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 لألشخاص المصابین بمرض الكبد COVID-19معلومات حول لقاحات 

 UHNإرشادات الخبراء للمرضى من مركز تورنتو لمرض الكبد في 

 .COVID-19بمرض الكبد بشدة على تلقي التطعیم ضد  تشجیع األشخاص المصابینیتم 
 

،  AIH، و  PSC، و  PBC، والكبد الدھني ، و  C، والتھاب الكبد  Bوھذا یشمل األشخاص المصابین بالتھاب الكبد 
وأمراض الكبد المزمنة األخرى باإلضافة إلى أولئك الذین ینتظرون زراعة الكبد وأولئك الذین خضعوا بالفعل  وتلیف الكبد

 لعملیة زرع كبد.
 

 تبدو اللقاحات آمنة وفعالة
 

 ماذا نعرف عن اللقاحات الجدیدة؟

ال تستخدم  -تقنیة جدیدة تسمح بتصمیم وإنتاج لقاح أسرع  mRNA (Pfizer & Moderna( تستخدم لقاحات• 
  .ھذه اللقاحات فیروسات حیة وال تؤثر على الحمض النووي الخاص بك

 . تستخدم أسالیب لقاح معیاریة أكثر) لقاح أكسفورد: لقاحات أخرى (مثل• 

 . ھذه اللقاحاتبمطلوب جرعتین من اللقاح لتوفیر أقصى حمایة • 

 ماذا نعرف عن اآلثار الجانبیة؟

تشیع اآلثار الجانبیة الخفیفة بعد كل جرعة ، على غرار اللقاحات األخرى ، وتشمل األلم / عدم الراحة في مكان الحقن ، • 
 أیام 3-1في أغلب األحیان لمدة  -والتعب ، والصداع ، والحمى الخفیفة 

شخص ولم تظھر أي مشاكل جدیدة  30,000الدراسات التي شملت أكثر من  كانت اآلثار الجانبیة الشدیدة نادرة جًدا في• 
  .حیث تم طرح اللقاحات في جمیع أنحاء العالم (تم إعطاء مالیین الجرعات)

 

 للقاح؟ األمد طویلة جانبیة آثار ھناك تكون أن الممكن من ھل

 غضون في دائًما تحدث ما وغالبًا ، اللقاح بعد أسابیع إلى أیام غضون في وغالبًا ، مبكًرا للقاح الجانبیة اآلثار تحدث ما عادةً  •
  .التطعیم بعد األولین الشھرین

  .للغایة منخفضة األمد طویلة النادرة الجانبیة اآلثار مخاطر إن •

) المفرطة الحساسیة( األخرى اللقاحات تجاه شدید فعل رد لدیك كان إذا - شدیدة تحسسیة فعل ردود عن اإلبالغ تم ما نادًرا •
  .اللقاح تلقي قبل الصحیة الرعایة مقدم إلى تحدث ، للحساسیة أدویة بحمل مطالبًا كنت أو

 

 ؟ عندي الكبد مرض عن ماذا

  .جانبیة ألعراض التعرض خطر من تزید ال الكبد بأمراض اإلصابة •

 لھا یكون قد ولكن ، اللقاح لرفض سببًا ، للمناعة مثبط أي ذلك في بما ، الكبد لمرض تتناولھا التي األدویة تكون أن ینبغي ال •
  .لك اللقاح یوفرھا التي الحمایة جودة مدى على ضئیل تأثیر

 بالتطعیم؟ نوصي لماذا

ن یمرضوا أل للخطر عرضة أكثر یكونون ، الدھني الكبد وربما الكبد تلیف وخاصة ، الكبد بأمراض المصابون األشخاص •
  .أھمیة أكثر والحمایة التطعیم یجعل مما ، COVID-19 بعدوى أصیبوا إذا اشدید امرض

 . COVID-19 مرض أعراض من٪ 90 عن تزید بنسبة تحمي اللقاحات •

  .بالسالمة تتعلق مخاوفوجود أیة  دون الكبد بأمراض المصابین األشخاص على اللقاحات دراسة تمت •

 COVID-19. بلقاح المناعة جھاز في ضعف من یعانون الذین األشخاص تطعیم اآلمن من •
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 . محتملة مخاطر أي بكثیر تفوق COVID-19 انتشار من واآلخرین نفسك حمایة فائدة إن •

 

 التطعیم؟ بعد االحتیاطات اتخاذ إلى بحاجة زلت ما ھل

 نعم •

 .  جرعتین بعد منھ واحدة جرعة بعد بكثیر فعالیة أقل اللقاح •

 بعد حتى. مثالیة لیست أنھا إال ، الشدید COVID-19 بفیروس اإلصابة خطر من تقلل اللقاحات أن من الرغم على •
 الجسدي .  والتباعد األقنعة باستخدام یوصى یزال ال ، التطعیم

 .  العامة الصحة وإرشادات نصائح أحدث اتباع دائًما المھم من •

 أنھ نتفھم نحن. الكبد ألمراض تورنتو مركز في المرضى وشركاء الصحیة الرعایة فریق قبل من التوصیات ھذه تطویر تم
 الممرضة/الممرض أو طبیبتك/بطبیبك االتصال فیرجى ، ذلككان لدیك  وإذا ، ھذا قراءة بعد أسئلة لدیك تزال ال ربما

 .الممارس

 2021 (كانون الثاني)  ینایر 11 في التحدیث تم* 


