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Як випробовуються вакцини
Усі вакцини, включаючи й нові вакцини проти COVID-19, перш ніж бути схваленими для загального використання,
проходять через численні випробовування й перевірки (що називаються клінічними дослідженнями) для
підтвердження їхньої безпечності й ефективності.
Надзвичайно важливо, щоб серед людей, які беруть участь у клінічних випробуваннях, були представлені різні
групи населення. Дослідники повинні переконатися в тому, що вакцина є безпечною і ефективною для всіх. Це
особливо важливо у випадку з COVID-19, оскільки кольорові спільноти постраждали більше за інших, і вакцинація
може змінити для них ситуацію на краще.

Чи проводились випробування на таких, як я?
Вас може цікавити, чи випробовувалися вакцини проти COVID-19 на людях вашої раси або етнічної групи, а також на
людях, що мають стан здоров'я, подібний до вашого.
Якщо ви є представником кольорового населення, ви можете відчувати підвищений рівень занепокоєння стосовно
цих вакцин. Медичний расизм минулого й сьогодення — це реальність. Можливо, ви не впевнені, що можете
довіряти вакцинам і системі, що їх розробила, оскільки ця система раніше не виправдовувала довіру вашої
спільноти.

Відновлення довіри
Три вакцини отримали від Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA)
Дозвіл на екстрене використання (EUA) на території США, серед них: Pfizer / BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.
Ще понад сто подібних вакцин знаходяться на різних стадіях розробки по всьому світу. Інші вакцини, ймовірно,
згодом будуть дозволені до використання.
Що стосується вакцин проти COVID-19, на етапі клінічних досліджень розробники доклали всіх зусиль, щоб
забезпечити різноманіття учасників випробувань і відновити довіру всіх спільнот. У дослідженнях брали участь
представники різних етнічних груп, рас, люди різного віку та учасники з різним станом здоров'я. Завдяки цьому
представленість різних груп населення у цих дослідженнях перевищує показники попередніх подібних досліджень.
Склад учасників досліджень точніше відображає склад населення США.
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Випробування вакцини Pfizer

Загальна кількість учасників 3 фази випробувань — близько 45000 осіб
Близько 30% учасників у США ідентифіковано як кольорових людей (44% у світі).
1%

10%

5%

Приблизно 1 із 3 учасників
Корінний
американець

Азіатського
походження

Чорний або
Іспаномовний
афроамериканець Латиноамериканець

(Загальноприйняті у світі расові й етнічні групи, згадані у звітах досліджень.)

Приблизно 46% учасників мали принаймні один із станів, що підвищує ризики тяжкого перебігу
захворювання на COVID-19, як-от ожиріння, цукровий діабет, хронічні захворювання легенів. Вік учасників
— від 12 до 56+.
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Випробування вакцини Moderna
Загальна кількість учасників 3 фази випробувань — близько 30000 осіб
37% учасників ідентифіковано як кольорових людей.
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(Расові й етнічні групи, згадані у звітах досліджень.)

Приблизно 22% учасників мали принаймні один із станів, що підвищує ризики тяжкого перебігу захворювання на
COVID-19, як-от цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця, хронічні захворювання легенів і печінки.
Вік учасників — від 18 до 65+.

Випробування вакцини Johnson & Johnson
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Загальна кількість учасників 3 фази випробувань — близько 44000 осіб
35% учасників у США ідентифіковано як кольорових людей (76% у світі).
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(Расові й етнічні групи, згадані у звітах досліджень.)

Приблизно 41% учасників мали принаймні один із станів, що підвищує ризики тяжкого перебігу захворювання на
COVID-19, як-от підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет та ожиріння.
Вік учасників — від 18 до 65+.
Усі три схвалені до використання вакцини є безпечними й ефективними. Як і у випадку з усіма іншими лікарськими
засобами, медичні експерти продовжують відстежувати можливі ризики, пов'язані з безпечністю вакцин. Для цього
вони використовують систему обліку небажаних ефектів V-Safe. Завдяки цій системі, а також тому, що мільйони
людей вакцинуються, дослідники можуть виявити навіть найрідкісніші небажані ефекти вакцинації та вжити
відповідних заходів.
Вакцини можуть захистити вас і запобігти поширенню COVID-19. Рекомендуємо вакцинуватися проти COVID-19
якомога швидше.

Виконайте пошук «COVID-19» на веб-сайті вашого округу, щоб отримати місцеву інформацію.

