
لقاح یانسن ضد كورونا
َیمنع لقاح یانسن المرض (الخطیر) بسبب فیروس كورونا، تماًما كاللقاحات 

المعتمدة األخرى ضد كورونا.

الحمایة والسالمة
قامت وكالة األدویة األوروبیة (EMA) وھیئة تقییم األدویة 

(CBG) بتقییم لقاح یانسن ضد كورونا وفًقا للفعالیة والسالمة 
والجودة. تم اختباره في عشرات اآلالف من األشخاص. 

دللت البحوث في لقاح یانسن ضد كورونا على أّنھ یحمي 
من المرض المعتدل الخطر بسبب فیروس كورونا 

بنسبة %67. وأنھ یحمي من مرض كوفید - 19 الخطیر 
بنسبة  %85. وإذا مرض شخٌص تم تطعیمھ رغم ذلك، 
فسیكون المرض أخف. یحمي اللقاح بشكل خاص من 

المرض الخطیر واإلدخال في المستشفى.

استخدام لقاح یانسن
تم تعدیل استخدام لقاح یانسن في 2 یونیو/جزیران 2021. 
یشدد مجلس الصحة على أّن لقاح یانسن ھو فعال وآمن 

بالكفایة. مع ذلك ینصح مجلس الصحة فیما یخص سیاسة 
التطعیم الوطنیة بتقدیم لقاحات BioNTech/Pfizer أو 

Moderna من اآلن فصاعدا إلى الفئات العمریة التي لم 
تأِت نوبتھا بعُد.

إنما من الحكمة في بعض الحاالت وفًقا لمجلس الصحة أن 
یتم تقدیم لقاح یانسن ألن األشخاص یتم تطعیمھم بالكامل 

بحقنة واحدة من لقاح یانسن. 

كما أنھ یمكن لكل َمن بلغ 18 سنة أو أكثر من عمره والذي 
یرغب فیھ أن یتصل بمصلحة GGD من أجل الحصول 
على لقاح یانسن. أما األشخاص الذین قد حصلوا على 

موعد من أجل التطعیم بلقاح آخر إنما یفضلون التطعیم 
بلقاح یانسن فیمكنھم تغییر موعدھم إلى حقنة واحدة من 

لقاح یانسن.

تغییر موعد لقاح یانسن
ھل ترید تغییر موعد لقاح یانسن إلى موعد التطعیم بلقاح

BioNTech/Pfizer أو Moderna؟ یرجى االتصال بمصلحة 
GGD عبر رقم 7070 - 0800 أو أخذ موعد عن طریق 
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لقاح الناقالت
لقاح یانسن ضد كورونا ھو ما یسمى بلقاح ناقالت. ُیضاف 

إلى فیروس ُزكام كائن غیر ضار (فیروس غداني) قطعة 
صغیرة من الكود الجیني لفیروس كورونا. بھذه الطریقة

یتم تنشیط جھاز المناعة لیصنع أجسام مضادة ضد بروتین 
الحسكة لفیروس كورونا. إذا احتّك الجسم بفیروس كورونا 
الحًقا، فسیتم التعرف على الفیروس ویصنع الجسم األجسام 

المضادة على الفور.

الفرق من لقاحات mRNA مثل
.Moderna و BioNTech/Pfizer

یستجیب جھاز المناعة البشري مع جمیع لقاحات كورونا 
عن طریق صنع األجسام المضادة. تختلف طریقة إنشاء 

تلك األجسام المضادة لدى لقاح یانسن منھا لدى لقاح 
BioNTech/Pfizer و Moderna في سبیل المثال.

فلقاحات BioNTech/Pfizer و Moderna ھي لقاحات 
mRNA. تحتوي ھذه اللقاحات على قطعة من المعلومات 
الجینیة: الـ mRNA. یتكلف ھذا الـ mRNA بصنع بروتین 
الحسكة لفیروس كورونا. ثم یتعرف جھاز المناعة على 

قطع من ھذا البروتین. واستجابة لذلك یصنع الجسم 
األجسام المضادة. ُیحتاج إلى حقنتین في حالة

BioNTech/Pfizer و Moderna حتى تكون محمًیا جیًدا من 
فیروس كورونا.

Pfizer وModerna للمجموعات ذات مخاطرة طبیة.
یوصى ذوي مخاطرة طبیة بأخذ موعد للحصول على لقاح 

mRNA. یوصى بذلك خاصًة األشخاص الذین یعانون من 

اضطراب مناعي أو الذین ال یعمل جھاز المناعة لدیھم 
بشكل صحیح بسبب أدویة تقلل من المناعة (مثل العالج 

الكیمیائي للسرطان) وأیًضا األشخاص الذین لدیھم مخاطر 
متزایدة لإلصابة بـمرض كوفید - 19 بسبب مشاكل شدیدة 
في القلب أو الرئة. یوفر لقاح mRNA أفضل حمایة ممكنة 

 .mRNA لھؤالء األشخاص. لقاح یانسن لیس بلقاح
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ال ُیستخدم للنساء الحامالت
ینصح معھد RIVM جمیع النساء الحامالت بالتطعیم بلقاح 

 .mRNA حینما یتلقین الدعوة. لقاح یانسن لیس بلقاح mRNA

راجعي الصفحة حول الحمل والتطعیم ضد كورونا لمزید 
من المعلومات.

حقنة واحدة
یتكّون لقاح یانسن ضد كورونا من حقنة واحدة. وستكون 

محمًیا من فیروس كورونا اعتباًرا من أسبوعین بعد الحقنة. 
عندئذ یكون احتمال إصابتك بالمرض بسبب فیروس 

كورونا صغیًرا. 

األعراض الجانبیة للقاح یانسن
األعراض الجانبیة األكثر شیوًعا ھي:

•  ألم في موقع الحقنة؛
•  الصداع؛

•  التعب؛
•  آالم العضالت والمفاصل؛

•  الغثیان وأیًضا
•  الحمى.

ھذه األعراض الجانبیة معتدلة وستختفي بسرعة (في 
غضون یومین أو 3 أیام). یمكن مقارنة األعراض الجانبیة 
مع األعراض الجانبیة التابعة للقاحات كثیرة أخرى، مثل 

لقاح اإلنفلونزا.

أعراض جانبیة نادرة جًدا وللعلم تخثر الدم الخطیر مع 
م انخفاض عدد صفیحات الدَّ

م ھو من بین  إن تخثر الدم مع انخفاض عدد صفیحات الدَّ
األعراض الجانبیة النادرة جًدا للقاح یانسن. من المھم أن 
ینتبھ األشخاص الذین تم تطعیمھم إلى األعراض التالیة 

المذكورة أدناه. فھي تناسب األعراض الجانبیة النادرة جًدا 
م.  یعني تخثر الدم الخطیر مع انخفاض عدد صفیحات الدَّ

من المھم االستعانة على الفور بالمساعدة الطبیة إذا أصبت 
بھذه األعراض بعد التطعیم بلقاح یانسن:

•  صعوبة في التنفس؛
•  آالم في الصدر أو في البطن؛

•  ورم أو برودة في إحدى الذراعین أو الرجلین؛
•  الصداع الشدید أو المتزاید أو البصر غیر الواضح؛

•  نزیف مستمر؛
•  كدمات متعددة صغیرة، بقع حمراء أو أرجوانیة أو

    بثور دمویة تحت الجلد.

في األغلب تحدث ھذه األعراض في غضون أسبوعین.

اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
ھل تعاني من أحد األعراض الجانبیة (الخطیرة) بعد 

التطعیم؟ یمكن لك اإلبالغ عن األعراض الجانبیة إلى 
.Lareb مركز األعراض الجانبیة

من الممكن أن تحدث األعراض الجانبیة النادرة أو الالحقة 
بالرغم من جمیع االختبارات. لذلك یجب على منتجي اللقاح 
أن یقدموا تقریًرا عن السالمة إلى وكالة EMA شھرًیا. كما 
أنھ یجب علیھم اإلبالغ فوًرا في حالة وجود اعتقاد بعرض 

جانبي خطیر. تراقب ھیئة CBG أیًضا على كل اللقاحات 
من ناحیة الفعالیة والسالمة والجودة مراقبة جیدة.

الفعالیة لدى متغیرات فیروس كورونا الجدیدة
بقدر ما ھو معروف اآلن، یعمل لقاح یانسن بشكل جید ضد 

متغیرات الفیروس المتحولة. ال یزال مدى فعالیة اللقاح 
ضد المتغیرات قید البحث. تراقب الشركة المنتجة الموقف 

عن كثب للتأكد من أن یحمي اللقاح بشكل كاف من 
المتغیرات الجدیدة لفیروس كورونا. لیس غریًبا أن یتغیر 

فیروس كورونا. یحدث ھذا كثیًرا ما للفیروسات. 

نقل فیروس كورونا بعد التطعیم
لیس من المعروف بعُد ما إذا كان اللقاح َیمنع انتشار 

فیروس كورونا كذلك. لم یتضح بعد ما إذا كان األشخاص 
الذین تم تطعیمھم ال یزالون قادرین على حمل الفیروس. أو 

نقلھ إلى اآلخرین. ال تزال ھناك بحوث في ھذا الشأن.

الحمایة من كورونا
في الوقت الحالي لیس من المعروف بعُد إلى متى یحمي 

لقاح یانسن ضد فیروس كورونا. ال تزال ھناك بحوث 
جاریة في ھذا الشأن. سیتم متابعة المشاركین في ھذه 

البحوث لمدة عامین على األقل.

المزید من المعلومات
www.coronavaccinatie.nl/Janssen

 www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen

 االستثناءات والشروط: 
coronavaccinatie.nl 
أو اتصل برقم 08001351


