ما هي عيوب التطعيم؟

:ملخص
Landesverband WL

يعترب لقاح بايون تك آم ًن ا إىل حد كبري لألطفال من قبل
جميع أطباء األطفال تقري بً ا ويصنف بشكل عام عىل أنه
غري ضار .يف دراسة التسجيل يف الواليات املتحدة  ،تم فحص
حوايل الفني طفال ملعرفة اآلثار الجانبية وتم تصنيف هذه
االثار الجانبية عىل أنها منخفضة .يُ ظهر اللقاح نفس اآلثار
الجانبية مثل القاحات اآلخرى  ،خاصة عالمات التوعك
املؤقت واآلثار الجانبية املوضعية يف موقع التطعيم يف اليد.
ال توجد بيانات متاحة حتى اآلن عن اآلثار الجانبية النادرة
للتطعيم يف هذه الفئة العمرية،
لذا ال ميكن أن يحدث تقييم لهذا بعد.
هل هناك أسباب خاصة لصالح تطعيم الطفل؟
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هل يجب تطعيم طفيل ضد كورونا؟

دليل لآلباء قبل اتخاذ قرار التطعيم

نعم  ،هناك بالتأكيد أسباب لذلك .هذا ميكن أن يؤدي إىل
أم راض سابقة خطرية يف الطفل (مثل عيوب القلب الحادة
 ،نقص املناعة أو نقص املناعة بسبب األدوية وأم راض الرئة
الشديدة والسكري ،دهن) .ولكن أيضً ا األم راض التي تصيب
األرسة املبارشة حيث تشكل إصابة الطفل تهدي ًدا لآلباء أو
األجداد أو األشقاء  ،يشجع بشكل خاص عىل التطعيم.
ال ميكن لهذه النرشة أن تجيب بشكل قاطع عىل جميع
الحاالت .إذا كنت يف شك  ،تحدث إىل طبيب االطفال
والناشئني عن ذلك.
هل هناك أسباب محددة ضد تطعيم الطفل؟
ال  ،هذه األسباب غري معروفة عمليا .فقط يف حالة عدم
التحمل ملكونات اللقاح يجب عىل املرء أن يتنازل عن
اللقاح مبدئيا
قد ينخفض تأثري اللقاح يف بعض األم راض .إذا لزم األمر
يجب ان يكون وقت التطعيم بالتنسيق مع العالجات
األخرى.

ما هي مميزات التطعيم ضد كورونا لألطفال؟

كيف يؤثر كورونا عىل االطفال؟

اآلباء األعزاء،

للتحصني أربعة أهداف :يجب أن يحمي املرء نفسه من االصابة
باملرض  ،ويحمي البيئة املبارشة من حوله التي تسمح املشاركة
 ،عىل سبيل املثال الحضور إىل املدرسة  ،واملساهمة يف "مناعة
القطيع"  ،أي الحامية العامة
للسكان.

يعاين معظم األطفال من مسار عدوى غري ضار متا ًم ا وغال بً ا حتى
دون أن يالحظه أحد .كورونا الذي يحدث عند االطفال يف هذا
الصدد  ،ناد ًرا ما يختلف عن العدوى الفريوسية العديدة األخرى
التي تصيب األطفال .من األطفال والناشئني املصابني بعدوى كورونا
املعروفة يف أملانيا (حوايل  550.000حتى تاريخ  1ديسمرب )2021
تلقى أقل من  1٪عال ًج ا للمرىض الداخليني يف املستشفيات .معظم
هؤالء األطفال مل يكونوا يف املستشفيات بسبب مرض الكورونا ولكن
بسبب اج راءات طبية مختلفة متاما .نادرا ما يصاب األطفال اصابة
خطرية مبرض الكورونا لدرجة أنه يتم إدخالهم إىل املستشفيات
بسبب العدوى ؛ وان أقل من  ٪ 5من األطفال املرىض الداخليني
املستشفيات يتلقون العناية املركزة .وحاالت الوفاة يف وسط األطفال
والناشئني نادر للغاية  ،وكانت غالبية هذه الحاالت يف أملانيا (20
من إجاميل  29حالة وفاة حتى اآلن) حدثت يف أطفال يعانون من
أم راض سابقة محددة.
من املضاعفات الخاصة للكورونا يف الطفولة ما يسمى بـ "التهاب
األطفال"

نود أن نشكرك ونشجعك عىل اهتاممك باتباع نهج مسؤول تجاه
التطعيم .اختلفت اإلجابات عىل السؤال "هل يجب أن يتم تطعيم
طفيل ضد كورونا؟"
لذلك نود أن ندعمك يف تكوين رأيك بهذه الورقة

ال يلزم عزل االشخاص املصابني يف حجر صحي من االشخاص
امللقحني .اذا متت اصابة األطفال باملرض بالرغم من التطعيم،
عادة ما يتم تقصري الحجر الصحي .لذا فإن مشاركة األطفال
أصبحت ممكنة عن طريق التطعيم.

متالزمة  PIMSهي استجابة متأخرة ملتالزمة خالية من األع راض يف
كثري من األحيان لعدوى مرض فريوس كورونا
ويصاحب اإلصابة بفريوس كوفيد ارتفاع يف درجة الح رارة والتهاب
امللتحمة والطفح الجلدي وغريها من التفاعالت االلتهابية
املصاحبة.
 PIMSيف حاالت نادرة ج دًا ؛يحدث
كان هناك  398طف الً وناشئا يف أملانيا بحلول أكتوبر 2021
تم اإلبالغ عنهم مصابني مبرض ( PIMSحوايل  ٪ 0.07من املصابني).

التطعيم ضد الكورونا يعمل مثل التطعيامت األخرى .يصنع
الجسم مناعات من خالل اللقاح ضد العامل املسبب للممرض
قبل حدوث أول اتصال به .عن طريق التطعيم يكون جهاز
املناعة يف استعداد وميكن أن يقاوم العدوى بشكل أفضل.
اللقاح املعتمد لتطعيم األطفال الذين ت رتاوح اعامرهم بني
خمسة إىل احدى عرش سنة من مصنع بايون تك فعال للغاية
ضد املتغ ريات السابقة لفريوس سارس كوف  :٢حوايل تسعني
يف املائة حامية من مرض كوفيد  ١٩الوخيم (مثل العالج يف
املستشفى) وحوايل خمسة وسبعني يف املائة ضد عدوى ذات
أع راض خفيفة أو معتدلة.

ارتفاع معدل التطعيم بني البالغني أهم بكثري يف مكافحة
األوبئة من تطعيم األطفال  -مجموعة البالغني أكرب بكثري
وخطر اإلصابة باملرض أعىل بكثري من األطفال .ومع ذلك  ،فإن
تطعيم األطفال يساهم أيضً ا يف مناعة القطيع وبالتايل يف تقصري
الوباء .كام أنه يقلل من مخاطر إغالق دور الحضانة واملدارس
مرة أخرى .تسبب اإلغالق التام يف اضط رابات نفسية وعاطفية
للعديد من األطفال وارض بعدد أكرب من األطفال بالصحة أكرث
من عدوى كورونا نفسها.
يجب أن يعتمد ق رار تلقيح الطفل دامئًاعىل املصالح االفضل
للطفل .

ال يزال خطر اإلصابة بـمرض كوفيد الطويل عند األطفال غري
معروف متا ًم ا .العديد من الحلقات املعروفة باسم كوفيد الطويل
ميكن أيضً ا ارجاعها إىل أسباب أخرى أو ميكن العثور عىل أسباب
مشابهة يف الغالب مؤقتة املظاهر وأيضا مع التهابات أخرى .عام إذا
كان للكورونا ميكن أن يكون له عواقب بعيدة املدى عىل األطفال -
وإذا كان األمر كذلك ما هي
 -يجب مالحظتها من خالل مزيد من البحثوث

عند اتخاذ قرار طبي بشأن التطعيم  ،من املفيد دامئًا مراعاة ومقارنة
مخاطر وفوائد التطعيم .إذا كانت فائدة التطعيم أعىل من املخاطر
 ،فمن املستحسن اتخاذ قرار إجراء التنفيذ .إذا كانت املخاطر تفوق
الفوائد  ،فال ينصح بتنفيذ هذا النوع من اإلجراء.
فائدة هذا النوع من التقييم يف ما يتعلق بالتطعيم ضد كورونا
للبالغني تم تقييمها بوضوح من قبل العلم.
من الواضح أن فائدة التطعيم تفوق جميع املخاطر املوجودة أو
التي ميكن تصورها .خاصة األشخاص الذين لديهم مخاطر متزايدة
بسبب سنهم أو أمراضهم السابقة  ،يستفيدون بوضوح
لهذا السبب  ،من املهم أن ترشح لك فوائد ومخاطر تطعيم األطفال
حتى تتمكن بنفسك من حصول وتقييم االسئلة التي تخص اتخاذ
قرار تطعيم طفلك .باختصار  ،ميكن ان نقول :مخاطر التطعيم
ستكون قليلة جدًا لطفلك  ،لكن فوائد التطعيم لطفلك أقل
من فوائد تطعيم الكبار  -ببساطة ألن األطفال ناد ًرا ما ميرضون
بالكورونا.
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