الطبعة األولى
2020/12/21

الصفحة  1من 1

معلومات حول التطعيم الوقائي ضدَّ فيروس كورونا

هذه المعلومات للطبيبات واألطباء فقط .رجا ًء عدم تمريرها للمريضات والمرضى.

بشكل صحيح؟
كيف أعطي المعلومة
ٍ

جميع المستندات الراهنة
يمكن تنزيلها هنا.

دليل إرشادي للطبيبات واألطباء في محادثة المريضات والمرضى والمواطنات والمواطنين

معلومات عامة

دليل المحادثة

• إنَّ التطعيم الوقائي ض َّد فيروس كورونا طوعيٌّ ومجاني
لجميع المواطنات والمواطنين.

• افتحوا أنتم كطبيبا ٍ
ت وأطباء أبواب الحديث عن التطعيم الوقائي ض َّد
فيروس كورونا مع المريضات والمرضى والمواطنات والمواطنين ِممَّن
عندهم االستعدادية ألخذ التطعيم .فإنَّ ذلك من شأنه مساعدة هؤالء في
التغلب على الوازع الداخلي وتشجيعهم على طرح األسئلة والتصريح بما
يراودهم من قلق بشأن التلقيح.

• تمرُّ اللقاحات المتاحة في ألمانيا ض َّد فيروس كورونا بمجريا ٍ
ت
مركزية لترخيص استخدامها ،حيث تتولَّى وكالة األدوية األوروبية
( )EMAتنسيقها ويقوم خبيرات وخبراء مصالح األدوية الوطنية
بتقييمها ،كما معهد بول إيرليش على سبيل المثال .تراخيص
استخدام لقاحات كوفيد 19-يت ُّم منحها مع مراعاة جميع ما يسري
على صعيد ترخيص اللقاحات بداخل االتحاد األوروبي من أحكام.
يشترط ذلك خروج موازنة المنافع والمخاطر بنتيج ٍة إيجابية .قبل
استخدام اللقاحات يختبر معهد بول إيرليش جودتها وفعاليتها وأمنها
ويعتمدهم في طور الموافقة الحكومية على استخدام مجموعة اللقاح.
• لن يقتضي األمر منكم في البداية القيام بتعبئة شهادات تطعيم
لمَن ُتعالجون من مريضات ومرضى .ولكن في المرحلة الثانية من
التلقيح ،قد تقتضي الضرورة احتياج المريضات والمرضى الذين
أمراض سابق ٍة معينة إلى شهاد ٍة طبية .ليس عليكم في
يُعانون من
ٍ
البداية سوى تقديم المشورة لمَن ُتعالجون من مريضات ومرضى
وإحالتهم إلى مراكز التطعيم .يُرجى منكم أيضًا مراجعة ما أصدرته
واليتكم االتحادية من مراسيم قانونية ذات صلة بحكم أ َّنه قد تكون
هناك اختالفات على صعيد اإلجراءات ال ُم َّتبعة.

• خاطبوا واشرحوا بلغ ٍة مُبسَّطة وخالية قدر اإلمكان من العوائق الفهمية.
• اعملوا على بناء الثقة وخذوا مواضع القلق لدى مَن يتعيَّن تطعيمهم
على محمل الجد – الكثير من األمور يتسنى توضيحها بمجرد اإلجابة
على األسئلة بهدوء.
• تفاعلوا مع أسئلة المريضات والمرضى ومواضع قلقهم وقدموا لهم
الدعم عند طرحهم لألسئلة.
• استندوا إلى الحقائق وال تدعوا أيَّ مجال قدر المستطاع للخوض في
نقاش حول نظريات المؤامرة :لستم م َ
ُلزمين بدحض أيَّة أيديولوجية ،بل
مهمتكم َّ
تتمثل في التوعية بشأن التطعيم الوقائي ض َّد فيروس كورونا.
• النصيحة الشخصية منكم على اعتباركم موضع ثقة لهي أم ٌر هام
ويترك أثرً ا كبيرً ا في نفوس المريضات والمرضى.
• تفضلوا باإلشارة إلى www.corona-schutzimpfung.de
بشكل يومي.
للحصول على المعلومات المُحدَّثة
ٍ

كيف؟ َمن؟ متى؟ – أهم ما في األمر باقتضاب
• سيت ُّم إعطاء التطعيم بالتدريج :يرجع ذلك إلى أ َّنه يتعيَّن علينا
ً
عرضة لخطر اإلصابة
أوالً أن نحمي أولئك الناس الذين هم األكثر
بالعدوى .بطبيعة الحال يظ ُّل الهدف م ِّ
ُتمثالً في ضمان إتاحة السبيل
ألخذ التطعيم الوقائي ض َّد فيروس كورونا بشكل تدريجي للجميع
على قدم المساواة.
• ُتم َنح األولوية في التطعيم للمواطنات والمواطنين المُعرَّ ضين
ألشكال حرجة أو مُسبِّبة للوفاة
بشكل خاص لخطر اتخاذ المرض
ٍ
ٍ
ً
ُرضة بحكم المهنة لخطر اإلصابة
وكذلك لألشخاص األكثر ع
بالعدوى أو نقلها لغيرهم ِممَّن هم بحاجة إلى الحماية.
• يُعطى اللقاح بالعضل وليس تحت الجلد (حتى في حال
ُّ
اضطراب ُّ
التخثر) :بواسطة إبر ٍة رفيعة ،وبحذر،
تخثر الدم/مضاد
ومع الضغط فيما بعد على موقع الحقن.
• لن تتسنى لنا عودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها إال معًا وبتضامن
جميع المواطنات والمواطنين.

أهم جهات االتصال للطبيبات واألطباء
• في التطبيق المجاني للجنة ( STIKOلجنة التطعيم الدائمة
في معهد روبرت كوخ) ،تجدون األسئلة واألجوبة عن ك ِّل
ما يتعلق بالمحادثات االستشارية بشأن التطعيم (النسخة
اإللكترونية)www.stiko-web-app.de :
• تجدون مزي ًدا من المعلومات على:
 www.rki.de/covid-19-impfenو www.pei.de/coronavirus
بيانات النشر:
الوزارة االتحادية للصحة
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