موانع اإلستعمال وتوخي الحذر
أ .موانع تلقي اللقاح = يُمنع على المريض تلقي لقاح سبوتنيك
 .1في حال كان يعاني من حساسية مفرطة تجاه أي مكون من مكونات اللقاح أو تجاه أي لقاح آخر
يحتوي على مكونات مماثلة؛
المكونات
المادة الفعالة:
( 1011 x )0.5 ±1.0جزيئات تحتوي على جين البروتين  Sمن فيروس SARS-CoV-2
مواد السواغ:
بولي سوربات  ، 80سداسي هيدرات كلوريد المغنيسيوم ،ثنائي هيدرات ملح ثنائي الصوديوم حمض
األسيتيك اإليثيلي الدياميني ،إيثانول  ،٪95ماء للحقن.
 .2أثناء الحمل والرضاعة ،اسأل السيدة إذا كانت تحاول اإلنجاب.
إذا كان األمر كذلك ،فعليها انتظار دورتها الشهرية لتلقي اللقاح.
 .3إذا كان المريض يقل عمره عن  18سنة.

موانع تلقي الجرعة الثانية من اللقاح:
ال يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك  Vفي الحاالت التالية:
مضاعفات حادة بعد تلقي الجرعة األولى من اللقاح ومنها :صدمة الحساسية ،تفاعالت تحسسية شديدة قد
تصيب كل أعضاء الجسم ،اضطرابات تشنجية ،ارتفاع درجة حرارة الجسم ألكثر من  40درجة مئوية،
إلخ...

ب .توخي الحذر عند استخدام اللقاح:
= على المريض أن يقدم تقرير طبي قبل تلقي لقاح سبوتنيك
يُتخذ قرار التطعيم استنادًا إلى تقييم نسبة الفوائد/المخاطر في كل حالة على حدة.
 .1الصرع
 .2تفاعالت تحسسية شديدة عانى منها المريض سابقًا :التأق
تفاعالت تحسسية شديدة (التأق)







انتفاخ الحلق والفم
صعوبة في التنفس
الدوار
االلتباس
ازرقاق الجلد أو الشفتين
ضا وفقدان الوعي.
السقوط أر ً

 .3أمراض الكلى = غسيل الكلى ،نسق مع الطبيب المعالج مواعيد غسيل الكلى قبل التطعيم وبعده.
خطرا على بعض المرضى بما فيهم:
 .4بسبب نقص البيانات ،قد يشكل التطعيم
ً
 الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تحفيز الجهاز المناعي إلى تفاقم
المرض ،لذا يجب توخي الحذر بشكل خاص مع المرضى( ؛
 الذين يعانون من اضطراب المناعة الذاتية الذي يؤدي إلى أمراض خطيرة ومهددة للحياة.
 .5المرضى الذين يعانون من األورام الخبيثة والسرطانات النشطة والذين يخضعون للعالج الكيميائي
أو لمعالجة طبية( .يتم تعديل بروتوكول العالج وفقًا الستشارة الطبيب المعالج)

تعليمات محددة
قد ال تكون االستجابة المناعية كافية لدى المرضى الذين يخضعون للعالج المثبط للمناعة والمرضى الذين
يعانون من نقص المناعة .لذلك ،يُمنع تناول األدوية ال ُمستخدمة لكبت الجهاز المناعي قبل التطعيم بشهر
نظرا لخطر الحد من القدرة المناعية.
واحد على األقل وبعده بشهر واحد ً

حاالت التطعيم بدون قيود
 .1األمراض الحادة المعدية وغير المعدية  -يتم التطعيم بعد شهر واحد من الشفاء.
في حال التهاب الجهاز التنفسي غير الخطير أو االلتهابات المعدية المعوية الحادة ،يتم أخذ اللقاح بعد
عودة درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها؛
 .2إذا تلقى المريض أي لقاح آخر مثل لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري أو لقاح المكورات
الرئوية أو لقاحات اإلنفلونزا الموسمية (مثل فاكسيجريب أو إنفلوفاك) ،يوصى بإعطاء لقاح سبوتنيك
بعد شهر واحد من اللقاح السابق.
 .3إذا خالطت مريض كوفيد خالل األسبوعين الماضيين ،انتظر  21يو ًما قبل أخذ لقاح سبوتنيك.
 .4الربو :بدون قيود
 .5أمراض الكبد المزمنة :بدون قيود
 .6اضطرابات الغدد الصماء :الغدة الدرقية ،داء السكري والكوليسترول :بدون قيود
 .7أمراض خطيرة في الجهاز المكون للدم :بدون قيود
 .8أمراض الجهاز العصبي المركزي = الزهايمر ،باركنسون ،الشلل الدماغي :بدون قيود
 .9متالزمة الشريان التاجي الحادة ،األمراض الوعائية الدماغية الحادة ،التهاب عضلة القلب ،التهاب
الشغاف ،التهاب التأمور :بدون قيود
 .10األكزيما والصدفية :بدون قيود
 .11حساسية الطعام :بدون قيود
 .12مريض كوفيد الذي أتت نتيجة اختبار كوفيد التشخيصي له سلبية :بدون قيود
 .13سوابق عائلية أو شخصية لإلصابة بالسرطان :بدون قيود

