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:  لألطفال" 19-كوفيد"اللقاح المعزز لـ
تساؤالت وإجابات

"19-كوفيد"سلسة عصر 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

"19-كوفيد"منح األطفال جرعات مُعززة من لقاح 

ةفـ . فـ  اووالاـات اوحدةـ أل ايكيا،يـةا ة اصـة بـيا اي فـا " 19-كوفيـ "ارتفعت حاالت اإلصابة بــ▪

حقنــة (  Food and Drug Administration)" )إدارأل اوغــءاو ةاوــ ةاو"ا أجــا ت 2022كندصــم كــااو 

عاكًـاا ةتععداـا 11إوى 5وأل فا  ايكيا،ييا اوءاا تدياةح أعحارهم بيا " 19-كوفي "كُعز أل كا وقاح 

. كياكز اوسيطيأل على ايكياض ةاووقااة كناا باودوصية بجيعة كعز أل واءه اوفئة اوعحياة

سـا ةبطعيعة اوةا ا ادساو  اوع ا  كا اآلباو عا أهحية ةسالكة اولقـاح اوحعـز  ي فـاوام فـ ▪

ا إ صائية ايكياض اوحع اـة (Debbie-Ann Shirley" )داع  آن شييو "ةكا جانعاا تجيب . اوح رسة

ــا"وأل فــا  فــ   ا عــا بعــس ايســئلة اوحــائعة حــو  (University of Virginia" )جاكعــة فييجيني

ةاوجيعــات اوحعــز أل عنــ  اي فـــا  ةتحــيح ايســعاة ةراو اودوصــية بــاوةُقا اوحعـــز أل " 19-كوفيــ "

.  وأل فا 

أوـم  فـل تدـياةح أعحـارهم 15ا تم نقل أكثي كـا 2022ةتج ر اإلشارألا إوى أنه اعدعارًا كا أةا ي كااو ▪

 فلًـا  ـال  ورةأل كوجـة اوحـداو 180ةتـوف  ". 19-كوفي "عاكًا إوى اوحسدحفى بسعب 11إوى 5بيا 

.  ش ا  االندحار" أةكي،يةن"اي ييأل وحدةور 

تساؤالت وإجابات: لألطفال" 19-كوفيد"اللقاح المعزز لـ

مـا مـد  "، بعنـوا  (The conversation" )ذا كونفرزيشـي"يتنـاول المقـال الصـادر عـي ةـ يفة 
التساؤالت عاًما؟، 11و 5لألطفال الذيي تتراوح أعمارهم بيي 19-أهمية اللقاح المعزز لكوفيد

.بشأ  أهمية وسالمة اللقاح المعزز لألطفال في سي المدرسة
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

التساؤالت المتعلقة بأهمية وسالمة اللقاح المُعزز لألطفال

عنـ  إعطـاو وقـاح  : األوليىة" 19-كوفيىد"ما مدى قدرة مناعة األطفال على  حممىج جرعىات لقىاح ▪

ــاا فهنــه اُنــدي كســدواات كــا 11إوــى 5وأل فــا  كــا ســا (Pfizer-BioNTech)" فــاازر بيونديــ " عاكً

يااســدجابة ايجســام اوح ــادأل كحاللــة ودلــ  اوحوجــودأل فــ  ايشــ اع اوــءاا تدــياةح أعحــارهم بــ

ــ  كــ25ة16 ــ  كانــت أســا  اودفــواس ايةو ــة إكليني،يــةا ةاود ــاا ةفــ  كــا ألعددــه تجيب إدارأل "ا عاكً

. 2021ولجيعات اوحُعز أل وأل فا  ف  أكدوبي " اوغءاو ةاو ةاو

بسـيعة هءاا ةق  ةجـ ت او راسـات اودـ  أُجياـت بعـ  اودصـياق بـاوةقا أنة فاعليـة اولقـاح ت ـاووت▪

علـى اوـي م كـا ووـ ا ". أةكي،ـيةن"سـنة  ـال   اـادأل تفحـ  كدةـور 11إوـى 5ف  اوفئة اوعحياة كـا 

ةلعُـت . اسدحيت اوجيعات ف  اووقااة كا ايكياض اوح ا أل ةتقليل احدحاالت د و  اوحسدحـفى

" كدال كــة اوداــاة ايجاــزأل اوحدعــ دأل وــ   اي فــا "أا ًــا أن اودطعــيم اةحــ  بحــ،ل كعيــي كــا 

(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children  .)

وـ   " اازرفـ"فـ  تجيبـة سـياياةا ا دعـي اوعـاحثون وقـاح هج جرعة ثالثة حمدث فرقًا لىدى األطفىال  ▪

ــ  11إوــى 5اي فــا  كــا ســا  ا ةهــ  اوجيعــة كي،يةجياكــات10ســنة باســد  ام جيعــة كعــز أل تعل

قيا نفســـاا اودـــ  ادلقاهـــا اي فـــا  فـــ  اوسلســـلة ايةويـــة ةللـــه اوجيعـــة اوحســـد  كة ولحـــياه

 فـــلا وـــم تااـــي ك ـــاةق ج اـــ أل تدعلـــ  باوســـالكةا ةفـــ  401ةعنـــ  ا دعارهـــا علـــى . ةاوعـــاوغيا

جيعــة اوحجحوعــة اوفيعيــة ايصــغي كــا اي فــا  اودــ  تــم ا دعــار االســدجابة اوحناعيــة فياــاا  ادت او

". ةنأةكي،ـــي"اوثاوثــة بحــ،ل كعيــي كــا اســـدجابات ايجســام اوح ــادألا بحــا فـــ  ووــ   ــ  كدةــور 

وفئــات ةباودـاو ا اعـ ة أن جيعــة لاوثـة كفيــ أل فـ  تعزاـز اوحناعــة فـ  هــءه اوفئـة اوعحياـةا علــى  ـيار ا

. اوعحياة ايكعي سنًا

كليـون 18.5ا تم إعطاو أكثـي كـا 2022اعدعارًا كا أةا ي كااو آمن لألطفال  "19-كوفيد"هج لقاح ▪

ــا11إوــى 5وأل فــا  فــ  اوفئــة اوعحياــة كــا " 19-كوفيــ "جيعــة كــا وقــاح  ةكانــت كعاــم اآللــار . عاكً

.كثل ايوم ف  كو ع اوةقاا  فيفة ةقصييأل اوح   عن  اي فا " 19-كوفي "اوجانعية ولقاح 

ــى أنة كعاــم حــاالت اوداــاة ع ــلة اوقلــب اودــ  تدعــع اودطعــيم تدة▪ ســا عــادأل ةتُحــيي اودقــاراي إو

ءاا ةكانت كع الت اودااة ع ـلة اوقلـب أقـل وـ   اي فـا  اوـ. بسيعة كع تناة  ايدةاة ةاوياحة

. عاكًا كقارنة باوحياهقيا11إوى 5تدياةح أعحارهم بيا 

بيانـات ج اـ أل " فـاازر"ا أصـ رت شـيكة 2022كـااو 23فـ  ماذا عن األطفال دون سن الخامسىة  ▪

سنواتا كًحييأل إوى أن لـال  جيعـات كـا اولقـاح ةوـ ت اسـدجابات5أشاي ة 6ولفئة اوعحياة بيا 

. الكةقواة وألجسام اوح ادأل فـ  تلـ  اوفئـة اوعحياـةا ةتـم تةحلاـا دةن أف ك ـاةق تدعلـ  باوسـ

زتـا بيانات كحاللة تُااي أن جيعديا كـا وقاحاـا حف" كوداينا"ا أص رت شيكة 2022ةف  أةا ي أبيال 

. سنوات بح،ل جي 6اسدجابات جي أل وألجسام اوح ادأل ةتةحلاا اي فا  دةن سا 

Source: Shirley, D. “How important is the COVID-19 booster shot for 5-to-11-year-olds? 5 questions answered”. The conversation. 
May 26, 2022.   




