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حول المعهد 

الوطني للشيخوخة

المعهد الوطني للشيخوخة هو مركز للسياسة العامة 

واألبحاث ومقره في جامعة رايرسن في تورونتو. 

يهدف المعهد الوطني للشيخوخة إىل السعي نحو 

شيخوخة ناجحة طوال دورة الحياة. وهو المركز 

الوحيد المكلف بالنظر في أمور الشيخوخة من 

وجهات نظر كثيرة، منها تلك المتعلقة بالعافية 

المالية والجسدية والنفسية واالجتماعية.

يركز المعهد الوطني للشيخوخة عىل إدارة األبحاث 

العملية المتعددة التخصصات القائمة عىل األدلة 

لتقديم خطة توفر سياسة عامة وممارسات أفضل 

لمعالجة التحديات والفرص المختلفة الناشئة 

عن فئة المسنين في كندا. يلتزم المعهد الوطني 

للشيخوخة بتوفير اإلدارة الوطنية وتوعية الجمهور 

للعمل بإنتاجية وتعاون مع جميع المستويات 

الحكومية والشركاء في القطاعين الخاص والعام 

والمؤسسات التعليمية والمنظمات المعنية 

بالشيخوخة والكنديين ككل.

كما أن المعهد الوطني للشيخوخة يَُعد المركز 

األكاديمي لالستراتيجية الوطنية للمسنين، وهي 

وثيقة سياسة متجددة قائمة عىل األدلة شارك في 

كتابتها مجموعة من كبار الباحثين وخبراء السياسات 

والمنظمات المعنية من مختلف أنحاء كندا ونُشرت 

ألول مرة في عام 2014.

تحدد االستراتيجية الوطنية للمسنين أربع ركائز توجه 

عمل المعهد الوطني للشيخوخة من أجل التقدم 

المعرفي وبناء سياسات مدروسة من خالل البحث 

القائم عىل األدلة حول الشيخوخة في كندا: مواطنون 

مستقلون ومنتجون ومشاركون؛ حياة صحية مفعمة 

بالنشاط؛ رعاية أقرب إىل المنزل؛ ودعم مقدمي الرعاية.

حول برنامج الشيخوخة 

الصحية وطب 

الشيخوخة لدى شبكة 

الصحة الجامعية وهيئة 

سيناء للرعاية الصحية 

)Sinai Health(
يُعنى برنامج الشيخوخة الصحية وطب الشيخوخة 

لدى هيئة سيناء للرعاية الصحية وشبكة الصحة 

الجامعية برعاية جميع المسنين وخاصة أصحاب 

الحاالت المعقدة واألكثر ضعفاً. نقدم خبرة شخصية 

ونجري األبحاث ونطبق نماذج رعاية مبتكرة ونثقف 

أنفسنا واآلخرين ونتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق 

شيخوخة صحية.
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جدول المحتويات

أنا شخص ُمسن، هل يجب أن أتلقى لقاح كوفيد-19؟

كيف تعمل اللقاحات؟

ما هو الحمض النووي الريبوزي المرسال وكيف يُستخدم لتصنيع اللقاحات؟

ما هو الفيروس الغدي وكيف يُستخدم لصنع اللقاحات؟

ُطّورت لقاحات كوفيد-19 بسرعة كبيرة جداً. هل أُهملت أي خطوات هامة أثناء تطويرها، وهل هي آمنة؟

هل لقاحات كوفيد-19 فعالة لدى المسنين؟

ما هي اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 لدى المسنين؟

 هل يجب أخذ األسيتامينوفين )المعروف أيضاً باسم تايلينول( أو األدوية الال ستيروئيدية المضادة

لاللتهابات قبل الحصول عىل اللقاح لمنع ظهور أعراض ما بعد اللقاح؟

هل من اآلمن إعطاء لقاح كوفيد-19 للمسنين منقوصي المناعة؟

ما هو وضع لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19؟ هل هو خيار آمن للمسنين في كندا؟

سمعُت أنه قد تشكلت جلطات في الدم لدى األشخاص بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا، هل هذا صحيح؟

سمعت أن المسنين يموتون بعد تلقي اللقاح، هل هذا صحيح؟

هل من اآلمن والمستحسن إعطاء لقاح كوفيد-19 للمسنين المصابين بالخرف؟

أنا شخص مسن وقد أصبت مسبقاً بكوفيد-19، هل أحتاج إىل أخذ اللقاح؟

هل يعني الحصول عىل اللقاح أنني سأُصاب بكوفيد-19؟

سمعت أن المواد المستخدمة في اللقاح ضارة، هل هذا صحيح؟

هل سيحمي لقاح كوفيد-19 من أشكال الفيروس المتحورة الجديدة الناشئة؟

أنا شخص مسن وأعيش في المجتمع المحلي، متى سأحصل عىل اللقاح؟

أنا أعتني بشخص مسن ال يرغب في الحصول عىل اللقاح، كيف أقنعه بأنه آمن؟

 أنا أنتمي إىل مجتمع من ذوي البشرة غير البيضاء، وأشعر بالتردد في أخذ لقاح كوفيد-19،

كيف أعرف إن كان آمناً بالنسبة لي؟

يجري اآلن إعطاء اللقاح، متى يمكننا إذاً أن نعود إىل الحياة الطبيعية؟

هل هناك لقاحات أخرى يجب أن أحصل عليها؟
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منذ بداية جائحة كوفيد-19، ساد اعتقاد بأن الطريقة 

الوحيدة للعودة إىل الحياة “الطبيعية” تتمثل في 

 تطوير وتوزيع لقاح آمن وفّعال.

في نهاية عام 2020، اعتمدت كل من كندا 

والواليات المتحدة وأوروبا لقاحين طورتهما شركتا 

فايزر بيونتك وموديرنا، وذلك لحماية األشخاص 

البالغين من المرض واحتمال الوفاة نتيجة اإلصابة 

بكوفيد-19. في بداية عام 2021، اعُتمد لقاحان 

إضافيان لالستخدام في كندا؛ أحدهما من إنتاج 

شركة أسترازينيكا بالشراكة مع جامعة أوكسفورد 

واآلخر من إنتاج شركة جونسون أند جونسون. 

قوبلت أخبار تطوير هذين اللقاحين واعتمادهما في 

أقل من عام واحد بالحماس واألمل، ولكنها أيضاً 

لم تخُل من الشك وخاصة بين المسنين وبعض 

الفئات األكثر عرضة للمرض في مجتمعنا.

  

هناك العديد من األسئلة 

المشروعة والمفاهيم الخاطئة 

حول لقاحات كوفيد-19 هذه 

وكيف طوِّرت وما تعنيه بالنسبة 

 لصحتنا الشخصية.

فيما يلي بعض األسئلة الشائعة المتداولة حول 

 لقاحات كوفيد-19 بين المسنين في كندا مع

األجوبة المدعومة باألدلة للمساعدة عىل اطالعكم 

عىل آخر الحقائق.

ُوجد أن لقاحات كوفيد-19 التي 

اعُتمدت في كندا لتلقيح المسنين 

آمنة وفّعالة إىل حد كبير. 

هناك العديد من الفوائد المرتبطة بتلقي لقاح 

كوفيد-19 - أهمها أن اللقاح يقلل من خطر إصابتك 

بالمرض في حال تعرضك للفيروس ويحمي 

األشخاص من حولك الذين قد يكونوا أيضاً عرضة 

 لخطر اإلصابة بالمرض الشديد. 

توصي هيئة الصحة العامة في كندا وجمعية الطب 

والتمريض الكندية بأن يحصل جميع المسنين من 

الكنديين عىل اللقاح عند تمكّنهم من ذلك. تتطلب 

لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا 

المعتمدة الحصول عىل جرعتين من أجل أن يكّون 

جسمك المناعة أو الحماية المالئمة الناتجة عنها. 

يتطلب لقاح جونسون أند جونسون المعتمد جرعة 

واحدة فقط لتكوين المناعة أو الحماية المالئمة 

 الناتجة عنه.  

بعد الحصول عىل اللقاح الكامل 

ببضعة أسابيع، يُتوقع أن توفر كل 

من هذه اللقاحات فعالية أساسية 

بنسبة %100 في وقايتك من 

دخول المستشفى أو الوفاة نتيجة 

اإلصابة بكوفيد-19.

مقدمة

أنا شخص ُمسن، هل يجب أن 

أتلقى لقاح كوفيد-19؟
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إن جهازك المناعي مصّمم لمهاجمة أي شيء 

غريب في جسمك كالفيروسات والبكتيريا. فحين 

يواجه جسمك شيئاً جديداً، مثل فيروس كوفيد-19، 

فإنه يستغرق وقتاً كي يعزز من جهازه المناعي أو 

دفاعاته. بما أن جسمك لم يواجه الفيروس من قبل، 

يمكن للعدوى أن تكون قد تسببت بكثير من األذى 

الذي قد يؤدي أحياناً إىل المرض الشديد والوفاة، 

ريثما يصبح مستعداً للدفاع عن نفسه. ولكنه حين 

يحارب ذلك الفيروس، فإنه ينتج نوعاً خاصاً من 

الذاكرة المناعية أو حماية طويلة األمد تساعده عىل 

تذكر كيفية محاربة ذلك الفيروس. وبالتالي، ففي 

المرة التالية التي تجابِه فيها نفس الفيروس، يتذكره 

جسمك ويتمكن من تجميع جهازه الدفاعي بسرعة 

 في مواجهته. 

هنا تكمن الفائدة في تلقي اللقاحات؛ فهي تمكّن 

الجسم من تعزيز االستجابة المناعية ضد مجموعة 

من الكائنات الحية المسببة لألمراض. يعني ذلك أنه 

إن صادف جسمك فيما بعد كائناً حّياً حقيقياً مسبباً 

لمرض قد تلقحت ضده، يمكنه أن يتعرف عليه 

بسرعة ويستجيب له مباشرة ويحاربه قبل أن يسبب 

 مشاكل صحية خطيرة.

تُصّنع اللقاحات التقليدية من جرعات صغيرة أو 

معّطلة من كامل الكائن الحي المسبب للمرض، أو 

من البروتينات التي ينتجها، والتي تُدخل إىل الجسم 

لحث الجهاز المناعي عىل االستجابة. تستخدم بعض 

اللقاحات التقليدية فيروسات ُغدية تم إضعافها 

بحيث ال يمكنها أن تسبب العدوى لدى البشر، 

وذلك لحمل التعليمات إلنتاج جزيئات الحمض 

النووي الريبوزي المرسال، التي تعطي التعليمات 

بعد ذلك ألجسامنا حول كيفية إنتاج بروتينات 

فيروسية. كال اللقاحين المعتمدين حالياً من 

أسترازينيكا وجونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 

هي من لقاحات الفيروسات الغدية. وبالعكس، فإن 

لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال توصل 

جزيء الحمض فقط، الذي يقدم التعليمات بعد ذلك 

للجسم إلنتاج بعض البروتينات الفيروسية نفسها. 

لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا ضد كوفيد-19 هي 

من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.

 ما هو الحمض النووي

 الريبوزي المرسال وكيف

يُستخدم لتصنيع اللقاحات؟

الحمض النووي الريبوزي المرسال أو mRNA هو 

جزيء طبيعي المنشأ في أجسامنا وهو مشابه 

لبطاقة الوصفة التي تقوم بشكل أساسي بوضع 

التعليمات الوراثية موضع التنفيذ. يعطي الحمض 

النووي الريبوزي المرسال التعليمات ألجسامنا 

 إلنتاج البروتينات الضرورية.

قبل جائحة كوفيد-19، درس 

الباحثون عالجات مبنية عىل 

أساس الحمض النووي الريبوزي 

 المرسال وتعاملوا معها لعقود.

فور توفر المعلومات الضرورية حول الفيروس 

المسبب لكوفيد-19، بدأ العلماء بتصميم لقاحات 

الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19 

التي اعُتمدت أوالً. في هذه اللقاحات، يُستخدم 

الحمض النووي الريبوزي المرسال المركب للطلب 

من الجسم أن ينتج قطعة غير ضارة من ‘بروتين 

سبايك’ الذي يتواجد عىل سطح فيروس كوفيد-19 

الحقيقي. تعمل هذه اللقاحات عن طريق توصيل 

كيف تعمل اللقاحات؟
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تعليمات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو ‘بطاقة 

الوصفة’ التي توجه الجسم إلنتاج كمية صغيرة من 

بروتين سبايك. تدرك أجسامنا أن هذا البروتين ال 

ينتمي إليها، وتعزز من االستجابة المناعية عن طريق 

إنتاج أجسام مضادة واقية ضد ‘بروتين سبايك’ 

الخاص بفيروس كوفيد-19، لذا إن صادفت أجسامنا 

فيما بعد الفيروس الحقيقي المسبب لكوفيد-19، 

ستعرف مباشرة كيف تتصدى له. ال يدوم الحمض 

النووي الريبوزي المرسال في اللقاح لفترة طويلة في 

الجسم، حيث أنه يتفكك بسرعة. ال يستطيع الحمض 

النووي الريبوزي المرسال في اللقاح أن يدخل في 

الحمض النووي )DNA( في جسمك.

تُعد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال تقدماً 

علمياً مثيراً، وستوفر لنا إمكانية تصميم لقاحات ضد 

فيروسات أخرى أيضاً مثل فيروس اإلنفلونزا وفيروس 

زيكا وفيروس داء الَكلَب والفيروس المضخم للخاليا. 

كما تُدرس لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال 

لتكون طريقة جديدة في محاربة السرطان.

ما هو الفيروس الغدي وكيف 

يُستخدم لصنع اللقاحات؟

الفيروس الغدي هو الفيروس يمكنه أن يسبب 

الزكام. خضع جينوم الفيروس الغدي لدراسة موسعة، 

لذا فإن العلماء يعلمون كيف يعمل وكيف يمكن 

تعديله وإضعافه حتى ال يتمكن من استنساخ نفسه 

عند استخدامه لصنع اللقاحات. ال تملك اللقاحات 

التي تم إضعافها القدرة عىل أن تسبب لك المرض، 

إال أن هذه الفيروسات الغدية الضعيفة تظل قادرة 

عىل تحفيز استجابة مناعية قوية. ال تُعتبر لقاحات 

الفيروسات الغدية سهلة التصميم فحسب، بل إنها 

أيضاً سهلة اإلنتاج عىل نطاق واسع وهو أمر مفيد 

خاصة أثناء جائحة.

في هذه اللقاحات، تدخل التوجيهات لصنع 

“بروتين سبايك” الخاص بفيروس كوفيد-19 في 

الفيروس الغدي المعدل. يستخدم لقاحا أسترازينيكا 

وجونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 أنواعاً مختلفة 

من الفيروسات الغدية لصنع لقاحاتها. عند حقنها 

في اإلنسان، تتحول التوجيهات إىل حمض نووي 

ريبوزي مرسال، يعطي التعليمات بعد ذلك إىل 

أجسامنا حول كيفية صنع “بروتين سبايك “ الخاص 

بفيروس كوفيد-19 الذي تولد أجسامنا ضده استجابة 

مناعية. من المهم التذكر أيضاً أن هذه اللقاحات ال 

 ،)DNA( تسبب أي تغييرات عىل حمضك النووي

كما أنها في الواقع تتفكك أيضاً بسرعة في جسمك.
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 ُطّورت لقاحات كوفيد-19

بسرعة كبيرة جداً. هل أُهملت 

أي خطوات هامة أثناء تطويرها، 

وهل هي آمنة؟

وفقاً للموقع اإللكتروني لهيئة الصحة العامة الكندية، 

فإن جميع لقاحات كوفيد-19 المعتمدة في كندا:

تم تجريبها عىل مئات اآلالف من المشاركين،  	■
بما فيهم المسنين، في تجارب سريرية مكّثفة

لّبت جميع المتطلبات المعتادة للحصول عىل  	■
الموافقة، بما فيها جميع متطلبات السالمة 

المعتادة للّقاحات، ولم تُغفل أي متطلبات 

للموافقة عىل هذه اللقاحات

سُتراقب لمتابعة أي تفاعالت عكسية يمكن أن  	■
تحصل بعد التلقيح

اتحدت الدول والشركات في أنحاء العالم وتعاونت 

بشكل لم نشهده من قبل للمساعدة عىل تطوير 

هذه اللقاحات. وضعت الهيئات الصحية والباحثون 

ومصنعو اللقاحات تطوير لقاحات كوفيد-19 عىل 

رأس أولوياتهم وذلك باستثمار مبالغ طائلة وإعادة 

ترتيب مناصب الموظفين وعقد عدة اتفاقيات 

 تعاون لبذل الجهود المتعلقة بلقاحات كوفيد-19.

لم يكن أي من ذلك عىل حساب إغفال السالمة، 

وقد تمت بالتأكيد مراعاة العناية الواجبة المطلوبة 

في التجارب السريرية إلثبات سالمتها وفعاليتها.

من العوامل األخرى التي سرّعت من إيجاد لقاحات 

كوفيد-19 المعتمدة:

تطويرنا للقاحات كوفيد-19 األوىل كان مبنياً  	■
عىل عقود من األبحاث التي أجريت عىل 

سالالت أخرى من الفيروسات التاجية قبل 

ظهور كوفيد-19، مثل متالزمة الشرق األوسط 

التنفسية )MERS( والفيروس التاجي المسبب 

 للمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة

)SARS السارس(

التطورات اإلضافية في العلوم والتكنولوجيا  	■
سّهلت من تطوير لقاحات جديدة؛ فور تسجيل 

التسلسل الوراثي للفيروس والذي تم بعد 

اكتشاف فيروس كوفيد-19 بفترة بسيطة، 

استطاع العلماء البدء بالعمل خالل فترة وجيزة 

لترشيح مجموعة متنوعة من اللقاحات والبدء 

بالتجارب السريرية

التعاون الدولي الوثيق بين العلماء والمهنيين  	■
الصحيين والباحثين والصناعات والحكومات 

بما في ذلك التمويل الوافر لتنفيذ التجارب 

السريرية الكبيرة المطلوبة الختبار وإثبات سالمة 

وفعالية اللقاحات قيد التطوير بسرعة أكبر

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
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 هل لقاحات كوفيد-19

فعالة لدى المسنين؟

نعم. أدرجت تجارب لقاحات فايزر 

بيونتك وموديرنا وجونسون أند 

جونسون عدداً كافياً من المسنين 

في تجارب لقاحاتها األساسية 

إلثبات أن لقاحات كوفيد-19 التي 

ينتجونها آمنة وفعالة بالنسبة لهم.

حيث أن التجارب األولية للقاح أسترازينيكا لم تُدرج 

 عدداً كافياً من البالغين إلثبات فعاليته بوضوح

 مبدئياً بينهم، إال أن بيانات التجارب السريرية

الالحقة من الواليات المتحدة باإلضافة إىل األدلة 

من الحياة الواقعية بعد استخدامه عىل ماليين 

المسنين في المملكة المتحدة ساعدت عىل تأكيد 

أن هذا اللقاح المضاد لكوفيد-19 آمن وفّعال بالنسبة 

للمسنين أيضاً.

وحيث أن الفعالية اإلجمالية للقاحات فايزر بيونتك 

وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون تتفاوت 

في الوقاية من حاالت المرض بكوفيد-19 المؤكدة 

مخبرياً، إال أنه ُوجد أن فعاليتها في الوقاية من دخول 

المستشفى والوفاة تبلغ %100 بالنسبة لمن تلقى 

اللقاح بالكامل في التجارب السريرية المقّيمة لفعالية 

هذه اللقاحات. 

ال يُنصح بمقارنة نسب الفعالية 

المختلفة بين اللقاحات بسبب 

وجود اختالف ضئيل في نقطة 

نهاية الفعالية في كل من التجارب 

– لذا ال يمكن مقارنتها بسهولة 

ببعضها البعض. وباإلضافة إىل 

ذلك، أُجريت التجارب السريرية 

المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 

المختلفة في بلدان مختلفة وفي 

أوقات مختلفة أثناء الجائحة، 

كما أن كمية كوفيد-19 المنتشرة 

وعدد وأنواع األشكال المتحورة 

من الفيروس أثناء القيام بهذه 

التجارب يمكن أن تكون قد 

أثرت عىل نتائج فعاليتها. ما يهم 

تذكره هو أن جميع اللقاحات 

تتمتع بفعالية كبيرة في الوقاية 

من المرض الشديد ودخول 

المستشفى والوفيات المرتبطة 

كوفيد-19.

ما ال نعرفه بعد هو مدى فعالية تلقي اللقاح في 

الحد من خطر نشر أو نقل الفيروس لشخص آخر، 

رغم أن األدلة الظاهرة حالياً تشير بقوة إىل انخفاض 

احتمال نشر العدوى من متلقي هذه اللقاحات إىل 

غيرهم بشكل كبير. ولكن مع أن اللقاحات تقلل 

من خطر نشر العدوى بالفعل، إال أننا ال نستطيع 

القول بعد بأنها تقضي عليها. نتيجة لذلك، إىل أن 

ينخفض عدد المصابين بكوفيد-19 وأن يحصل 

معظم الكنديين عىل لقاحاتهم، علينا أال نتوقف 

عن اتخاذ تدابير الصحة العامة الهامة األخرى 

لمنع انتشار كوفيد-19. ارتداء كمامة في األماكن 

العامة وممارسة التباعد االجتماعي وغسل اليدين 

بشكل متكرر وتجنب األماكن المزدحمة، تبقى كلها 

استراتيجيات هامة في الوقت الحالي.
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ما هي اآلثار الجانبية للقاحات 

كوفيد-19 لدى المسنين؟

تعني اآلثار الجانبية للّقاح أن الجهاز المناعي للجسم 

يبدأ في العمل ويستعد للتعرف عىل الفيروس 

 ومحاربته إن واجهه في المستقبل. 

تكون اآلثار الجانبية المرافقة 

للقاحات كوفيد-19 طفيفة عادة، 

وال تختلف لدى المسنين عن 

 غيرهم من الفئات السكانية.

ما يبعث عىل الطمأنينة بشكل كبير هو أنه لم يظهر 

نمط واضح من األحداث الخطيرة أو العكسية غير 

المتوقعة بين عشرات الماليين من المسنين الذين 

تلقوا اللقاح حتى اآلن.

قد تتضمن اآلثار الجانبية ألماً في الذراع في مكان 

الحقنة أو صداع أو ألم في العضالت أو وهن أو حمى 

أو إسهال يمكن أن يستمر ليوم أو يومين وقد يزيد 

عن بضعة أيام في حاالت نادرة. إن استمرت اآلثار 

الجانبية ألكثر من يومين، اتصل بطبيبك. 

عادة ما تمثل اآلثار الجانبية للّقاح إشارة إىل أن 

الجهاز المناعي يقوم بواجبه كما يجب: يشّغل 

مناعتك ويقويها لحمايتك مما تتلقح من أجله.

في الواقع، بما أن الجهاز المناعي 

لدى المسنين قد يكون أضعف 

مما هو عليه لدى الشباب، فإن 

نسبة ظهور اآلثار الجانبية المذكورة 

أعاله تكون أقل، إال أنهم يحصلون 

مع ذلك عىل نفس مستوى 

المناعة أو الحماية الذي يحصل 

عليه الشباب عند تلقي هذه 

 اللقاحات.

قد تعاني من رد فعل تحسسي تجاه أي دواء أو طعام. 

من المحتمل أن يكون لدى البعض حساسية تجاه 

أحد مكونات لقاحات كوفيد-19؛ ولكن من المهم تذّكر 

أن ردود الفعل التحسسية هذه نادرة نسبياً. إن كنت 

تعاني من حساسية، بما في ذلك الحساسية الشديدة 

 ،EpiPen التي تتطلب أن تحمل معك حقنة إيبيبين

فمن المستحسن أن تناقش موضوع اللقاح مع 

طبيبك حيث يمكنه تقييم تعرضك للخطر وتزويدك 

بمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول عىل 

اللقاح بأمان.

هل يجب أخذ األسيتامينوفين 

 )المعروف أيضاً باسم تايلينول(
أو األدوية الال ستيروئيدية 

المضادة لاللتهابات قبل الحصول 

 عىل اللقاح لمنع ظهور أعراض

ما بعد اللقاح؟

عندما تؤخذ هذه األدوية قبل تلقي اللقاح، يمكن أن 

تتسبب من الناحية النظرية في إضعاف االستجابة 

المناعية للشخص وبذلك تجعل اللقاحات أقل 
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فعالية - لذا فال يُنصح بأخذها قبل اللقاح. مع ذلك، 

فهي مفيدة في تخفيف اآلثار الجانبية عند ظهورها 

بعد تلقي اللقاح. يُفّضل أن يستخدم المسنون 

األسيتامينوفين )المعروف أيضاً باسم تايلينول(.

هل من اآلمن إعطاء لقاح 

كوفيد-19 للمسنين منقوصي 

المناعة؟

يزيد احتمال تعرض مرضى نقص 

المناعة أو أصحاب األجهزة المناعية 

الضعيفة إىل خطر اإلصابة بمرض 

 شديد والوفاة نتيجة كوفيد-19.

يشمل ذلك المسنين المصابين بالسرطان أو فيروس 

نقص المناعة البشرية أو متلقي زراعة األعضاء أو من 

يتناولون منشطات أو أدوية أخرى لعالج حاالت طبية 

معينة، تسمى بمثبطات المناعة، والتي تقلل من قدرة 

الجسم عىل محاربة بعض أنواع العدوى. نظراً لزيادة 

خطر تعرضهم لمرض شديد والوفاة نتيجة كوفيد-19، 

يجب عىل األشخاص منقوصي المناعة تلقي لقاحات 

كوفيد-19 إن لم يكن هناك موانع مطلقة. حيث أن 

جميع اللقاحات المعتمدة حالياً خالية من الفيروسات 

الحية، فال يوجد خطر للتعرض للعدوى بالفيروس 

الحقيقي عند الحصول عىل أي منها.

عىل العموم، بالنسبة للمسنين في كندا الذين يعانون 

من اضطرابات مناعية محكومة جيداً، يؤكد الخبراء 

الطبيون أن الفوائد اإليجابية للقاحات كوفيد-19 دائماً 

ما تكون أكثر أهمية من أي مخاطر تقريباً، ويُنصح بأخذ 

اللقاح. إضافة إىل ذلك، من المفيد دائماً أن تتحقق 

من آخر المعلومات والنصائح حول سالمة وفعالية 

هذه اللقاحات مع طبيبك المطلع عىل وضعك الطبي 

الكلي بشكل جيد.

ما هو وضع لقاح أسترازينيكا 

المضاد لكوفيد-19؟ هل هو خيار 

آمن للمسنين في كندا؟

اعُتمد لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا 

وجامعة أوكسفورد لالستخدام في كندا في بداية 

عام 2021. في البداية، لم تنصح اللجنة االستشارية 

الوطنية للتطعيم في كندا بإعطاء هذا اللقاح 

للمسنين، بسبب عدم وجود أدلة كافية لتحديد ما 

إن كان فعاالً عىل المسنين في ذلك الوقت. صدور 

بيانات التجارب السريرية في الواليات المتحدة 

وظهور أدلة قوية من الحياة الواقعية الداعم لفعاليته 

لدى المسنين، مع عدم وجود مخاوف إضافية 

عىل السالمة في هذه الفئة العمرية، سمح للجنة 

االستشارية الوطنية للتطعيم بالتوصية بإعطائه 

للمسنين بتاريخ 15 مارس/آذار 2021. كما راجعت 

كثير من البلدان األوروبية األخرى إرشاداتها بشكل 

مماثل أيضاً.

سمعُت أنه قد تشكلت جلطات 

في الدم لدى األشخاص بعد 

 تلقيهم لقاح أسترازينيكا، هل

هذا صحيح؟

بعد ظهور بعض المخاوف المبدئية حول إمكانية 

تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات في الدم، أوقفت 

عديد من البلدان األوروبية استخدامها لهذا اللقاح 

إىل أن استطاعت تحديد ما إن كان األمر كذلك. 

قررت وكالة األدوية األوروبية بتاريخ 18 مارس/

آذار 2021 أن لقاح أسترازينيكا لم يرتبط إجماالً 
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بازدياد التعرض لخطر اضطرابات تشكل جلطات 

الدم. من بين العشرين مليون شخص تقريباً الذين 

تلقوا لقاح أسترازينيكا في أنحاء المملكة المتحدة 

وأوروبا، الحظت وكالة األدوية األوروبية وجود حاالت 

نادرة جداً من جلطات الدم غير العادية المصاحبة 

لمستويات منخفضة من الصفائح الدموية )العناصر 

المساعدة عىل تجلط الدم( بعد تلقيهم للقاح، إال أن 

هذه الحاالت أصابت النساء دون سن الـ 55. بشكل 

عام، قررت وكالة األدوية األوروبية أنه نظراً للخطورة 

الشديدة لكوفيد-19 وانتشاره الواسع، فإن فوائد 

لقاح أسترازينيكا في الوقاية منه تفوق مخاطر اآلثار 

الجانبية، وخاصة بين المسنين.

يسلط هذا الوضع الضوء عىل أهمية االستمرار 

بمراقبة اللقاح بعد اعتماده لرصد وجود أي آثار سلبية 

نادرة للغاية. ما تشير إليه هذه الحادثة هو أننا نملك 

آليات قوية تضمن إجراء تحقيق كامل حتى عىل اآلثار 

الجانبية األشد ندرة.

 سمعت أن المسنين يموتون 

 بعد تلقي لقاح كوفيد-19،

هل هذا صحيح؟

لم تثبت صحة التقارير القائلة بأن اللقاح كان السبب 

في وفاة 23 مسناً من متلقي اللقاح في النرويج بعد 

تلقيهم له. وجدت منظمة الصحة العالمية أنه لم تكن 

هناك “زيادة غير متوقعة في عدد وفيات المسنين 

 الضعفاء أو أي أحداث عكسية غير طبيعية بعد

تلقي اللقاح”.

في الوقت الحالي، تلقت الغالبية العظمى من 

المسنين في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

وإسرائيل اللقاح دون ورود أي تقارير ُمثبتة عن 

حاالت وفاة غير متوقعة أو أحداث عكسية غير 

 طبيعية بعد تلقي لقاح كوفيد-19 )أو تسبب

بها اللقاح (.

بالنسبة للمسنين الذين يعيشون 

في دور الرعاية طويلة األمد أو في 

المجتمعات المحلية في كندا، 

ما زال الخبراء الطبيون يؤكدون 

أن الفوائد اإليجابية للقاحات 

كوفيد-19 دائماً ما تكون أكثر 

أهمية من أي مخاطر تقريباً، 

ويُنصح بأخذ اللقاح.

هل من اآلمن والمستحسن 

 إعطاء لقاح كوفيد-19

للمسنين المصابين بالخرف؟ 

السن هو عامل الخطورة األهم لإلصابة بالخرف. 

وبالنسبة لدائرة اإلحصاء الكندية، فإن ثلث الكنديين 

الذين توفوا بسبب كوفيد-19 عىل األقل كانوا 

 مصابين أيضاً بمرض الزهايمر أو أنواع أخرى

من الخرف.

https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2
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غالباً ما يعاني المصابون بالخرف 

من حالة مزمنة أخرى عىل األقل، 

كما تبين أنهم أكثر عرضة بكثير، 

مقارنة باألشخاص غير المصابين 

بالخرف، إىل خطر اإلصابة 

بالعدوى والمرض الشديد والوفاة 

بسبب كوفيد-19 وخاصة إن كانوا 

من أصحاب البشرة الملونة.

يُرجّح أن يواجه المصابون بالخرف مشاكل في 

تذكر وفهم إجراءات الصحة العامة الموصى بها، 

مثل التباعد االجتماعي وارتداء كمامة في وجود 

أشخاص آخرين مما يزيد بشكل كبير من خطورة 

إصابتهم بالعدوى بسبب كوفيد-19. لذلك، توصي 

كل من هيئة الصحة العامة في كندا وجمعية الطب 

أن  الكندية  الزهايمر  كندا وجمعية  والتمريض في 

يحصل جميع المسنين من الكنديين عىل اللقاح عند 

تمكّنهم من ذلك بما فيهم المصابين بالخرف.

هناك بعض القلق من أن تزيد بعض اآلثار الجانبية 

المحدودة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19، مثل األلم 

في الذراع أو الرأس أو العضالت أو الوهن أو الحمى 

أو اإلسهال، والتي يمكن أن تستمر ليوم أو يومين، 

من ارتباك الشخص المصاب بالخرف، ولكن يمكن 

عادة معالجة هذه اآلثار الجانبية التي قد تظهر بعد 

أخذ اللقاح بإعطاء األسيتامينوفين أو عالجات أخرى. 

تلقى اآلن الماليين من المسنين المصابين بالخرف 

حول العالم لقاحات كوفيد-19 بأمان، وما زال الخبراء 

الطبيون يؤكدون أن الفوائد اإليجابية للقاحات 

كوفيد-19 دائماً ما تكون أكثر أهمية من أي مخاطر 

 تقريباً، ويُنصح المصابون بالخرف بشكل خاص

بأخذ اللقاح.

أنا شخص مسن وقد أصبت 

مسبقاً بكوفيد-19، هل أحتاج 

إىل أخذ اللقاح؟

 

حتى لو أُصبت مسبقاً بكوفيد-19، 

ال تزال هناك فائدة من أخذك 

 للقاح ألن اإلصابة مرة أخرى

أمر وارد.

في الوقت الحالي، ال تتوفر معلومات كافية تحدد 

المدة التي يكون الشخص خاللها محمياً من اإلصابة 

بكوفيد-19 بعد إصابته به ولكن األدلة األوىل تشير 

إىل أن المناعة الطبيعية قد ال تدوم أكثر من بضعة 

أشهر. ُوجد أن اإلصابة لمرة أخرى بالنسبة لألشخاص 

المتعافين من كوفيد-19 كانت نادرة الحدوث خالل 

الـ 90 يوماً األوىل، لذلك قد يرغب البعض بتأجيل 

تلقي اللقاح أثناء هذه المدة - ولكن، إن رغبوا 

بالحصول عىل اللقاح قبل انتهائها، فال مانع في 

ذلك.

يرى العلماء أن إعطاء لقاحات 

كوفيد-19 يوفر مستوى حماية 

ضد كوفيد-19 أكثر ضماناً وأطول 

مدة وبالتالي يكون أفضل من 

اإلصابة الطبيعية بالعدوى.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12296
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12296
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هل يعني الحصول عىل اللقاح 

أنني سأُصاب بكوفيد-19؟

لقاحات كوفيد-19 األربعة المتوفرة حالياً في كندا ال 

يمكنها إصابتك بكوفيد-19 ولن تقوم بذلك. تحمل 

جميع اللقاحات في األساس بطاقة وصفة يستخدمها 

جسمك فيما بعد إلنتاج القطعة الصغيرة من بروتين 

سبايك غير الضار والذي يتشابه مع البروتين الموجود 

عىل فيروس كوفيد-19 الحقيقي، األمر الذي يساعد 

 جسمك عىل التعرف عىل الفيروس ومحاربته.

ال يحتوي لقاح كوفيد-19 في 

الواقع عىل فيروس كوفيد-19، 

لذلك ال يمكن أن تُصاب 

 بكوفيد-19 بسبب اللقاح. كما

 أن األحماض النووية المركبة

 DNA وهي الحمض النووي

والحمض النووي الريبوزي 

المرسال التي تُعد رئيسية في 

لقاحات كوفيد-19 تتفكك بسرعة 

 بمجرد دخولها إىل الجسم.

لن يسبب لقاح كوفيد-19 إعطاء نتيجة إيجابية 

عند الخضوع لفحص مسحة PCR األنفية. إن كانت 

نتيجتك في فحص مسحة PCR األنفية لكوفيد-19 

إيجابية، هذا يعني أنك مصاب بكوفيد-19 وال عالقة 

للقاح بذلك.

سمعت أن المواد المستخدمة 

في اللقاح ضارة، هل هذا صحيح؟

يحتوي كال لقاحي فايزر بيونتك وموديرنا عىل 

الحمض النووي الريبوزي المرسال وعىل مكونات 

اللقاحات العادية األخرى مثل الدهون )التي تحمي 

الحمض النووي الريبوزي المرسال( واألمالح 

باإلضافة إىل كمية صغيرة من السكر. يحتوي لقاحا 

أسترازينيكا وجونسون أند جونسون عىل الحمض 

 النووي DNA ومكونات اللقاحات العادية األخرى

 كما هو الحال في لقاحات الحمض النووي

الريبوزي المرسال.

لم يُطّور أي من لقاحات كوفيد-19 

المعتمدة باستخدام منتجات 

ثانوية من البقر أو الخنزير. 

لم يُطّور لقاحا فايزر بيونتك 

وموديرنا باستخدام خطوط خاليا 

جنينية، ولكن لقاحا أسترازينيكا 

وجونسون أند جونسون قد ُطّورا 

باستخدامها كما هو الحال مع 

الكثير من اللقاحات األخرى. من 

المهم مالحظة أنه ال تحتوي أي 

من اللقاحات عىل أي أنسجة أو 

خاليا جنينية. ال تحتوي اللقاحات 

المعتمدة حالياً عىل المواد 

الشائعة المسببة للحساسية 

مثل الالتكس والحليب والالكتوز 

والغلوتين والبيض والذرة والفول 

السوداني، كما أنها ال تحتوي عىل 

أي مواد تتم زراعتها في الجسم 

مثالً وال عىل رقائق أو أجهزة تتّبع.
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 هل سيحمي لقاح كوفيد-19

 من أشكال الفيروس

المتحورة الجديدة الناشئة؟

هناك شكالن جديدان متحوران مقلقان لفيروس 

كوفيد-19 ُعثر عليهما في المملكة المتحدة وجنوب 

افريقيا. يستطيع شكل الفيروس المتحور الذي ُوجد 

بدايًة في المملكة المتحدة تحسين كيفية ارتباط 

بروتين سبايك الموجود عىل الفيروس بمستقبالت 

خاليانا، مما يجعله أكثر التصاقاً وبالتالي تزيد قابلية 

انتشاره بنسبة %50. الفيروس المتحور الذي ُوجد 

في جنوب افريقيا أكثر التصاقاً ولكنه يحتوي أيضاً 

عىل طفرة تساعد الفيروس عىل إخفاء جزء من 

مظهره المتميز، مما يسمح له بتخطي االستجابة 

المناعية.

وجدت فايزر بيونتك وموديرنا 

وأسترازينيكا وجونسون أند 

جونسون أن لقاحاتها ضد 

كوفيد-19 فعالة ضد شكل 

الفيروس المتحور الذي ُوجد 

بدايًة في المملكة المتحدة بينما 

الحظت فايزر بيونتك وموديرنا 

وجونسون أند جونسون انخفاضاً 

طفيفاً فقط في فعاليتها ضد 

شكل الفيروس المتحور الذي 

 ُوجد بداية في جنوب افريقيا.

أشارت فايزر بيونتك وموديرنا إىل أنها تنظر في 

إضافة جرعة داعمة إىل نظام لقاحاتها. ال زال من 

المستحسن أن تتلقى لقاح كوفيد-19 في أسرع 

وقت ممكن إن تمكنت من ذلك.

 أنا شخص مسن وأعيش

في المجتمع المحلي، متى 

سأحصل عىل اللقاح؟

وفقاً للحكومة الكندية ومقاطعاتها وأقاليمها، يجب 

أن يبدأ المسنون بالحصول عىل اللقاح بحلول 

شهر مارس/آذار بينما يمكن لجميع البالغين توقع 

الحصول عىل الجرعة األوىل من اللقاح بحلول يونيو/

حزيران 2021. استمر بمتابعة المواقع اإللكترونية 

الحكومية واالستماع إىل نشرات األخبار لمعرفة آخر 

المستجدات حول توفر اللقاحات في منطقتك. 

أنا أعتني بشخص مسن ال 

يرغب في الحصول عىل اللقاح، 

كيف أقنعه بأنه آمن؟

يمكنك أن تعرض عىل الشخص المسن أسئلة 

وأجوبة خاصة بكوفيد-19 مثل هذه أو أي من الروابط 

المذكورة أدناه التي تجيب عىل أسئلة متعلقة 

بالمسنين خصيصاً.

أّكد للشخص المسن أيضاً أن 

كوفيد-19 مرض خطير، وأن أكثر 

من %95 من وفيات كوفيد-19 في 

كندا كانت ألشخاص مسنين 

في سن الـ 60 وما فوق. يمكن 

تفّهم أن المسنين قد يتخوفوا 

من لقاح كوفيد-19، ولكنهم يجب 

أن يشعروا بالطمأنينة عند معرفة 

الحقائق التي تشير إىل أن أي 

مخاطر محتملة من اآلثار الجانبية 

المتعلقة بأخذ اللقاح هي أفضل 

كثيراً من خطورة الوفاة بسبب 
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كوفيد-19، وخاصة بعدما تلقى 

ماليين المسنين حول العالم لقاح 

كوفيد-19 بأمان حتى اآلن.

أنا أنتمي إىل مجتمع من ذوي 

 البشرة غير البيضاء، وأشعر

بالتردد في أخذ لقاح كوفيد-19، 

 كيف أعرف إن كان آمنا

بالنسبة لي؟

يمكن تفهم أن األشخاص من ذوي البشرة غير 

البيضاء، وخاصة أصحاب البشرة السوداء والسكان 

األصليين في كندا، قد يكونوا مترددين في أخذ اللقاح 

بسبب العنصرية المنهجية وعدم الثقة تاريخياً بنظام 

الرعاية الصحية الكندي. ولكن أصحاب البشرة الملونة 

في كندا تأثروا بكوفيد-19 بشكل غير متناسب بسبب 

التفاوتات االجتماعية واالقتصادية والصحية، ويمكن 

ألخذ اللقاح أن يزودهم بأفضل مستوى حماية ضد 

هذا الفيروس.

إضافة إىل ذلك، قالت فايزر 

بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا 

وجونسون أند جونسون أن فعالية 

لقاحاتها متسقة عبر التركيبات 

السكانية من ناحية السن والعرق 

واإلثنية والهوية الجنسية.

 يجري اآلن إعطاء اللقاح،

متى يمكننا إذاً أن نعود إىل 

 الحياة الطبيعية؟

يتوجب علينا جميعاً االستمرار بارتداء الكمامات 

في األماكن العامة والحفاظ عىل التباعد الجسدي 

عن اآلخرين والبقاء في المنزل قدر استطاعتنا 

في المستقبل المنظور. ستستغرق السيطرة عىل 

كوفيد-19 في كندا وقتاً. تأمل الحكومة الكندية حالياً 

في توفير لقاح كوفيد-19 لجميع الراغبين بالحصول 

 عليه بحلول شهر سبتمبر/أيلول 2021.

إن حصل أكثر من %80 من 

 الكنديين عىل اللقاح بحلول

ذلك الوقت - سنكون غالباً قد 

 حققنا مستوى ‘مناعة القطيع’

أو الحماية المجتمعية التي 

ستسمح لنا بالعودة إىل مستوى 

الحياة الطبيعية.
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هل هناك لقاحات أخرى يجب 

أن أحصل عليها؟

طبعاً! توصي هيئة الصحة العامة 

في كندا أن يأخذ جميع المسنين 

في كندا جميع اللقاحات الموصى 

بها حسب أوقاتها.

عىل سبيل المثال، يوصى أن يأخذ جميع المسنين 

لقاح اإلنفلونزا السنوي كل عام في الخريف، وأن 

يحصلوا جميعهم عىل لقاح ضد مرض المكورات 

الرئوية لحمايتهم منه )أحد األسباب الشائعة 

لإلصابة بااللتهاب الرئوي لدى المسنين(، والهربس 

النطاقي )الحزام الناري( والكزاز والسعال الديكي 

والتهاب الكبد من النوع A وB. يُفّضل أن تتحقق مع 

مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي المتابع لك من 

اللقاحات التي قد تكون مؤهالً للحصول عليها.
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https://thrombosiscanada.ca/tc-updated-statement-march-18/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
https://thrombosiscanada.ca/thrombosis-canada-guidance-on-covid-19-vaccines-and-anticoagulation/
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https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact
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