
تخاذ القرار حول لقاحات الناقالت الفیروسیة الحاجة إلى أساس أشمل ال  
 

. ویتم في  19  زینیكا وجانسین ضد كوفیداستتخذ الحكومة القرار النھائي بشأن استخدام لقاحات أستر
رجھا وستكون مھمتھم ھي النظر في  ھذا الصدد تشكیل لجنة خبراء تضم أعضاء من داخل البالد وخا

 عواقب استخدام أو عدم استخدام تلك اللقاحات في برنامج التطعیم.   
 

طر المحتملة في زینیكا نھائیا من برنامج التطعیم بسبب المخاایوصي المعھد الوطني للصحة العامة باستبعاد لقاح أستر
م المعھد الوطني للصحة العامة بعمل ھذا التقییم بالنظر  التعرض آلثار جانبیة نادرة، ولكنھا في نفس الوقت خطیرة للغایة. قا

 إلى وضع العدوى في النرویج.  
 

م دقیق  قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي، إن المتخصصین بالمعھد الوطني للصحة العامة قاموا بعمل تقیی
. فبالتعاون مع زمالئھم في الدنمارك، تمكن المعھد الوطني للصحة العامة والھیئة العلمیة المتخصصة في النرویج من  ومتقن

اكتشاف اآلثار الجانبیة مبكرا وتقییم العالقة السببیة بینھا وبین اللقاح. إن ھذا األمر یخلق الثقة بأن السلطات تأخذ اآلثار  
محمل الجد وتثبت أن لدینا أنظمة قادرة على رصد تلك اآلثار الجانبیة. إن اآلثار الجانبیة الجانبیة النادرة والخطیرة على 

زینیكا قد تكون ذات صحة محتملة وبنسبة  االنادرة التي جعلت المعھد الوطني للصحة العامة یقوم بتعلیق استخدام لقاح أستر
 كبیرة باللقاح. وھذا األمر معترف بھ دولیا اآلن. 

 
ستخدام لقاحات جانسین مؤقتا من قبل الشركة المنتجة بعد ورود تقاریر عن حدوث نفس النوع من اآلثار الجانبیة تم تعلیق ا

زینیكا.  راالخطیرة والنادرة التي تم ربطھا بلقاح أست  
 

 تبعات كبیرة 
خطیرة، ولكنني أشعر بالقلق  وأضاف الوزیر قائال إنني أشعر مثل المعھد الوطني للصحة العامة بالقلق إزاء اآلثار الجانبیة ال

ترتب على تأجیل التطعیم وتأخیر إعادة الفتح بالنسبة للسكان والمجتمع بأثره في النرویج. وقد أیضا تجاه اآلثار التي قد ت
أكدت لجنة تقصي الحقائق حول الكورونا أمس أن األطفال والشباب یتحملون أعباء كبیرة خالل الجائحة. وعلینا أال یُضطر 

ل والشباب لتحمل ھذه األعباء لفترة أطول مما ھو ضروري. إذا قررنا بشكل نھائي عدم استخدام تلك اللقاحات، فنحن  األطفا
نخاطر بعدم الوصول إلى الھدف الموضوع بتطعیم كل منھم فوق سن الثامنة عشرة خالل فصل الصیف، وحینھا قد نُضطر  

ة واحتمال ظھور حاالت تفشي جدیدة.      إلى العیش لفترة أطول تحت وطأة التدابیر االحترازی  
 

یعمل المتخصصون حول العالم لمعرفة المشكلة التي قد تكون في ھذا النوع من اللقاحات، ما یسمى بلقاحات الناقالت  
 الفیروسیة. 

 
كا من  زینی اوواصل الوزیر قائال إن الحكومة ترى عدم توفر أساس كاف للتوصل إلى نتیجة نھائیة باستبعاد لقاح أستر

ھمیة فیما یتعلق  زینیكا، فقد یكون لذلك أابرنامج التطعیم النرویجي. إذا قررنا بشكل نھائي عدم استخدام لقاحات أستر
 واالنفتاح علىبفرصنا في تقییم استخدام لقاحات جانسین والتي تعتمد على نفس التكنولوجیا. یجب علینا تقبل االنتظار 

أن المعرفة الجدیدة قد تؤدي إلى إمكانیة استخدام تلك اللقاحات.  األبحاث الدولیة وعلینا أیضا تقبل   
 

أسترازینیكا وجانسین.   اتإلى إمكانیة مواصلة برنامج التطعیم بدون لقاح في نفس الوقتكما تستعد الحكومة   
 

فاصل الزمني بین ما إذا كان من الممكن تمدید ال إلى وأردف الوزیر قائال إن المعھد الوطني للصحة العامة ینظر اآلن
یتمتع األشخاص الذین تلقوا  ، حیث الجرعة األولي والثانیة من لقاحي مودرنا وفایزر من ستة إلى اثني عشر أسبوعا

. وإذا كان باإلمكان تمدید الفاصل الزمني للجرعة الثانیة، فسنتمكن من زیادة  19الجرعة األولى بحمایة جیدة ضد كوفید 
 وتیرة التطعیم.    

 
 
 



 تقییم أشمل 
 النرویجیة  عداداألمخاطر بشأن استخدام لقاح أسترازینیكا في النرویج إلى لل ھیُشیر المعھد الوطني للصحة العامة في تقییم

وحاالت الوفاة التي قد تكون نتیجة التعرض آلثار جانبیة خطیرة بعد تلفي اللقاح. ویجري اآلن على   19وفیات كوفید ل
من أجل زیادة المعرفة حول مخاطر اآلثار الجانبیة الخطیرة.  الصعید الدولي عمل دؤوب   

 
ولذلك ترید الحكومة إجراء تقییم أوسع یشمل الخبرات والتجارب حول تلك اللقاحات من دول أخرى وتقییم ما ھي األعباء  

المجتمع بشكل عام جراء تأجیل التطعیم.  التي ستترتب على السكان و  
 

 مھمة اللجنة  
. یةناقالت الفیروسالاستخدام لقاحات  ستقوم اللجنة بعمل تقییم شامل للمخاطر على المستویین الفردي والمجتمعي عند

وستقوم اللجنة بتقییم البیانات الدولیة ذات الصلة باآلثار الجانبیة والمخاطر. وستقیم اللجنة أیضا استخدام اللقاحات في الفئات 
ة سریعة.  العمریة المختلفة والنظر في إمكانیة اتخاذ تدابیر تعویضیة للوقایة من اآلثار الجانبیة وضمان متابعة طبی  

 
الثقة في برنامج التطعیم ورغبة السكان في الحصول على اللقاحات ب  ما یتعلقبتقییم الخبراء  سیقومعالوة على ذلك، ف

سریعا، ولكن بشرط    تطعیماالستخدام الطوعي لھذه اللقاحات ألولئك الذین یریدون ال إلى المختلفة. وسینظر الخبراء أیضا
 اعتماد تلك اللقاحات من قبل وكالة األدویة األوربیة. 

 
یُطلب من اللجنة أیضا تقییم العواقب المجتمعیة التي ستترتب على وقف استخدام تلك اللقاحات. ما ھي نتیجة وقف 

بیانات الفي ذلك والوفاة، وخاصة بین الفئات العمریة األصغر، بما  19بمرض كوفید  صابةظر إلى اإلاستخدامھا بالن
. 19حول عواقب المضاعفات طویلة األمد لفیروس كوفید المتوفرة   

 
وستقوم اللجنة بناء على ما سبق بتقدیم توصیة للحكومة بشأن كیف یجب استخدام لقاحات الناقالت الفیروسیة المعتمدة من  

لم اللجنة تقریرھا في  سوكالة األدویة األوروبیة والتي یوصى باستخدامھا في بلدان أوروبیة أخرى، في النرویج. وستُ قبل 
أیار.   –غضون العاشر من مایو   

 
 أعضاء اللجنة المتخصصة  

على   وھو طبیب وحاصل على دكتوراة في علم األحیاء الدقیقة. وعمل  Lars Vorland / یرأس اللجنة الرس فولرالند
ومدیرا إداریا في ھیئة صحة شمال النرویج   ةسبیل المثال مدیرا في قسم مكافحة العدوي بالمعھد الوطني للصحة العام

 .  لالستعانة بوسائل جدیدةورئیسا لمنتدى اتخاذ القرارات 
 

 :  أعضاء اللجنة ھموباقي 
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 ، طبیب ومستشار في الجامعة النرویجیة للعلوم والتكنولوجیا Gunnar Bovimغونار بوفیم / 
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 والتكنولوجیا 
 ، باحثة ما بعد الدكتوراه بكلیة إدارة األعمال في النرویج Ingrid Hjortإنغرید یورت /  
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