
 ضافيإ  ركخیا جانسن لقاح
 

برنامج التطعیم الوطني ضد ارج  جانسن (المعروف بجونسون اند جونسون) خ قررت الحكومة تقدیم لقاح
األطباء الخاصین وعیادات التطعیم   عند یونیو حجز موعد للتقییم   15 ذ من باإلمكان . فیروس كورونا

 . الذین یقدمون اللقاح (الثابتین) العامین طباءوبعض األ
 

  وقراءة helsenorge.no صفحة بالذھاب أوالً إلى جانسن لقاحتلقي یُنصح األشخاص الذین یریدون  
 .، قبل االتصال بالطبیب ھ الحصول علیھاللقاح ومن یمكن معلومات حول

 

لقاح كخیار  الحكومة أنھ من الصواب تقدیم ھذا ال رىتبنت ھوّي " ،قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة  -
  باتباع برنامج التطعیم  نوصي المواطنین في المقام األوللبعض األشخاص الذین یستوفون معاییره. 

 جانسن"  ، ولكن قد ال یزال لدى البعض أسباب وجیھة لرغبتھم في الحصول على لقاحالوطني

 

من برنامج التطعیم  وھو جزء  (EMA) من قبل وكالة األدویة األوروبیة جانسن تمت الموافقة على لقاح
بالكامل   ماً طعالشخص یعتبر مُ أن  يأ ،في معظم الدول األوروبیة. اللقاح عبارة عن لقاح أحادي الجرعة

 .اللقاح تلقيبعد ثالثة أسابیع من  

 

 في الحاالت التالیة: وارداً اللقاح قد یكون  استخداممدیریة الصحة أن  ترى

المناطق التي یرى الطبیب فیھا أن   أودوى الع ترتفع فیھا معدالت الرحالت الضروریة إلى بلدان  •

 . جانسنالفائدة تفوق مخاطر لقاح 

بحیث أن   غیر ُمطعمین رتبطة بكونھمحیاتیة صعبة والم یعانون من ظروفاألشخاص الذین  •

 الوقت المتبقي حتى یتم تقدیم لقاح آخر یھدد حیاتھم وصحتھم. 

، أو عندما یتلقى أحد أفراد  رسرطان خطیمرض ما یكون أحد أفراد األسرة المقربین مصابًا بعند  •

 ه.تفوق مخاطرجانسن  یرى الطبیب أن فائدة اللقاح ن أو  ،األسرة المقربین عالًجا مثبًطا للمناعة

 تدني شدید لجودةأو خطًرا على الحیاة أو   ،یًا خطیًرانفس عندما یرى الطبیب أن ھناك مرًضا  •

 عباء الثقیلة المترتبة عن التدابیر.األ و مد طویلة األحیاة نتیجة العزلة ال

على تقییم وبناًء على تقییم طبي متخصص قد توجد حاالت یرى فیھا الطبیب باإلضافة إلى ذلك،  •

شامل واستنادًا إلى معرفة حالة الشخص، أن الفوائد التي تعود على الفرد تفوق المخاطر. یجب أن 

 .یة لكل شخص حالة الفرد العلى التقییم  یعتمد ھذا 



معاییر صارمة للغایة مما یعني أن الشخص الذي الھذه وأضاف وزیر الصحة وخدمات الرعایة "إن   -
 ل برفض من الطبیب" قد یُقابیرید ھذا اللقاح 

 

 ألطباء تقدیم اللقاح ا یشترط علىال 
 للمریض یحق  م ال.أجانسن  لقاحسیحصل على للطبیب الكلمة األخیرة في تقییم ما إذا كان المریض 

تم تحدید مجانًا. والتطعیم  تلقي التطعیم. یتم توفیر اللقاح  ب  ةلب اطالمالمشاركة في القرار، لكن ال یمكنھ 
 فیما یتعلق باالستشارة والتطعیم. تعریفة محددة لدفع أجور األطباء 

، لكن الحكومة أنشأت مخطًطا حتى  جانسنلقاح تقدیم األطباء    یُشترط علىال" أضاف الوزیر ھوي  -
السفر من وصف اللقاح إذا رغبوا  ب  المتعلقیتمكن األطباء العامون واألطباء الخاصون وعیادات التطعیم 

 .  ھ"لقاح ألولئك الذین یرغبون فیاللتقدیم  حدد مطبي مختص وفي ذلك. یقوم الطبیب بإجراء تقییم 

 

، وحالة شخص  خاص بكل، والوضع الجانسناآلثار الجانبیة النادرة والخطیرة للقاح  یعتمد التقییم على 
أقل إلى حد ما من اللقاحات في برنامج   اأنھ  عتقد یُ  سنجانلقاح  فعالیةالعدوى في النرویج، وحقیقة أن 

 . على التطعیم بلقاح جانسن قانون إصابات المرضىمن التطعیم. تنطبق أیًضا القاعدة الخاصة باللقاحات 

 

 تكالیف ال ةتغطی بدولة تقوم ال
اإللكترونیة أو صفحات البلدیات إذا كانوا   صفحاتھماألطباء على نشر المعلومات على  عیادات شجع  نُ 

 علیھم االتصال. من  باللقاح معرفة تلقي یقدمون اللقاح، بحیث یسھل على أولئك الذین یریدون  

ي  طنالمعھد الو الخدمة المتاحة على صفحة عبر  وهطلبن یأیمكن لألطباء الذین یرغبون في تقدیم اللقاح 
 للصحة العامة.

. ال یجوز لألطباء  الدولةمن قبل محددة بأسعار  تكالیف جمیع ال ةتغطییتم ، وبالمجان اللقاح  وعیم  یقدم التط
 فرض رسوم إضافیة على إعطاء ھذا اللقاح. 

في النرویج   18. سیقدم برنامج التطعیم لكل شخص فوق سن  اختیاریةجمیع التطعیمات في النرویج 
-BioNTechاستخدام لقاحات في البرنامج الجرعة األولى من اللقاح بحلول بدایة شھر أغسطس. یتم 

Pfizer مودیرناو فایزر Moderna و خارج برنامج التطعیم ھ  جانسن. وبالتالي فإن إمكانیة تقییم لقاح
 . ضافيإخیار 

  

 معلومات: ل المزید من ا
 Helsenorge.no• معلومات للسكان على 

 على صفحات مدیریة الصحة  ةالصح موظفي• إرشادات ل

 جانسن ي للصحة العامة حول طلب لقاحات طن• لألطباء: معلومات من المعھد الو

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/koronavaksine-utenfor-vaksinasjonsprogrammet-janssen
https://www.regjeringen.no/start/cms/%E2%80%A2%09https:/www.fhi.no/nyheter/2021/bestilling-av-covid-19-vaccine-janssen

