
 ضد کورونا تطعیمالمن برنامج   AstraZeneca آسترازینیکا لقاح استبعاد

 
من   AstraZeneca لقاح آسترازینیکا خرجتتبع الحكومة توصیة المعهد الوطني للصحة العامة ولجنة فورالند، وت

، في نفس الوقت الذي تفكر  Janssen جانسن من لقاح طوارئمخزون اآلن بناء برنامج التطعیم النرویجي. یجري 

 طوعي.علی أساس  للناس فیه الحكومة في كیفیة تقدیم هذا اللقاح

 

  تقارير عن آثار جانبية نادرة ولكن خطيرةورود بعد  2021مارس  11مؤقتًا في  AstraZenecaلقاح التطعيم بتم إيقاف 

يمكن أن يكون وفيروسي الناقل یعتمد علی تقنیة ال هو لقاحأيضا  Janssen، فإن لقاح AstraZeneca. مثل لقاح للقاح

 في النرويج حتى اآلن. Janssen. لم يتم استخدام لقاح AstraZeneca لقاح له نفس النوع من اآلثار الجانبية مثل

 

، من برنامج التطعيم النرويجي Janssenو  AstraZeneca يلقاح خراجبإ FHI ی المعهد الوطني للصحة العامةأوص

  هذين اللقاحين الستخدام  موسعإجراء تقييم  Lars Vorland طلبت الحكومة من مجموعة خبراء بقيادة الرس فورالندف

  إدخالفي النرويج أم ال. تنصح مجموعة الخبراء بعدم هما قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي استخدام

AstraZeneca  وJanssen  لهما اآلثار الجانبية النادرة والخطيرة الناجمة عن مخاطرالفي برنامج التطعيم، بسبب .

جيد  توافر هناك أن في النرويج منخفض و بکورونا يجب النظر إلى هذه التوصية في ضوء حقيقة أن مستوى اإلصابة 

 خرى. األلقاحات ل

 

. تشير أساس طوعي وإن کان ذلك علیحتی في النرويج،  AstraZenecaلقاح  عدم استخدامقررت الحكومة لقد  -

هذا صحيح بشكل خاص  والتي رأيناها في النرويج إلى أن المخاطر ال تفوق الفوائد. للقاح اآلثار الجانبية النادرة والخطيرة 

مديد الفاصل الزمني بين  في المستقبل، وتم ت mRNA التي تعتمد تقنية لقاحاتال المزيد من الحصول علی عندما نتوقع 

تطعيم المزيد من األشخاص بسرعة أكبر، كما يقول وزير الصحة   صار باإلمکانجرعة اللقاح األولى والثانية بحيث 

 .Bent Høie بنت هوي وخدمات الرعاية

 

 AstraZeneca بلقاحاتالتبرع 

بالتبرع باللقاحات لدول أخرى. أحد الحلول الممكنة هو  Janssenو  AstraZenecaتسمح اتفاقية االتحاد األوروبي مع 

آلية  جرعات اللقاح في إطار التبرع بأن تستعيد دول االتحاد األوروبي الجرعات التي أعطتها للنرويج. حل آخر هو  

 . اعمليە المسألة . بدأت الحكومة اآلن العمل على كيفية حل هذCovax التعاون کوفاکس

 

لقاح   أسترازينيکا. بالتعاون مع المفوضية األوروبية ودول االتحاد األوروبي المدرجة في االتفاقية مع  هذاسنقوم ب -

AstraZeneca   هو لقاح تمت الموافقة عليه من قبل كل من وكالة األدوية األوروبية ووكالة األدوية النرويجية. إنه لقاح

قد يكون لديها حالة عدوى  سعی من أجل أن تستفيد بلدان أخری سنفإننا فعال تم استخدامه في العديد من البلدان، وبالتالي  

 . هويلنرويج، كما يقول لمخصصة لا جرعات ال ، منأكثر خطورة مما لدينا في النرويج

 

  موقع . اقرأ المزيد علىعندنااللقاح متوقفًا مؤقتًا  استخدام جرعات للسويد وأيسلندا بينما كانبالفعل قدمت النرويج لقد 

regjeringen.no. 

 

 

 

 اختیاري علی أساس  Janssen لقاح جانسن یمكن تقدیم

  فضييمكن أن يولکن مؤقتًا في برنامج التطعيم النرويجي.  Janssenلقاح  استخدام إيقاف في ستمرارالقررت الحكومة ا

المتغيرات الفيروسية الجديدة، والمشاكل غير المتوقعة في تسليم اللقاح وأي معلومات  انتشار ضغط العدوى المتغير، و

 إلى استنتاجات أخرى. ،جديدة حول اآلثار الجانبية

 



ة لجنأجمعت للقاح خارج برنامج التطعيم، بينما  االختياريباالستخدام  FHI المعهد الوطني للصحة العامة وصييال 

نقسمت لسكان خارج برنامج التطعيم. ال التي تعتمد تقنية الناقل الفيروسيلقاحات العلى وجوب تقديم  Vorland فورالند

 لى أي مدى ينبغي القيام بذلك.وإالعملية للجنة حول كيفية القيام بذلك في الممارسة ا

 

  تتدعم الحكومة وجهة نظر األقلية القائلة بأن الفرد هو األقدر على تقييم وضعه، وأن على كل فرد تقييم ما إذا كان

علی معلومات جيدة ومحدَّثة. الفرد    حصول المواطنأم ال. ومن ثم فمن المهم بشكل خاص ضمان  ةمقبول المخاطر

العاملين   قبل منللمواطنين معلومات وتوجيهات جيدة  توفيرفقط بعد  علی أساس طوعيفترض أن يتم إعطاء اللقاح وی

 الصحيين. 

 

كيفية القيام بذلك. سيُطلب من المديرية النظر في المعايير التي  ل إجراء دراسة سوف نطلب من مديرية الصحة النرويجية  -

إعطاء اللقاح، ومن قبل من. إذا تم تقديم  سيتمتقديم المعلومات حول المخاطر، وأين يجب تطبيقها في هذه الحالة، وكيفية 

إصابة المريض في حالة   نظاممن خالل بالتأمين أولئك الذين يتلقونه  شملسيكون مجانيًا وسيتم إنه ، فJanssenلقاح 

 .Høie الوزير هوي حدوث آثار جانبية، كما يقول

 

 Janssenمخزون الطوارئ من لقاحات 

المعهد لدی  جرعة في المخزون  72000، ولديها اآلن حوالي Janssenمليون جرعة من لقاح  3.77طلبت النرويج لقد 

هو اللقاحات إمدادات فيما يخص تخزين هذا اللقاح إلى عامين. إن الوضع المقبل تصل مدة . FHI  الوطني للصحة العامة

لدينا. باإلضافة إلى ذلك، قد يتغير وضع العدوى. لذلك قررت الحكومة  ن الذيأكثر عرضة للخطر كلما قل عدد الموردين 

توجيه  أيضا تمو .FHI المعهد الوطني للصحة العامةح ، بما يتماشى مع اقتراJanssenمخزون طوارئ من لقاح  بناء

جرعات بأي  برعسننظر في إمكانية الت. المطلوب حجم مخزون الطوارئلتقييم بإجراء  العامةالمعهد الوطني للصحة 

 . AstraZeneca بالنسبة للقاح  التي اتبعناهابنفس الطريقة فائضة نحصل عليها، 


