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 :Summary of  ملخص:
ظھرا، توقیت المحیط  12.00 الساعة 2022آب/أغسطس  29(االثنین، التطعیم واألطفال ذوو احتیاجات الرعایة الخاصة 

 الباسیفیكي)
 
 

 ل ببریتیش كولومبیااألسري في مستشفى األطفا وعیادة التطعیم اللقاحات ي مدیر مركز تقییماند. مانیش سادارانجالمتحدثون: 
 ل ببریتیش كولومبیامستشفى األطفافي  المتفاقمةبرنامج الرعایة  ،لي، طبیب أطفال استیرد. میسر األسئلة واإلجابات: 

 
 COVID-19 Facts and Figures             19-كوفیدحقائق وأرقام 

 حالة 4،158،491ھو  2022آب/أغسطس  20 بحلولفي كندا  19-كان العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بكوفید •
 حالة 43،797ھو  2022آب/أغسطس  20بحلول في كندا  19-كان العدد اإلجمالي لحاالت الوفاة بسبب كوفید •
إلى  ینایر/كانون الثانيمن في الفترة  ىفي بریتیش كولومبیا، كانت ذروة حاالت اإلدخال للمستشف 19-بالنسبة لكوفید •

إلى  كانون األول/دیسمبرمن في الفترة  19-بسبب كوفید اةالوفحاالت ذروة كانت  ، في حین2022آذار/مارس 
 .19-المرتفعة للوفیات بسبب كوفید ةفي تقلیل الذرو 2021بعد  وقد ساعدت برامج التطعیم  .2021آذار/مارس 

 األطفال •
 

o  وذلك بعد 19-في األطفال الذین أصیبوا بكوفید متالزمة االلتھاب متعدد األجھزةحالة من  32كانت ھناك ،
 .2022أیار/مایو  20بضعة أسابیع من إصابتھم.  إال أنھ لم تكن ھناك أیة حاالت جدیدة منذ 
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o فقد أشارت دراسات 19-من المحتمل أن یكون معظم األطفال في بریتیش كولومبیا قد أصیبوا بكوفید  .
 .19-من األطفال قد أصیبوا بكوفیدبالمائة  70-30األجسام المضادة إلى أن 

o  الحاد  19-كوفیدمرض بخصوص  ورةطعوامل الخ بحثت فيوجدت معظم دراسات األبحاث األخیرة التي
 2021إلى أیار/مایو  2020إلى المستشفیات في كندا في الفترة من آذار/مارس  تم إدخالھمفي األطفال الذي 

% من 43، في حین أن 19-% من الحاالت بسبب كوفید61تم إدخال   دخول للمستشفیات. حالة 544وجدت 
 الحاالت كانت تعاني من حالة طبیة مزمنة واحدة على األقل.

o الحاالت الطبیة  ضوبصورة عامة، فإن النتائج الحادة نادرة نسبیا، إال أن األطفال الذین یعانون من بع
وجدت نفس الدراسة أن األطفال  حاد.  على سبیل المثال، 19-معرضون لخطر أعلى في اإلصابة بكوفید

متطلبات اعتماد على تكنولوجیا ووحاالت عصبیة مزمنة ومرض رئوي مزمن الذین یعانون من السمنة 
وأكسجین بالمنزل  القصبة الھوائیةبوجود ثقب (على سبیل المثال واحد على األقل من:  موجودة مسبقًا

 حاد.للمرض الرض ھم األكثر احتماال للتعوغسیل كلوي)  تغذیة وریدیةو
 

 COVID-19 Vaccinations     19-تطعیمات كوفید
) Moderna Spikevaxفاكس ( المتاحین لألطفال ھما مودرنا سبایك 19-في الوقت الراھن، فإن لقاحّي كوفید •

 ))mRNA( المرسال الحمض النووي الریبوزي لقاحات) (وكالھما من Pfizer Comirnatyوفایزر كومیرناتي (
 

 
المصحوبة باإلصابة فیما یتعلق  نحو محدد، وعلى 19-تظھر البیانات الحالیة أن اللقاحات توفر حمایة قویة ضد كوفید •

 .عراض والمرض الحادباأل
) األلم في موضع الحقن إلى جانب اإلعیاء والصداع %50أكثر من أو حوالي تتضمن اآلثار الجانبیة الشائعة للقاح ( •

 5أشھر و 6لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  البكاءالتھیج/و ،سنة 11و 6أعمارھم بین لألطفال الذین تتراوح 
 .أعوام

  .التطعیمات حمایة إضافیة بصورة آمنةتضیف بالفعل،  قد أُصیبواحتى إذا كان األطفال  •
رعة ستة أشھر من الج ش كولومبیا اآلن (بعدییتاح اللقاح التنشیطي (الجرعة الثالثة لمعظم األطفال) لألطفال في بریت •

في  الحكومة خلال واجھتیوجد تأخیر في اإلخطار الخاص بالجرعة التنشیطیة.   - 2022 أیلول/سبتمبر 9الثانیة).  (
 .الكمبیوتر، لكن یتم إصالحھ اآلن) نظام

ذین لدیھم حاالت كما ستأتي اللقاحات الخاصة بالمتحورات الجدیدة.  ویعتبر التطعیم أكثر الطرق أمانا لحمایة أولئك ال •
 .طبیة أساسیة وینبغي أن تكون األولویة لھم
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(حین یكون متاحا) واللقاحات األخرى الروتینیة (واإلضافیة)، وعلى سبیل المثال  األنفلونزاال تنس لقاح  •
Pneumococcal 23 للمؤھلین. 

 
 Support for children during immunization        التطعیمالدعم لألطفال أثناء 

ر في كریم ورقع التخدیر ز طفلك قبل الزیارة استنادا إلى احتیاجاتھ: فكّ لألطفال الرضع واألطفال الصغار: جھّ  •
  .أثناء الموعد وتشتیت االنتباه أثناء عملیة التطعیم والرضاعة الطبیعیة أو الماء المحلى بالسكر واإلراحة والتھدئة

والتفكیر في كریم ورقع  طفلك قبل الزیارة والتنفس العمیق واإللھاءلألطفال في مرحلة المدرسة والمراھقین: جّھز  •
 .لجھد النفسي للذھاب إلى الموعدلتقدیر التخدیر مع التعبیر عن ال

في مستشفى األطفال ببریتیش كولومبیا  عیادة تطعیم أسریةكن على درایة بخدمات الدعم: على سبیل المثال، توجد  •
 .توفر لقاحات ممولة من األموال العامة

 
 Question and Answer Main Points    النقاط الرئیسیة لألسئلة واألجوبة

األقرب لھم أیضا، وال سیما ألن معظم حاالت األشخاص  ، مع تطعیمأن یتم تطعیمھم اءمن المھم لألطفال الضعف •
 .من البیئات العامة مثل المدارس)حتى تحدث في بیئة األسرة (وأكثر العدوى انتقال 

أسابیع قبل الحصول على اللقاح لضمان أفضل  8، ینبغي على األطفال أن ینتظروا 19-إذا كانت ھناك إصابة بكوفید •
  .صارما، حیث ال یزال من اآلمن الحصول علیھ قبل ثمانیة أسابیع) أمرا لیسلكن ھذا االشتراط استجابة مناعیة (

(مثل التوحد أو الصرع) معرضون  معینةال یوجد في الوقت الراھن دلیل یظھر أن األطفال الذین یعانون من حاالت  •
 للقاح. السلبیةآلثار ل التعرضلخطر أكبر في 

حالة االحتیاج لمكان إقامة، فإنھ من الموصى بھ أن یتم االتصال بالنسبة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، في  •
 بالعیادة قبل موعد التطعیم للتحضیر للزیارة معا.

 
 :Resources       الموارد:
 عاما 11و 5لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  19-الجرعات التنشیطیة من لقاح كوفید •

o 19/vaccine/booster-https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid 
 الدعم لألطفال أثناء التطعیم •

o anxiety-stress-pain-https://immunizebc.ca/reducing 
 سریة في مستشفى األطفال في بریتیش كولومبیاعیادة التطعیم األ •

o immunization-services/clinics/family-http://www.bcchildrens.ca/our 
 مركز تقییم التطعیم في مستشفى األطفال في بریتیش كولومبیا •

o https://www.bcchr.ca/vec 
 

 BCCH Complexمن لي ( استیرسانیا غروفر (طالبة طب بالسنة الثانیة في جامعة بریتیش كولومبیا) و من إعدادملخص 
Care( 

 
 

http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://immunizebc.ca/reducing-pain-stress-anxiety
http://www.bcchildrens.ca/our-services/clinics/family-immunization
https://www.bcchr.ca/vec

