التنوع في دراسات لقاح كوفيد19-
062421 ARABIC

كيف يتم اختبار اللقاحات
تخضع جميع اللقاحات ،بما في ذلك لقاحات كوفيد 19-الجديدة ،لسلسلة من الدراسات والفحوصات (تسمى التجارب السريرية) للتأكد من أنها آمنة،
وأنها تعمل بصورة جيدة قبل إعطائها الجمهور.
من المهم أن تشمل التجارب السريرية مجموعة متنوعة من األشخاص .حيث يحتاج الباحثون إلى تجميع معلومات كافية للتأكد من أن اللقاح آمن
ويعمل بكفاءة مع جميع الفئات .وهذا األمر مهم بشكل خاص للقاح كوفيد 19-ألن المجتمعات الملونة تأثرت بشدة بالمرض ويمكن أن يساعد التطعيم
هذه المجتمعات على تخطي هذه األزمة.

هل تم اختبارها على أشخاص مثلي؟
قد تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت لقاحات كوفيد 19-قد تم اختبارها على أشخاص لديهم نفس األصول العرقية أو اإلثنية أو نفس مخاوفك الصحية.
إذا كنت شخصًا ملو ًنا ،فقد تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تناول هذه اللقاحات .العنصرية الطبية في الماضي والحاضر حقيقية .قد تتساءل عما إذا
كان يمكنك الوثوق بهذه اللقاحات واألنظمة التي طورتها والتي كسرت الثقة مع مجتمعك من قبل.

إعادة بناء الثقة
حصلت ثالثة لقاحات على تصريح االستخدام في حالة الطوارئ ( )EUAمن قبل إدارة الغذاء والدواء ( )FDAلالستخدام هنا في الواليات المتحدة -
لقاح فايزر/بايوتك " "Pfizer/BioNTechولقاح مودرنا " "Modernaولقاح جونسون آند جونسون " ."Johnson & Johnsonمع العلم أنه
يوجد أكثر من مائة لقاح إضافي في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم .ومن المرجح أن يتم التصريح بالمزيد في المستقبل.
بالنسبة للقاحات كوفيد ،19-عمل الباحثون بجد إلعادة بناء الثقة مع المجتمعات وتجنيد متطوعين متنوعين لدراساتهم .وشملت التنوع في العرق
واألصل اإلثني والعمر ،وكذلك في الظروف الصحية .انتهى األمر بأن تكون الدراسات أكثر تنوعًا مما كانت عليه دراسات اللقاحات األخرى في
الماضي .يبدو مزيج األشخاص المشاركين في الدراسات أشبه بمجموع سكان الواليات المتحدة.
%26

دراسات لقاح فايزر
إجمالي األشخاص في دراسات المرحلة  - 3حوالي  45,000شخص

يتم تحديد حوالي  %30من المشاركين في الواليات المتحدة على أنهم ملونون ( %44حول العالم).
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حوالي  1من كل  3أشخاص
من أصل إسباني
أسود أو أفريقي
آسيوي
أمريكي أصلي
التيني
أمريكي
(الفئات العرقية واإلثنية في جميع أنحاء العالم كما ورد في الدراسات).

حوالي  %46لديهم حالة صحية واحدة على األقل تزيد من خطر اإلصابة بمرض كوفيد19-
بصورة حادة ،بما في ذلك :السمنة والسكري وأمراض الرئة المزمنة.
تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من  12إلى  56عامًا فأكبر.

دراسات لقاح مودرنا
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إجمالي األشخاص في دراسات المرحلة  - 3حوالي  30,000شخص
 %37من المشاركين يعتبرون أشخاصًا ملونين.
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%4

أكثر بقليل من  1من كل 3
كل اآلخرين

إسباني/التيني

أسود أو أفريقي
آسيوي
أمريكي
(الفئات العرقية واإلثنية كما وردت في الدراسات).

كان لدى حوالي  %22من المشاركين حالة صحية واحدة على األقل تزيد من خطر اإلصابة بمرض كوفيد 19-بصورة حادة ،وتشمل
مرض السكري والسمنة وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكبد.
تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من  18إلى  65عامًا فأكبر.

دراسات لقاح جونسون آند جونسون
إجمالي األشخاص في دراسات المرحلة  - 3حوالي  44,000شخص

%13

يتم تحديد حوالي  %35من المشاركين في الواليات المتحدة على أنهم ملونون ( %76حول العالم).
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%6
%1
أكثر بقليل من  1من كل 3
أمريكي أصلي

إسباني/التيني

أسود أو أفريقي
آسيوي
أمريكي
(الفئات العرقية واإلثنية كما وردت في الدراسات).

كان لدى حوالي  %41من المشاركين حالة صحية واحدة على األقل تزيد من خطر اإلصابة بمرض كوفيد 19-الحاد ،بما في ذلك ارتفاع
ضغط الدم والسكري والسمنة.
تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من  18إلى  65عامًا فأكبر.
كافة اللقاحات الثالثة المعتمدة آمنة وفعالة .وكما هو الحال مع سائر األدوية ،يستمر الخبراء من األطباء في تتبع أي مخاوف محتملة تتعلق
بالسالمة بشأن اللقاحات .وهم يقومون بذلك من خالل نظام اإلبالغ اآلمن الذي يطلق عليه اسم  .V-Safeوبهذه الطريقة يتمكنون من إيجاد
ومخاطبة حتى أكثر المخاوف النادرة حيث إن تلك اللقاحات يتلقاها الماليين.
ستساعد اللقاحات في حمايتك وللوقاية من انتشار كوفيد .19-نوصي بتلقي لقاح كوفيد 19-في أقرب وقت ممكن.

