
;كعامل� � القطاع الصحي والخدمات الصحية وا�جت�عية والجمعية الطبية ال�كية

 قمنا ع� الدوام وب� تردد بتزويدكم بالحقائق العلمية ا�تعلّقة بحقوق الحياة والصحة والس�مة العامة، ونواصل ذلك. إننا نثق 

 بالعلم والعل�ء � مجال الصحة العامة. � ظل الظروف الحالية، يعد اللقاح ا�داة ا�ك� فاعلية � مكافحة جائحة كوفيد19-. تم

 تحديد العتبة ال�زمة لتجاوز خطورة الوباء � تركيا ع» تطعيم ٪85 ع� ا�قل من السكان. §عنى آخر، بالنسبة ل�كيا، يجب

 تطعيم ما � يقل عن 75 مليون شخص بجرعة مضاعفة. سنحاول إط�عكم ع� ا�علومات التي بحوذتنا حول التطعيم استناداً

 .ع� ا�سؤولية التي يحّملها لنا ا�جتمع والعامل� � مجال الصحة

."نحن نثق باللقاح، لذا عليكم الوثوق به أيضاً. "� تقلقوا، بل بادروا لتلقي اللقاح

 أياً من لقاحات كوفيد 19- الحاصلة ع� موافقة أبحاث ودراسات "فاز 3" العا�ية � تحمل الفÀوس بحد ذاته. "اللقاحات •

 ا�عطّلة" تحتوي ع� "الفÀوس ا�عطّل" (الذي بهدت قدرته ع� إحداث ا�رض)، بين� يتم � اللقاحات ا�خرى استخدام ال»وت�

.السطحي ا�ستهدف للفÀوس لتحفيز ا�ناعة. §عنى آخر، لن يتم نقل فÀوس ا�رض إليكم عن طريق  اللقاح

 ك� هو الحال بالنسبة لجميع اللقاحات، فإن لهذه اللقاحات آثاراً جانبية أيضاً. ا�ثر الجانبي ا�ك� شيوعاً هو أÅ قصÀ ا�ّدة � •

 الذراع (� يتجاوز يوم أو يوم�). Å ي�حظ أي آثار جانبية مقلقة � هذه اللقاحات، التي تم إعطاؤها �ك� من ملياري ونصف

.ا�ليار شخص. � ح�، Îكن أن تصل اÍثار الجانبية عند إصابتكم بجائحة كوفيد إÌ مستوى يهدد حياتكم

 اÍثار الجانبية ا�رتبطة باللقاحات ليست مهددة للحياة وÎكن التحكم بها. فرط الحساسية أقل من ٪1. بين� ا�رض يحمل •

.مخاطر أك» من هذه اÍثار الجانبية ويهدد الحياة

 فإنها � تؤثر أيضاً � الحصول ع� لقاحات كوفيد "mRNA" ك� أن اÒصابة بالحساسية � Ñنعكم من الحصول ع� لقاحات•

.ا�خرى

.صغر سنكم � يحميكم من ا�رض وعواقبه. يجب إعطاء اللقاح لجميع الفئات العمرية التي Ñت ا�وافقة عليها •

 Îكن أخذ اللقاحات منذ بداية الحمل. ومع ذلك، نظراً �ن الف�ة ا�وÌ من الحمل هي الف�ة التي تكون فيها عمليات •

 اÒجهاض التلقاÖ أك� شيوعاً، Îكن انتظار ا�سابيع من 12 - 16 ا�وÌ حتى � يتم ربط اÒجهاض بالتطعيم. التطعيم مهم جداً

.وخاصة � الثلث الثالث من الحمل

.� بأس من التطعيم أثناء الرضاعة الطبيعية. وÎكن ا�ستمرار � الرضاعة الطبيعية بعد الحصول ع� اللقاح •

.اللقاحات � تسبب العقم، بل كشفت دراسة عن بعض من اÍثار اÒيجابية للتطعيم ع� جودة السائل ا�نوي لدى الرجال •

.ا�ستخدم � اللقاح يتعرّض للزوال � غضون ساعات أو أيام كأقÝ حد mRNA � تغÀ من الجينات. الـ mRNA لقاحات •

.� ضÀ من استخدام مسكن ل�ßم وخافض للحرارة بعد التطعيم  إذا لزم ا�مر•

 أو اللقاحات ا�عطّلة. � داعي لتناول مسي�ت الدم أو ا�س»ين mRNA � توجد تقارير عن تجلط الدم (الجلطة) بعد لقاحات •

.�نع التخ� ا�زعوم بسبب اللقاح. أما إذا كنتم تستخدمونه بسبب مرض آخر، فيجب ا�ستمرار � استخدامه

.� ضÀ من ا�ستح�م أو السباحة � البحر بعد التطعيم •

 من ا�عروف أن التدخ� Îكن أن يؤدي إÌ أمراض شديدة. باÒضافة إÌ ذلك، قد يقلل التدخ� من فعالية الح�ية التي يوفّرها •

.اللقاح. ومع ذلك، فإن هذا الوضع سار ع� مدى 20 دقيقة بعد التدخ� فقط

.إيجابياً PCR"" التطعيم � يجعل اختبار تفاعل البوليمÀاز ا�تسلسل •

يجب تطعيم ا�صاب� بأمراض الروماتيزم والàطان والجهاز ا�ناعي وا�مراض العصبية  

يجب عدم التوقف عن تناول أي دواء يستخدم لáمراض ا�وجودة قبل التطعيم أو بعده 

 الوضع الوحيد الذي Îنع التطعيم هو نوع الحساسية ا�فاجئ الذي يظهر � غضون دقائق بعد الجرعة ا�وÌ من 

أي لقاح ويتطلب تدخ�ً طبّياً

التطعيم لح�يتكم وح�ية أحبائكم

!الطريقة ا�ك� أماناً وفعالية وا�قل تكلفة

!إذا كنتم تريدون العيش والبقاء ع� قيد الحياة، ف� تقلقوا، بل بادروا لتلّقي اللقاح

.وا�سئلة الشائعة COVID-19 �زيد من ا�علومات: لقاحات

https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=6dc46898-d802-11eb-9450-8a9f7b8c4cda
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