
 
 19-: األطفال ولقاحات كوفیدأسئلة وأجوبة

عاًما أو أكثر. فیما    12، المتوفرة اآلن ألي شخص یبلغ من العمر 19-لدى العدید من أولیاء األمور أسئلة حول لقاحات كوفید 
 یلي إجابات لبعض األسئلة الشائعة: 

 آمن لطفلي؟ 19- س: كیف أعرف أن لقاح كوفید

للبالغین والیافعین الذین تبلغ   19-أظھرت التجارب السریریة التي أجریت على عشرات اآلالف من المشاركین أمان وسالمة وفعالیة لقاح كوفید ج:
د حصل مالیین بناًء على تلك التجارب المكثفة. وقالطارئ األمریكیة على ترخیص االستخدام  األغذیة والعقاقیر، ووافقت إدارة أو أكبرعاًما  12أعمارھم 

 ، مع استمرار مراقبة مكثفة لألمان والسالمة. 19-األشخاص في الوالیات المتحدة على لقاحات كوفید

 متاًحا لألطفال األصغر سنًا؟  19-س: متى سیكون لقاح كوفید

عاًما في  12لألطفال دون سن  19-. نأمل أن تتوفر لقاحات كوفیدبدءاً من سن ستة أشھرحالیًا فیما یتعلق باألطفال  تجرىال تزال التجارب السریریة  ج:
 . 2021خریف  مثلاألشھر المقبلة، ربما في وقت مبكر 

 التھاب عضلة القلب؟  19-س: ھل سیسبب لقاح كوفید 

. نادًرا ما أدى 19-ى لقاح كوفیدأصیب عدد قلیل من المراھقین والشباب بحاالت خفیفة من التھاب عضلة القلب، أو التھاب القلب، بعد الحصول عل  ج:
 ذلك إلى دخول المستشفى.

في یبدو أن ھذا عرض جانبي نادر للغایة یؤثر في الغالب على الذكور بعد الجرعة الثانیة من لقاحي فایزر ومودرنا. تحدث ھذه الحاالت عادة  •
 أیام بعد التطعیم.  4غضون 

 القلب أمر مثیر للقلق، إال أنھ یمكن عالجھا بسھولة باستخدام األدویة المضادة لاللتھابات. في حین أن احتمالیة اإلصابة بالتھاب عضلة  •
خطر اإلصابة بالتھاب عضلة القلب، لذلك یواصل مركز السیطرة على األمراض واألكادیمیة   19-تفوق المخاطر الناجمة عن اإلصابة بكوفید •

 عاًما أو أكبر  12شخص یبلغ من العمر  ألي 19-األمریكیة لطب األطفال التوصیة بلقاح كوفید
التابع لألكادیمیة األمریكیة لطلب األطفال: تم نقل آالف األطفال إلى المستشفى وتوفي المئات  HealthyChildren.orgمن الموقع اإلكتروني  •

-أن تسبب اإلصابة بكوفید  من المرجحع، في الواق .المتبقیة. ال یزال بعض األطفال الذین تعافوا یعانون من األعراض 19-بعد اإلصابة بكوفید
 التھاب عضلة القلب أكثر من اللقاح. 91

 س: ھل سیغیر لقاح الحمض النووي الریبوزي مثل فایز أو مودرنا الحمض النووي لطفلي؟

في الواقع ال تتفاعل لقاحات الحمض النووي الریبوزي مع حمضك النووي على اإلطالق. بمجرد أن یؤدي لقاح الحمض النووي الریبوزي   ال، ج:
 یقوم جسمك بتفتیتھ والقضاء علیھ.  - 19-جھاز المناعة لدیك لحمایتك من كوفید وھي توجیھ –وظیفتھ 

 لھا؟  س: ما اآلثار الجانبیة التي یجب أن نكون مستعدین

إلى آثار جانبیة قصیرة المدى. قد ال یعاني بعض األشخاص من أي آثار جانبیة على    19-شأنھا شأن العدید من اللقاحات، یمكن أن تؤدي لقاحات كوفید ج:
 اإلطالق، بینما قد یعاني اآلخرون مما یلي:

 ألم واحمرار وتورم في موقع الحقن  •
 حّمى و/أو قشعریرة •
 صداع •

 إعیاء •
 غثیان •
 ألم في العضالت  •

ن یوم أو  إذا كان طفلك یعاني من ھذه اآلثار الجانبیة، فاتصل على عیادة األطفال واسأل عن طرق تقلیل ھذه األعراض، والتي عادة ما تختفي في غضو 
 حدوث آثار جانبیة طویلة المدى. غیر المحتمل، من (CDC)نحو ذلك. وفقًا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

إلى  15أن طفلك سیحتاج إلى االنتظار في العیادة لمدة  ھو سبب . ھذا 19-نادًرا ما یكون لدى بعض األشخاص ردود فعل تحسسیة خطیرة تجاه لقاح كوفید
 دقیقة بعد التطعیم. إذا كان طفلك یعاني من رد فعل، فھناك أدویة لعالجھ بسرعة.  30

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

