
ۀ واکسیناسیون حذف می شود واکسین استرا زنیکا از برنام  

 

  اروی واکسیناسیون ن  ۀنکا را از برنامیآستراز واکسین  و  نموده پیروی  ند ورل   کمیسیونو   انستیوت صحت عامه ۀتوصی ز ادولت 

  ی کند که مبررسی  نیز  این رادولت   است، هم زمان ساختنن جانسن در حال یاضطراری واکس  ۀذخیز ک  ی .  نمایدحذف می 

. ند تطبیق کداوطلبانه طور ن را ی چگونه می توان این واکس  

 

  رچ ما ۱۱ به تاریخ  نی واکساین ده از استفا، زنیکاااسترنادر اما جدی واکسین   بیدر مورد عوارض جان  اه زارش ساس گبه ا

و ممکن است عوارض جانبی   بوده  یویروس  وکتور ن ی یک واکس استرا زنیکا   کسنن جانسن نیز مانند وای . واکسمتوقف شد ۲۰۲۱

 . مورد استفاده قرار نگرفته است اروی هنوز در ن  تا ن جانسنی . واکسواکسین استرا زنیکا را دشته باشد هی شب 

 
شوند.  حذف   اروی واکسیناسیون ن از برنامه استرا زنیکا و جانسن ن های ی است که واکس نمودهتوصیه  انستیتوت صحت عامه  

ن ها باید  ی از تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا این واکس فبل ند خواست تا ورال ش به رهبری الر  ینمتخصص کمیسیون دولت از یک 
واکسین های  که  توصیه می کند ورذکم کمیسیون انجام دهند.  را  ارزیابی گسترده یک ، خیرمورد استفاده قرار گیرند یا  اروی در ن 
سطح   این توصیه باید با توجه به حذف شوند.  واکسیناسیون  ۀبرنامبه دلیل عوارض جانبی نادر و جدی از  زنیکا و جانس  استرا

 . شود  مشاهده، رن های دیگی واکس  ی بهدسترس  و  اروی در ن  پایین عفونت

 

تفاده  مورد اس نیز بایده داوطلبان  طور  ، حتی بهنشوداستفاده  اروی در ن استرا زنیکا باید ن ی واکساز  تصمیم گرفته است که حکومت 

این واکسین نسبت به   اتنشان می دهد که خطر  ،ایم مشاهده نموده اروی که ما در ن  را  . عوارض جانبی نادر اما جدی نگیردقرار 

: ما انتظار داریم که در آینده تعداد بیشتر واکسین  و خدمات مراقبتی می گوید صحت عامهوزیر  ه هوی  ت . بن ت اسبیشتر  آن وایدف

 واکسین شوند.  ریعترس  راست تا افراد بیشت  اضافه شده  نیز   و دوم  اولبین دوز  صلهفا  مدت و کنیم را دریافت   mRNAهای 

 

گر واکسین استرا زنیکا به کشور های دی اهدای  

. یک راه حل ممکن این است  ت ممکن اسن به کشورهای دیگر ی اهدای واکسو جانسن  زینیکا توافق اتحادیه اروپا با استرابه اساس 
به کشور   نی واکس دوز های  یعزتوراه حل دیگر  وی را دوباره تسلیم شوند. زیع شده به نارتو های وزکشورهای اتحادیه اروپا د که 

را آغاز   فعالیت در مورد چگونگی حل این موضوع  کومتح نوناکن کاواکس است.  ی تحت چارچوب همکاری واکس های دیگر
 نموده است. 

استرا زینیکا شامل   کمیسیون اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا که در توافق با با  اریهمکدر ما این کار را  بنت هویه می گوید: 

  ت. استرا زنیکا یکتأیید شده اس اروی ن ادویه  ادارۀ  توسط اروپا و هم   ادویه  ادارۀهم توسط  نکای انجام خواهیم داد. آستراز هستند

شده   خواهیم که دوز های توزیعمی ما  ،بنابراین  . تفاده قرار گرفته استاست که در بسیاری از کشورها مورد اس رن موث ی واکس

 د. وافع شو  ؤثرم، ارای شیوع بلندور های در کشد ویبرای نار

 

یک تعداد واکسین ها را به کشور های سویدن و   ناروی بود،  گردیدهدر ناروی متوقف  در حالیکه استفاده از واکسین استرا زنیکا

ذیل مطالعه کنید: رنتیو ایسلند اهدا نموده است. در این مورد معلومات بیشتر را در صفحه انت   
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نمود  تطبیقداوطلبانه  به طور توانواکسین جانس را می   

عفونت، گونه های   سطحتغیر    . شودمتوقف  ا  مؤفت  اروی ن جانسن در برنامه واکسیناسیون ن ی دولت تصمیم گرفته است که واکس

جدید در مورد عوارض جانبی می تواند به نتیجه    معلوماتن و هر گونه ی واکس رسیدن ،جدید ویروس، مشکالت پیش بینی نشده

. گیری دیگر منجر شود   

م  تما توصیه نمی کند، در حالی که نخارج از برنامه واکسیناسیو جانسن را   نی داوطلبانه از واکس ۀ ستفادانستیتوت صحت عامه ا

  باید خارج از برنامه واکسیناسیون به جمعیت ارائه شود.  یویروس وکتور ن های ی که واکس هستند  ند موافقورال  ئیته اعضای

دارای نظریات متفاوت می باشند.  متذکره کمیسیون، در این مورد اعضای انجام شود باید چه حد   و تا  چگونه که این کاراین   

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-laner-ut-astrazeneca-doser-til-sverige-og-island/id2845483/


ارزیابی  باید و  فرد به بهترین وجه قادر به ارزیابی وضعیت خود استهر  حمایت می کند که   شاناز دیدگاه   در این مورد دولت 

که افراد به تازه ترین معلومات دسترسی داشته  مهم است  بنا بر این،. خیریا  و قابل قبول است  برایشان  موجود  کند که آیا خطر

شود.  تطبیق به صورت داوطلبانه  کارمندان صحی و راهنمایی  کافی طالعات از ا  بعدن تنها ی واکس این است که الزم . باشند  

 

ریاست  از انجام این کار را بررسی کند.  طریقۀ که   نمودما از ریاست امور صحت درخواست خواهیم گوید: بنیت هویه می 

  و  چگونه ارائه شودمعلومات مربوط به خطر باید ، قابل اعتبار باشدکند که کدام معیارها باید  بررسی تا خواسته خواهد شد  مذکور

ن جانسن ارائه شود، رایگان خواهد بود و کسانی که آن را  ی واکس که  . اگر قرار باشد ی تزریق شود ن در کجا و توسط کی واکس

. قرار خواهند گرفت انبیمار جبران خساره دریافت می کنند در صورت عوارض جانبی تحت پوشش طرح   

کسین های جانس ذخیره اضطراری وا  

گدام های انستیوت صحت  دوز در  ۷۲۰۰۰ن جانسن سفارش داده است، و هم اکنون حدود ی میلیون دوز از واکس ۳،۷۷ اروین 
م،  داشته باشی  یهر چه تامین کننده گان کمتر تواند.گهداری شده می خیره و ن سال ذ  ۲ت برای مد  سن جان  نی واکس.  عامه موجود است 
 ،. عالوه بر این، وضعیت عفونت ممکن است تغییر کند. بنابراینخواهیم داشتبه واکسین های کمتر دسترسی  به همان اندازه

انستیتوت   به .ایجاد شود ن جانسن ی اضطراری واکس ذخیره،  انستیتوت صحت عامه دولت تصمیم گرفته است در راستای پیشنهاد
به کشور   دوز های اضافه ا کردناهد در مورد .اضطراری را ارزیابی کند ذخیره داده می شود که اندازه  وظیفه صحت عامه 

 گر بررسی خواهد صورت گرفت.  های دی 


