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 19-الوثيقة المرفقة باستمارة الموافقة على اللقاح المضاد لكوفيد

 مذكرة إعالمية

 مودرنالقاح 

 

ة منه؟و ما الفائدلقاح مودرنا؟  ما هو  

فئات التي تبلغ الاللقاح يستهدف  و 19-مرض كوفيدل المسبب( 2-مودرنا هو لقاح للوقاية من فيروس كورونا )السارس كوفي

  .سنة فأكثر 18 أعمارها

خاليا دموية نشيطة  يقوم اللقاح بتحفيز الجهاز المناعي )الدفاع الطبيعي للجسم( على إنتاج مضادات األجسام )األضداد( و

ضد الفيروس و بالتالي الوقاية من العدوى. وبما أن لقاح مودرنا ال يعتمد تقنية الفيروس لتحفيز المناعة فهو ال يتسبب في 

 .19-كوفيد
 

 ما يلي:من المهم معرفة قبل تلقي اللقاح 

 ذكرها للقاح أو أحد المكونات األخرى الوارد تجاه المكون النشط في حالة رد فعل تحسسي سابق مودرنا لقاحال يمكن تلقي 

 الحقا.
 

 ضرورة توخي الحذر

 ك الحاالت التالية:تنطبق عليإذا كانت  اللقاحثناء استشارة ما قبل أطالع الطبيب إيجب 

 في الماضي مودرنالقاح أو  سي خطير أو ضيق في التنفس بعد تلقي لقاحات أخرىل تحسعظهور رد ف 

 اإلغماء بعد الحقن 

 الزكام فمن  مثلالتنفسية  لكلمسااللتهاب البسيط  لفي حالة الحمى الخفيفة أو ا اأم  الحاد المرفق بحمى واضحة المرض

 الممكن تلقي اللقاح

  عالج مضاد لتخثر الدمأو اتباع ت على الجلد كدماتشكل المعاناة من اضطرابات دموية أو 

  المعاناة من نقص المناعة بسبب مرض األيدز )السيدا( أو تناول أدوية تؤثر على الجهاز المناعي مثل

 الكورتيكوستيرويد
 

 و لقاح مودرناخرى األدوية األ

 را.تلقيته مؤخ لقاحعلى األدوية المستعملة أو أي  لقاحيتوخى إطالع الطبيب أو العامل بمركز ال
 

 الحمل و الرضاعة

 في حالة الحمل أو احتمال الحمل أو الرضاعة يجب إبالغ الطبيب قبل تلقي هذا التلقيح. 

 لدى النساء الحوامل.  لتقييم استعمال اللقاححاليا  ال تكفي المعطيات المتاحة

فترة لحمل أو على تطور الجنين أو الوالدة أ و أضرارا مباشرة أو غير مباشرة على ا لدراسات التي همت الحيواناتاتثبت لم 

 ما بعد الوالدة. 

 من األم و الجنين.كل  بعين االعتبار أثناء الحمل فقط إذا كانت منافعه تفوق المخاطر المحتملة على مودرناويتم أخد لقاح 
 

 مدى نجاعة اللقاح و مدة المناعة

 لتحديد ذلك. جاريةالدراسات ال زالت و ح المناعة من تلقي اللقاليس معروفا حتى اآلن كم تدوم 

ال يتسنى  كافيةناعة الأن الحصول على الميعتقد  . و19-الوقاية من كوفيدمودرنا  لقاح يمنح  من الممكن أالكباقي اللقاحات، 

ي بها المصالح تي توصالالتدابير الوقائية  إتباعلهذا ينبغي االستمرار في  .تلقي الجرعة الثانية من يوما 14إال بعد مرور 

 (. يدين باستمرارو غسل ال الجسدي  التباعدو )ارتداء الكمامة المختصة
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 كيفية تلقي اللقاح

بعد الثانية  تعطى الجرعةو هو لقاح من جرعتين، . )العضلة الدالية( عن طريق الحقن العضلي بأعلى الذراعمودرنا يتم لقاح 

  .يوما على األكثر( 42بين الجرعتين إلى الزمني  تمديد الفاصل )يمكن من األولى أسابيع 4

يجب اإلتصال في الموعد المحدد  الثانيةال نسيان تلقي الجرعة في ح لضمان مناعة جيدة.ين من الضروري تلقي الجرعت

 أو نفس مركز التلقيح للجرعة األولى. المعالجبالطبيب 
 

 اآلثار الجانبية المحتملة للقاح

 . بعض اآلثار الجانبية عند بعض األشخاص مودرنابب لقاح قد يس، كباقي اللقاحات

 :أشخاص( 10 من أصلشخص واحد  أكثر منتهم الجانبية األكثر شيوعا ) اآلثار

 تحت اإلبطمنطقة  انتفاخ 

 ألم الرأس 

 الغثيان و القيء 

 المفاصل و التشنجو ألم العضالت 

  حقنالاأللم أو التورم في مكان 

 العياء الشديد 

 الحمى، القشعريرة 
 

 (:أشخاص  10 من أصل اواحد اشخصتهم ) اآلثار الجانبية الشائعة

  جلديطفح 

 ( مكان حقن الدواء رتيكارياحساسية جلدية مثل الشرى )األ أوحمرارإ 
 

 ص(:شخ 100 من أصل كل اواحد اشخصتهم اآلثار الجانبية غير الشائعة )

 الحكة على مستوى مكان الحقن. 
 

 :شخص( 1000 من أصل اواحد اشخصتهم ) اآلثار الجانبية النادرة

 شلل بيل( تؤقالم شلل الوجه النصفي( 

 على مستوى الوجه( التجميلخضعوا لحقن ين الذ األشخاص)يظهر لدى  انتفاخ الوجه 
 

 بناء على المعطيات المتاحة(. هتحديدال يمكن ) خطير تحسسي فعل و من غير المعروف حدوث رد

 الطبيب المعالج أو مركز التلقيح. بارالمشار إليها أعاله،  يتوخى إخدرج ضمن اآلثار ي في حال ظهور أي رد فعل، و لو لم

 من الممكن اإلعالم عن اآلثار الجانبية مباشرة عبر البرنامج الوطني للمراقبة التابع لوكالة األدوية  اإليطالية

 (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse( 
 

 العناصر المكونة للقاح

 العناصر المكونة اآلتية:يحتوي هذا اللقاح على 

 19-المضاد لكوفيد هو الحمض النووي الريبي المرسال )الرنا المرسال( العنصر النشط

 ل الحقن هي:العناصر المكونة األخرى إضافة إلى سائ

lipide SM-102, colesterolo, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2- dimiristoil-rac-glicero-3-
metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG), trometamolo, trometamolo cloridrato, acido acetico, sodio 
acetato triidrato, saccarosio. 
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