
Bent Høie دریافت کرد  را گزارش واکسین کمیته ی متخصصین 

 

Bent Høie  ماه ِمی گزارش کمیته ی متخصصین در   10وزیرصحت و مراقبت عامه روز دوشنبه

ویروس را دریافت کرد. این گزارش توصیه   مورد استفاده ی ناروی از واکسین های ساخته شده از

( در برنامه  Janssen( و جانسن )AstraZenecaواکسین های آسترازنیکا )می کند که از  

واکسیناسیون ناروی استفاده نشوند.  این کمیته پیشنهاد می کند که این واکسین ها خارج از برنامه  

اصلی واکسیناسیون در دسترس قرار گیرد، اما بین اعضای این کمیته در مورد نوع معیارهایی که  

   س چنین استفاده ای قرار گیرد، اختالف نظر وجود دارد.باید مبنا و اسا

 

Bent Høie    وزیرصحت و مراقبت عامه درزمان دریافت این گزارش گفت:" این کمیته در مدت

زمان کوتاهی کار بزرگ و خوبی انجام داده است. اکنون دولت می خواهد این گزارش را  

صیه ی انستیتوت ملی صحت عامه در مورد  بطوراساسی و کامل بررسی کرده و آن را به همراه تو

 استفاده از این واکسین ها، مبنای تصمیم گیری قرار دهد." 

( ارزیابی جامعی را در مورد خطر  Lars Vorlandکمیته متخصصین به ریاست الرش ُورالند )

یته  استفاده از واکسین های ساخته شده از ویروس، در سطح فردی و اجتماعی انجام داده است. این کم

که اعضایی از داخل و خارج کشور دارد ازجمله، معلومات بین المللی در مورد عوارض جانبی و  

 خطرات استفاده ازاین واکسین ها را نیز ارزیابی کرده است.  

 

 مهم برای بازگشایی 

 واکسیناسیون افراد یک عامل مهم برای بازگشایی مجدد جامعه در ناروی می باشد.  

ل زمانی که مواردی نادر اما بسیار جدی ازعوارض جانبی پیدا شد، بطور  ماه مارس امسا 11در 

( متوقف شد. در ماه اپریل انستیتوت ملی  AstraZenecaموقتی استفاده از واکسین آسترازنیکا ) 

صحت عامه توصیه کرد که این واکسین را به دلیل خطر عوارض جانبی نادر و بسیار جدی، از  

این را با درنظر داشت وضعیت ناروی با سطح نسبتاً پایین   FHIند.  برنامه واکسیناسیون خارج ک

 سرایت عفونت توصیه کرده بود.  



  - دولت خواستارارزیابی گسترده تری شده بود که  تجربیات کشورهای دیگر در استفاده از این واکسین

چه نتایجی   و اینکه به تعویق انداختن واکسیناسیون از نظر فشار بر مردم و جامعه بطور کلی  ها

بدنبال خواهد داشت نیز شامل آن می شد.  بنابراین یک کمیته از متخصصین تشکیل گردید که آنها  

عواقب استفاده یا عدم استفاده از واکسین های ساخته شده از ویروس، مانند آسترازنیکا  

(AstraZeneca( و جانسن )Janssen  .را در ناروی بررسی کرده اند ) 

Bent Høie  اخیراً چندین خبر خوب در مورد واکسین آمده است. ما محموله های بزرگتر  می گوید ":

( دریافت می کنیم واینکه مطالعات نشان  Pfizer-BioNTechبیونتیک ) -و بیشتری از واکسین فایزر 

داده است که فرد سه هفته پس از دریافت اولین دُوز واکسین از محافظت بسیار خوبی برخوردار می  

ن خاطر ما فاصله ی زمانی بین دُوز اول و دوم واکسین را افزایش داده ایم تا افراد  شود. به همی

بیشتری سریعتر واکسینه شوند. در مجموع اینها عواملی هستند که تأثیرمنفی حذف واکسین های  

 ساخته شده از ویروس را دربرنامه واکسیناسیون کمتر می کند." 

 

 توصیه های کمیته ی متخصصین

اجتماعی و بررسی   –کمیته ی متخصصین ارزیابی های اخالقی و حقوقی، تحلیل های اقتصادی  

که واکسین های ساخته شده   پیامدهای صحی و اجتماعی را انجام داده است. این کمیته تأکید دارد 

( هستند. توصیه ی حذف این  covid-19)  19در مجموع واکسین های مؤثری علیه کووید  ازویروس،

 ها از برنامه ی واکسیناسیون بر اساس وضعیت سرایت عفونت در ناروی می باشد.    واکسین

در این گزارش آمده است:" تغییر در سطح فشار سرایت عفونت، ویروسهای جهش یافته ی جدید،  

مشکالت پیش بینی نشده در رابطه با تحویل واکسین و یا هر گونه معلومات تازه در مورد عوارض  

 دیگری شود."   منجر به اتخاذ تصمیمات جانبی می تواند 

نمی توان ثابت کرد که چه کسی در معرض خطر افزایش عوارض    این کمیته معتقد است که هنوز

جانبی جدی مانند لخته شدن خون و کم شدن پالکت های خون چه پیش و چه بعد از واکسیناسیون قرار  

کننده های احتمالی واکسین های ساخته شده از  دارد. به همین دلیل این کمیته نمی تواند دریافت 

را بر اساس سن یا جنسیت تعیین کند. همچنین در حال حاضر هیچ گونه درمان مؤثر در   ویروس

 برابراین عوارض جانبی جدی وجود ندارد.   

 



 استفاده داوطلبانه 

این واکسین ها   این کمیته در مورد اینکه کدام معیارها برای استفاده ی داوطلبانه از  نظر اعضای

قرار گیرد متفاوت است. اکثریت اعضای کمیته     خارج از برنامه واکسیناسیون، باید مبنا و اساس 

معتقدند که وضعیت کنونی سرایت عفونت در ناروی نشان دهنده این است که ارائه کردن استفاده   

 می باشد.   فاع فقط در شرایط استثنایی قابل د  ازواکسین های ساخته شده از ویروس  اختیاری

اقلیتی ازاعضای این کمیته معتقدند که واکسین های آسترازنیکا و جانسن را می توان از طریق نسخه  

به کسانی که خواهان آن هستند، ارایه کرد. آنها تأکید می کنند که هرفرد خودش می تواند میزان  

ر از هر کس دیگری  چندین هفته زودتردریافت کردِن واکسین را بهت خطر، وضعیت خود و ضرورت 

 ارزیابی کند.  

 در این جا حکم کمیته و اینکه چه کسانی شامل آن بوده است را بخوانید. 

 regjeringen.no -ksiner Ekspertutvalg om virusvektorva 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertutvalg-om-virusvektorvaksiner/id2845046/

