
  COVID-19 لقاح ضد مرض
) الذين ?عانون من متالزمه داون 

C
لدى األشخاص (فوق ١٢ عاما

 ”THE TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY“ استطالع احصائي من

االس/نتاجات الرئ%س#ه         
 للمعلومات الواردە من عامه الس9ان, اظهر االستطالع 

D
وفقا

الذي اجSTناە على ١٧٠٨ شخص Jعانون من متالزمه داون   
COVID-19 الذين تم تطع#مهم ضد مرض   

 ان اللقاح آمن وفعال لألشخاص الذين Jعانون من متالزمه 
داون: 

االغلب#ه لم pشعرو lأي عوارض جانm#ه او شعروا lعوارض •
جانm#ه خف#فه للغاJة lعد التطع#م. 

اقل من ١٪ من االشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد مرض •
ص}بوا lالمرض lعد التطع#م.  COVID-19  ا{

ص}بوا • جميع األشخاص الذين Jعانون من متالزمه داون وقد ا{
. Dعد تلقيهم للقاح, تعافوا تماماl COVID-19 مرضl

                                   ١٨٩٥ مشترك  المشتركين lال�حث
 وما فوق 

D
                                   ١٢ عاما

١٧٠٨ (٩٠.١٪) تلقوا على االقل جرعه واحدە من التطع#م •
١٤٨٢ (٨٦.٧٪) تلقوا الجرعه الثان#ه من التطع#م •

١٨٧ (٩.٨٪) لم يتلقوا التطع#م  •
٣٦ (٢٠٪) �س�ب عدم اتاحه اللقاح lعد •
١٥ (٩٪) الس�اب صح#ه •
١٢٩ (٧٠٪) الس�اب اخرى•

58.1% فايزر-بيون/#ك 

19.1% مودرنا

19.5%  كوف%ش#لد� 
استرازS #9ا-ا�سفورد

1.3%  جو¢سون آند 
جو¢سون

2% اخر

الشركه المصنعه

النتائج مصنفه حسب فئات الج#ل
١٢-١٧ عام (٣٢٩ مشترك)  وما فوق (١٣٧٩ مشترك)

D
١٨ عاما

عوارض جانm#ه مشاlه لتلك التي اlلغ عنها اشخاص ال Jعانون من متالزمه داون

بدون عوارض جانبيه


وجع موضعي

تعب


احمرار 

ارتفاع حراره الجسم


صداع

اوجاع عضالت او االم في الجسم 


قشعريرة 

غثيان, تقيؤ او اسهال


عوارض اخرى
دوخه او إغماء


بدون عوارض جانبيه

وجع موضعي

تعب

احمرار 

ارتفاع حراره الجسم

صداع

اوجاع عضالت او االم في الجسم 

قشعريرة 

غثيان, تقيؤ او اسهال

عوارض اخرى
دوخه او إغماء

عدد قل#ل جداD من االشخاص احتاجوا لعناJة طب#ه ن/#جه العوارض الجانm#ه للقاح 

عوارض جانm#ه التي لم تطلب عناJه طب#ه :            ٩٨.١٪ 
زSارە طب#ب او ع#ادە طب#ه:                                     ٠.٨٪ 
زSارة قسم الطوارئ او العناJة المستعجلة:                 ٠.٠٪ 
اخر:                                                                    ٠.٠٪ 
ال اعلم:                                                                ١.١٪

ص}بو lمرض l COVID-19عد التطع#م  ٠.٨٪ من االشخاص الذين تلقوا التطع#م ا{

حاله واحدە lعد تلقي الجرعه الثان#ه من اللقاح: 
مرور ا�ثر من ٦٠ يوم على تلقي الجرعه الثان#ه •
لم Jحتاج نقل الى المس/شفى  •
استمرت االعراض لمدە ١٠ اJام •
جم#عهم تعافوا lالامل•

 وما فوق
D
٠.٩٪ منهم ١٨ عاما

٨ حاالت lعد تلقي الجرعه 
االولى: 

٢ منهم تم نقلهم الى •
المس/شفى  

جم#عهم تعافوا lالامل•

٥ حاالت lعد تلقي الجرعه 
الثان#ه: 

 مرور ا�ثر من ٦٠ يوم على تلقي •
الجرعه الثان#ه 

لم Jحتاج نقل الى المس/شفى •
جم#عهم تعافوا lالامل  •

تقي#دات  ال�حث

عوارض جانm#ه التي لم تطلب عناJه طب#ه :                   ٩٥٪ 
زSارە طب#ب او ع#ادە طب#ه:                                        ٣.٩٪ 
زSارة قسم الطوارئ او العناJة المستعجلة:                    ٠.٦٪ 
اخر:                                                                       ٠.٥٪ 
ال اعلم:                                                                   ٠.٠٪

•
المشتركين في البحث من دول مختلفه وانظمة رعايات صحيه مختلفه وموارد مختلفه, لذلك فإن االستنتاجات قد ال تالئم جميع الخلفيات.
•
اغلبيه المشتركين هم بالغون ٨١)٪(.
معدل الوقت بين إعطاء الجرعه الثانيه للقاح واالشتراك في البحث كان ١١٢ يوم, لذلك ال يمكن االستنتاج عن حمايه بعيدة المدى للتطعيم.•

شكر وتقدير
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٠.٣٪ منهم ١٢-١٧ عام

تقي#دات ال�حث

751- الواليات املتحده االمريكيه 
209- البرازيل 

202- اململكه املتحده 
123- كندا 

109- ايطاليا 
91- فرنسا 
51- الهند 

35- اسبانيا 
127- اخر


