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أسئلة يكُثر طرُحها

إلى أي نوع من اللقاحات ينتمي لقاح Comirnaty (Pfizer) COVID-19 ؟ 

ينتمي لقاح Comirnaty (Pfizer) COVID-19 إلى لقاحات تعتمد على mRNA. ولقاح Pfizer مسّجل إلعطائه لألشخاص بسّن 12 عاماً 

وما فوق، وهو حالياً نوع لقاح COVID-19 المفّضل إعطائه للذين تقّل أعمارهم عن 60 عاماً.  

لماذا ينبغي أن أتلّقى لقاح COVID-19؟ 

COVID-19 مرض يسببه فيروس SARS-CoV-2، الذي قد يسبب مرضاً شديداً وعاماً في الرئتين. وقد سبب هذا المرض حتى اآلن 

أكثر من 4 ماليين وفاة في أنحاء العالم، وتم اإلبالغ عن أكثر من 192 مليون حالة إصابة.  

وبالرغم من أن كبار السن والذين لديهم حاالت صحية كامنة هم األكثر عرضة للفيروس، فإن الشباب األصحاء يصابون كذلك بحاالت  

COVID-19 شديدة. وقد يسبب COVID-19 للبعض أعراضاً بعيدة األمد من التعب وضيق التنفس. وما زلنا نكتشف المزيد عن 

 .COVID-19 المضاعفات بعيدة المدى التي يسببها

والفيروس الذي يسبب COVID-19 سهل االنتشار عن طريق أشخاص يعانون من أعراض قليلة أو ال يعانون من أية أعراض. فإذا 

أصبَت بالعدوى قد ال تشعر بتوّعك من جراء COVID-19، لكن قد تنقَل الفيروس إلى أفراد عائلتك وأصدقائك من دون علمك وقد 

يقعون فريسة مرض شديد. 

عندما تتلقى اللقاح، تمنح الوقاية لنفسك ولآلخرين من اإلصابة بمرض شديد بسبب COVID-19. وعندما تتلقى نسبة كبيرة من 

السكان اللقاح، سوف يؤدي ذلك إلى خفض انتشار COVID-19 في مجتمعنا. 

ما هو لقاح Comirnaty (Pfizer) وما هو مفعوله؟ 

(BNT162b2 اسمه العلمي( Comirnaty (Pfizer) :اسم اللقاح

لقاح Comirnaty (Pfizer) هو لقاح من نوع COVID-19 mRNA. يعني هذا أن اللقاح يحتوي على ِشفرة وراثية لجزء مهم من 

البروتين الشوكي لفيروس COVID-19. بعد تلّقي اللقاح، يقرأ جسمك الِشفرة الوراثية ويصنع نسخاً عن البروتين الشوكي. من ثّم 

يكتشف جهاز المناعة هذه البروتينات الشوكية ويتعّلم طريقة التعّرف على COVID-19 إذا تعّرضَت إلى الفيروس الحقاً؛ وبعدها 

تتحلل الِشفرة الوراثية بسرعة ويتخلص منها الجسم.

ما مدى فعالية لقاح Comirnaty (Pfizer)؟ وما هي مدة الوقاية التي يوفرها اللقاح؟   

في التجارب السريرية دّلت لقاحات COVID-19 على منحها وقاية ممتازة من اإلصابة بمرض COVID-19. في تلك التجارب، تبّيّن بعد 

تلّقي جرعتين من لقاح Comirnaty (Pfizer) أن فعاليته كانت حوالي %95. وفي دراسة إسرائيلية، تبّين أن لقاح Pfizer يوفر فعالية 

بنسبة 87% لناحية االستغناء عن ضرورة دخول المستشفى بسبب COVID-19 بعد 7 أيام من أخذ الجرعة الثانية منه.     

وتبين أن لقاح Comirnaty (Pfizer) فعال بحوالي 91% ضد COVID-19 المصحوب بأعراض وذلك لفترة تصل إلى 6 شهور بعد 

الجرعة الثانية. وسوف يتوفر المزيد من المعلومات عن مدة الوقاية التي تمنحها لقاحات COVID-19 في األشهر القادمة. 

هل لقاح Comirnaty (Pfizer( فعال ضد المتحورات الجديدة للفيروس؟ 

يسهل انتشار بعض متحورات SARS-CoV-2 األخيرة وقد تم ربطها باألعداد المتزايدة لحاالت اإلصابة في بعض البلدان. 

 COVID-19 وتشير األدلة الحالية من التجارب السريرية أنه ُيرجح أن تمنح األجسام المضادة التي ُينتجها الجسم بعد التلقيح بـ

الوقاية من عدد من الطفرات )السالالت المتحّورة( والتغييرات الثانوية في الفيروس. 

ووجدت دراسة حديثة من المملكة المتحدة أن لقاح Comirnaty (Pfizer) فعال بنسبة 96% لناحية االستغناء عن ضرورة دخول 

المستشفى بسبب متحورة Delta بعد الجرعة الثانية من اللقاح.  

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://media.tghn.org/articles/Effectiveness_of_COVID-19_vaccines_against_hospital_admission_with_the_Delta_B._G6gnnqJ.pdf


© NSW Ministry of Health. SHPN (XXX) XXXXXX August 2021      2 / 3

health.nsw.gov.au 

Arabic
COVID-19 vaccination - Pfizer 
Information for students and parents

هل يستطيع األطفال والمراهقون تلّقي لقاح COVID-19؟ 

إن لقاح Pfizer مسّجل لالستعمال لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق وهو حالياً نوع لقاح COVID-19 المفّضل 

استخدامه للذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً. 

وفي 23 تموز/يوليو 2021، وافقت إدارة السلع العالجية )TGA( لمدة زمنية محددة على استخدام لقاح Pfizer لألشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم 12 عاماً وما فوق. وسابقاً، تمت الموافقة لمدة زمنية محددة على استخدام لقاح Pfizer للذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما 

فوق. 

وفي الواليات المتحدة األمريكية، تلّقت منذ 25 تموز/يوليو 2021  نسبة 27,7% من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 

عاماً جرعتين من اللقاح و37% جرعة واحدة على األقل. 

وفي 31 آذار/مارس 2021 أعلنت Pfizer عن نتائج دراسة أجرتها على مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً تلّقوا لقاح 

Pfizer. دلت هذه الدراسة على أن لقاح Pfizer كان شديد الفعالية لناحية تكوين معدالت عالية من األجسام المضادة الوقائية واعُتبر 

مأموناً لهذه الفئة العمرية. 

ما هي اآلثار الجانبية التي قد تحصل بعد تلّقي لقاح Comirnaty (Pfizer)؟ 

تشمل اآلثار الجانبية الشائعة بعد تلّقي Comirnaty ما يلي: 

ألم أو توّرم في موضع الحقنة	 

تعب	 

وجع في الرأس	 

ألم في العضالت	 

ارتفاع بالحرارة وقشعريرة برد )بردّية( 	 

ألم في المفاصل. 	 

وتشمل اآلثار الجانبية األقل شيوعاً بعد تلّقي Comirnaty ما يلي:

احمرار في موضع الحقنة	 

غثيان	 

تضّخم العقد اللمفاوية	 

شعور بالتوّعك	 

ألم في األطراف	 

أرق	 

حكاك في موضع الحقنة. 	 

وتشمل اآلثار الجانبية النادرة التي تم اإلبالغ عنها بعد تلّقي Comirnaty ما يلي:

رد فعل تحّسسي شديد )تأق(.	 

التهاب في العضلة القلبية، تسمى التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب )التأمور(	 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid- :يمكن تنزيل نشرة معلومات خاصة بالمرضى من الموقع التالي

19-vaccination-after-your-pfizer-comirnaty-vaccine

ما هو التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب )التأمور(؟ وهل يسبب لقاح  Pfizer) Comirnaty( هاتين 

الحالتين؟  

هناك أسباب عديدة قد تسبب التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب أو كال الحالتين معاً، منها وجود حاالت مرضية متعلقة 

بالمناعة الذاتية، والفيروسات والجراثيم، وبعض أنواع السرطان، وبعض األدوية. ويمكن أن يعاني األشخاص الذين يصابون بالمرض 

من جراء COVID-19 من التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب. 

وقد تم اإلبالغ في بلدان خارجية عن إصابة أشخاص تلقوا لقاحات تعتمد على mRNA COVID-19 )بما فيها لقاح Pfizer( بالتهاب 

عضلة القلب والتهاب غشاء القلب. وتم اإلبالغ بشكل أكبر عن حصول تلك الحالتين لدى الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، 

ومعظمها بعد الجرعة الثانية من اللقاح وعادًة خالل األيام القليلة التي تلت تلّقي لقاح COVID-19. وال ُتعرف حتى اآلن النسبة 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-topline-results-pivotal
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-after-your-pfizer-comirnaty-va
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-after-your-pfizer-comirnaty-va
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الدقيقة لعدد الحاالت لكنها نادرة. ومعظم الحاالت كانت طفيفة وتمت معالجتها بعالجات بسيطة كمسكنات الوجع. وال تزال 

اللجنة االستشارية العالمية لسالمة اللقاحات التابعة لـWHO توصي بأن فوائد لقاح mRNA COVID-19 تفوق كثيراً مخاطر التعرض 

اللتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب. 

وقد تم اإلبالغ أيضاً عن حاالت إصابة بالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب بعد التلقيح في أستراليا. وتراقب الـTGA حالياً هذه 

الحاالت. هذا وتحصل كال الحالتين بصورة شائعة نسبياً لدى عامة الناس، وال يعود سبب جميع الحاالت التي ُيبّلغ عنها بعد التلقيح 

إلى اللقاح )أي أن حصول بعضها قد يتزامن صدفًة مع أخذ اللقاح(. 

وقد أصدرت ATAGI والـ )Cardiac Society of Australia and New Zealand )CSANZ دلياًل مشتركاً عن التهاب عضلة القلب 

  .Department of Health ويمكن العثور على هذا الدليل على موقع .mRNA والتهاب غشاء القلب بعد تلّقي لقاحات

ما هي أعراض التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب ومتى ينبغي أن أحصل على عناية طبية بشأنها؟ 

تحصل أعراض التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب خالل فترة تتراوح بين يوم وخمسة أيام )وقد تصل إلى 10 أيام( من تلّقي 

اللقاح، وتشمل: 

ألم في الصدر )غالباً ما يكون حاداً أو شبيهاً بالطعن أو موجعاً(  	 

الشعور بتسارع ضربات القلب أو بخفقان القلب أو بقوة ضربات القلب وتسارعها.  	 

إغماء	 

ضيق في التنفس	 

إذا عانى طفلك من هذه األعراض، يرجى الحصول على عناية طبية وإخبار مقدم الرعاية الصحية بالتلقيح األخير الذي تلّقاه الطفل.  

اإلبالغ عن اآلثار الجانبية

يمكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبية المشتبه بها إلى المركز أو العيادة حيث تم إجراء التلقيح، لكي يتم اإلبالغ رسمياً عن تلك اآلثار 

الجانبية نيابًة عنك. 

د صفحة اإلبالغ عن اآلثار الجانبية المشتبه بها والمرتبطة بلقاح COVID-19 على  وإذا كنت تفضل اإلبالغ عنها بنفسك، يرجى تفقُّ

موقع TGA اإللكتروني واتباع التعليمات الموجودة على تلك الصفحة. 

للمزيد من المعلومات

 	https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-atagi-clinical-guidance-on-covid-19-

vaccine-in-australia-in-2021

 	https://www.ncirs.org.au/health-professionals/ncirs-fact-sheets-faqs

 	 https://www.ncirs.org.au/public/covid-19-vaccines

 	https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-pfizer-

 comirnaty-vaccine

 	https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/what-

happens-after-i-am-vaccinated-for-covid-19

 	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

https://www.who.int/news/item/26-05-2021-gacvs-myocarditis-reported-with-covid-19-mrna-vaccines
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine

