
 أنت عىل وشك أخذ جرعة من لقاح (فايزر- بيونتك كوفيد ١٩) للوقاية من مرض ف�وس كورونا (كوفيد-١٩) 

املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد.

يحتوي هذا الدليل عىل معلومات تساعدك عىل فهم عمل اللقاح وفوائده وماهي األرضار املحتملة منه.

•  احتفظ بالدليل لقراءته مرة أخرى.

•  إذا كانت لديك أسئلة أخرى استرش طبيبك أو الصيديل أو املمرض.

•  إذا ظهرت عليك أعراض جانبية، أرجو إبالغ طبيبك أو الصيديل أو املمرض، أو قم بالتواصل عرب البيانات 

املذكورة يف آخر الدليل.

ما مرض ف�وس كورونا (كوفيد – ١٩)؟

مرض كوفيد-١٩ يسببه ف�وس كورونا (SARS-CoV-٢) املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد، وهو مرض ´ 

يظهر من قبل، يصيب الجهاز التنفيس وقد يؤثر عىل أعضاء أخرى. تحدث اإلصابة به عن طريق مخالطة 

مصابÈ بهذا الف�وس. وتظهر أعراضه خالل ٢-١٤ يوم من التعرض للف�وس، حيث تتمثل أعراضه ما ييل: 

الحمى، السعال، ضيق النفس، آالم العضالت أو املفاصل، اإلجهاد، فقدان الذوق والشم، احتقان األنف، أ´ 

الحلق، الصداع، الغثيان أو القيء، اإلسهال.

ما لقاح (فايزر- بيونتك كوفيد ١٩)؟

هو نوع من اللقاحات يعمل عىل تقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل (mRNA) لتكوين مناعة فعالة ضد 

الف�وس مÖ يقلل خطر اإلصابة باملرض. يُعطى هذا اللقاح ملن فوق ١٦ عام.

ما الذي يجب عليك معرفته قبل أخذ اللقاح؟

إذا كنت تعاØ من حساسية تجاه املادة الفعالة أو أي من مكونات اللقاح أخرب طبيبك أو املمرض. ×كنك معرفة 

مكونات اللقاح من النرشة الداخلية الخاصة باللقاح. 

عليك أن تخرب طبيبك أو مقدم اللقاح بحالتك الطبية، Úا يف ذلك:

•  إذا كنت تعاØ من أي حساسية.

•  إذا كنت تعاØ من حالة إغÖء بعد حقن اإلبره.

لقاح  لمتلقي  ا�رشادي  الدليل 
 (١٩ بيونتك كوفيد  (فايزر- 



•  إذا أصبت بحمى.
.Üمن نزيًفا أو قد عانيت منه، أو تتناول مضادات التخ Øإذا تعا  •
•  تعاØ من نقص املناعة أو تتناول دواًء يؤثر عىل جهازك املناعي.

•  حامل أو تخططÈ للحمل.
•  مرضعة.

•  تلقيت أي لقاح آخر ملرض ف�وس كورونا (كوفيد-١٩).
•  إذا كنت قد تناولت أدوية مؤخرًا أو تتناولها حاليًا.

•  إذا تلقيت لقاح مؤخرًا.
•  إذا كانت لديك خطة عالجية مستقبلية تتضمن تناول أدوية أو استخدام لقاح. 

الفئات الخاصة:

•  شملت الدراسات الرسيرية للقاح كبار السن البالغÈ ٦٥ عاًما فÖ فوق وساهمت بياناتهم يف التقييم 
اإليجاá والشامل لسالمته وفعاليته.

•  ال ينصح بأخذ اللقاح ملن هم دون ١٦ عاًما.
•  ال يوجد حاليا دليل علمي يدل عىل سالمة استخدام اللقاح لدى املرأة الحامل أو املرضع. لذا إذا كنت حامل 
أو ترضعÈ طفلك رضاعة طبيعية أو تخططÈ للحمل، يجب عليك إستشارة طبيبك املختص أو أخصاå الرعاية 

الصحية قبل أخذ اللقاح.

كيف يتم إعطاء اللقاح؟

•  سيتم إعطاء اللقاح كحقنة يف الجزء العلوي من عضلة ذراعك. 
•  إذا تلقيت الجرعة األوىل من اللقاح فيجب عليك تلقي الجرعة الثانية منه بعد ٢١ يوًما لتكوين املناعة 

الفعالة. 

•  ستتكون املناعة الفعالة بعد ٧ أيام من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح. 
ماذا أفعل بعد أخذ اللقاح؟

ستخضع للمراقبة ملدة ١٥ دقيقة. قد يسبب اللقاح تفاعل تحسيس شديد لدى بعض متلقي اللقاح، وهذا 

التفاعل نادر الحدوث، وعادًة يحدث خالل بعض دقائق إىل ساعة من أخذ الجرعة. تشمل عالمات رد الفعل 

التحسيس الشديد ما ييل:

•  صعوبة يف التنفس.
•  تورم يف الوجه والحلق.
•  تسارع نبضات القلب.

•  طفح جلدي حاد يف الجسم.
•  دوخة وضعف.

إذا ظهرت عليك هذه األعراض عليك التوجه إىل أقرب طوارئ أو اتصل عىل اإلسعاف يف منطقتك.



هل £كنني أخذ هذا اللقاح مع لقاحات أخرى؟

ال يوجد معلومات كافية حتى اآلن حول ذلك.

ماهي األعراض الجانبية املحتملة للقاح؟

•  أ´ أو انتفاخ أو احمرار يف موضع الحقن.
•  الشعور بالتعب.

•  صداع.
•  أ´ يف العضالت.

•  قشعريرة.
•  أ´ يف املفاصل.

•  حمى.
•  غثيان.
•  األرق

•  انتفاخ الغدد الليمفاوية.
معظم هذه األعراض طفيفة أو متوسطة، وتختفي يف غضون أيام قليلة. لتخفيف الشعور باألعراض يف حالة 

حدوثها ×كنك استشارة طبيبك لرصف أدوية مناسبة لحالتك املرضية.

×كنك اإلبالغ عن األعراض الجانبية للقاح عرب:

املركز الوطني للتيقظ – الهيئة العامة للغذاء والدواء – اململكة العربية السعودية: 

/https://ade.sfda.gov.sa :Øاملوقع اإللكرتو  •
Npc.drug@sfda.gov.sa :Øالربيد اإللكرتو  •

•  الرقم املوحد: ١٩٩٩٩
قسم التيقظ والسالمة الدوائية لدى رشكة فايزر:

 sau.aereporting@pðzer.com:Øالربيد اإللكرتو  •
•  الهاتف:  

هذا الكتيب ñت مراجعته و إعتÖده من قبل الهيئة العامة للغذاء و الدواء

اصدار١ ديسمرب ٢٠٢٠
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