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أسئلة وأجوبة
حول التطعيمات

تعمــل التطعيمــات علــى تحفيــز الجهــاز المناعــي إلنتــاج 
ــا المســببة  األجســام المضــادة للفيروســات أو البكتيري
لألمــراض المعديــة، إلحــداث اســتجابة مناعيــة، تســهم 

في مجابهة الميكروبات عند التعرض لها مرة أخرى.
 

كيف تعمل
التطعميات؟
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تعــد التطعيمــات إحــدى أهــم التدخــالت الوقائيــة التــي  
كان لهــا دورًا فعــاًال فــي منــع تفشــي األوبئــة علــى مــر 
العصور وحماية البشرية من تداعياتها وآثارها حيث تؤمن 
التطعيمــات المناعــة لمتلقيهــا ممــا يســهم فــي حمايــة 
ــات الناجمــة عنهــا،  المجتمــع مــن عــبء األمــراض والوفي
لذا فإن الحرص على أخذ التطعيمات الموصى بها يعد من 
أهــم الطــرق لرفــع معدالت المناعــة المجتمعية والحفاظ 

على صحة األفراد من خطر انتشار األوبئة. 

لماذا يجب
أخذ التطعيم؟
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مدى أمان
وفعالية التطعيم؟

التطعيمــات آمنــة بصــورة عامــة وفائدتهــا تفــوق بعــض 
تصنيــع  يتــم  حيــث  عليهــا.  المترتبــة  الجانبيــة  األعــراض 
التطعيمات من خالل عمل التجارب العلمية والتي تمر  بعدة 
مراحــل يتــم خاللهــا التأكــد مــن مأمونيتهــا فــي المراحــل 
األولــى مــن التجــارب، كمــا يتــم أيضــًا التأكــد مــن فاعليتهــا 
لدى متلقي التطعيم لحمايته من اإلصابة بعدوى المرض 

المستهدف بها. 
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هل هناك تسّرع
في تصنيع التطعيمات؟

نشــر  تــم  الدولــي  التعــاون  بفضــل  ولكــن  إطالقــًا، 
بســبب  ينايــر  فــي شــهر  للفيــروس  الجينــي  المــوروث 
تقدم التكنولوجيا وتم تصنيع اللقاحات من عدة دول 
ضمــن  جمعيهــا  وجديــدة  تقليديــة  وبطــرق 

االشــتراطات العلميــة المتعــارف عليهــا. 
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هل هناك آثار
جانبية للتطعيم؟

قــد  للتطعيمــات  الجانبيــة  اآلثــار  بعــض  تحــدث   قــد 
واالنتفــاخ  كاأللــم  موضعيــة:  األعــراض  هــذه  تكــون 
فــي موضــع الحقــن، وقــد تكــون أعــراض عامــة ومنهــا، 

الصــداع، الشــعور باإلعيــاء والحمــى.
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كيف تتعامل
مع األعراض الجانبية؟

حدوثهــا  عنــد  الجانبيــة  األعــراض  مــع  التعامــل  يتــم 
البســيطة  فاألعــراض  وشــدتها،  نوعهــا  بحســب 
فمــن  الصــداع  أو  الحقــن  موضــع  فــي  كاأللــم 
الممكــن اســتخدام مســكنات األلــم لهــا، أمــا األعــراض 
المشــورة  أخــذ  فيجــب  الشــديدة  أو  المتوســطة 

الطبيــة ليتــم تشــخيصها وعالجهــا.

 7



نصائح قبل
أخذ التطعيم..

 أن ال يعانــي الشــخص الراغــب فــي أخــذ التطعيــم مــن 
أو  المتوســطة  المرضيــة  األعــراض  أو  الحمــى 
تكــون  التطعيــم، وأن ال  أخــذ  ليتمكــن مــن  الشــديدة 
مكونــات  إحــدى  مــن  مفرطــة  حساســية  لديــه 

التطعيــم.

التكــون  أن  اإلنجــاب:  ســن  فــي  للنســاء  بالنســبة 
المــرأة حامــًال أو تخطــط للحمــل أو مرضعــة ويفضــل 
علــى  أشــهر   3 لمــدة  للحمــل  مانــع  أي  تســتخدم  أن 

األقــل بعــد أخــذ التطعيــم.
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طريقة أخذ التطعيم؟
عضلــة  فــي  الحقــن  خــالل  مــن  التطعيــم   يعطــى 

الــذراع ويعطــى فــي جرعتيــن يفصــل بينهــا 21 يومــًا

الفئات المسموح
لها بأخذ التطعيم؟

 18 عمــر  مــن  للبالغيــن  يعطــى  كوفيــد-19   تطعيــم 
عامــًا فمــا فــوق.
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هل يمكن للمصاب

مسبًقا أخذ التطعيم؟
أخــذ  بالفيــروس  مســبقًا  للمصــاب  يمكــن   نعــم 
أمــا  اإلصابــة.  مــن  يومــًا   90 مضــي  بعــد  التطعيــم 
العامليــن الصحييــن فــي الصفــوف األماميــة وغيرهــم 
أخــذ  فيمكنهــم  لإلصابــة  عرضــة  األكثــر  الفئــات  مــن 

التطعيــم أيــًا كانــت نســبة المناعــة لديهــم.
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هل من يأخذ اللقاح
معرًضا لإلصابة ونقل العدوى؟

فقــد  األشــخاص،  بيــن  المناعيــة  االســتجابة   تتفــاوت 
اللقــاح  متلقــي  لــدى  الكافيــة  المناعــة  التتكــون 
لحمايتــه مــن اإلصابــة بالفيــروس ولكــن أخــذ التطعيــم 
ــة المتوســطة إلــى  ــة مــن اإلصاب ــه الحماي قــد يؤمــن ل
الشــديدة بالمــرض، لــذا قــد يصــاب الشــخص بفيــروس 
العــدوى  لنقــل  مصــدرًا  يكــون  وقــد   19 كوفيــد 

لآلخريــن إذا أصيــب بــه
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طريقة التسجيل
ألخذ التطعيم؟

الراغبيــن  االشــخاص  لتســجيل  موقــع  تخصيــص  تــم 
كورونــا  لفيــروس  المضــاد  التطعيــم  علــى  بالحصــول 

19" وذلــك مــن خــالل الرابــط التالــي: "كوفيــد - 

healthalert.gov.bh


