 
ً
أوال اختباره  تّم   ي

ى  عل ت من سالمة استخدامه  تثّب ل ا بعد 

البشر  اختباره على  تّم  ي  الحيوانات، 

 متطّوع 100يخضع لها أكثر من 

 ما هي كمية اللقاح الالزمة للحفاظ على سالمتنا؟

 ما هي اآلثار الجانبية التي بَدت علينا حتى اآلن؟

 

 تطوير اللقاح

 

 السالمة هي العنصر األهّم 

 تخضع لها مجموعة صغيرة من املتطوعين

 

 ما هي كمية اللقاح املناسب استخدامها؟ )الجرعة(

 

 ؟ )اآلثار الجانبية(فيها بآثار غير مرغوب يتسّبب اللقاحهل 

 

إذا لم يتسّبب اللقاح بأّي آثار جانبية خطيرة، يمكن االنتقال إلى 

 2املرحلة 

 
 

http://www.cdc.gov/vaccines
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 اللقاحات فّعالة!

 تساعد اللقاحات على تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ملساعدتك في الوقاية 

 من األمراض.

 
 

  تستخدم بعض اللقاحات الفيروسات الحّية أو امليتة. أّما اللقاح املضاد

 فال يستخدم الفيروس، بل يكتفي باستخدام جزء من الجرثومة  19-لكوفيد

 الذي يجعل جسمنا يتعّرف على الفيروس ويكافحه.

 

 
 الحصول على اللقاح املضاد لكوفيد

ّ
 سيحميك من اإلصابة بمرض  19-إن

 .
ً
 من أبناء مجتمعنا على اللقاح، يتوقف %75وما إن يحصل كوفيد مستقبال

 انتشار الفيروس. 

 

 
 يمكنك الحصول على معلومات عن الدراسات الجارية في جامعة بافلو بشأن 

 /Research.buffalo.edu/portal/clinicaltrialهنا:  19-كوفيد

 

  www.cdc.gov/vaccinesمعلومات مستمدة من 

 

 أسئلة تطرحها على 

 مزّود الخدمات أو الصيدلي الذي تتعامل معه
 

 من شبكة أصوات املرض ى مأخوذة

 ما هي اآلثار الجانبية للقاح؟

 
 كم مّرة يجب أن أحصل على اللقاح؟

 اللقاح؟ما هي مكونات 

 اللقاح؟أين أحصل على 

 
 ما املخاطر التي أتعّرض لها إذا لم أحصل على اللقاح؟

 
أكثر من املرض إذا تواجدت مع هل الحصول على اللقاح يحميني 

  ؟بمرض كوفيدأشخاص مصابين 
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