
التــطـــــّوع في
المرحلة الثالثة للتجارب السريرية
على لقاح كورونا (كوفيد-19) في مملكة البحرين



تجــرى هــذه الدراســة بالتعــاون مــع دولــة اإلمــارات العربيــة 
حــول  وتتمحــور   G42 بشــركة  ممثلــًة  الشــقيقة  المتحــدة 
الفعاليــة والمناعــة المكتســبة مــن اللقــاح الُمطــور مــن قبــل 

شركة سينوفارم (سي. إن. بي. جي).
 

التجــارب الســريرية هــي دراســات ألبحــاث تجــرى لقيــاس مدى 
األمــراض ومنــع  للوقايــة مــن  الجديــدة  فاعليــة األســاليب 
انتشــارها. وتجــرى هــذه الدراســة البحثيــة لمعرفة مدى ســالمة 

وفعالية اللقاح المقترح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19).

مــا طبـــيـعة
هذه الدراسـة؟



هل تـوجد مــخاطر
متعلقة بالمشاركة؟

تقنيــة تصنيــع اللقــاح آمنــة وموثوقة طبيًا، حيــث أن اللقاح الذي 
تجري عليه التجارب هو لقاح غير حي ومعطل،  وتمتلك مملكة 
البحريــن الخبــرات واإلمكانيــات للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن 
للتطعيمــات  الروتينــي  الجــدول  يشــمل  حيــث  اللقاحــات، 
المرخصــة العديــد مــن اللقاحــات غيــر الحيــة مثــل شــلل االطفــال 

واالنفلونزا الموسمية وغيرها.

ومثــل أي لقــاح آخــر قــد تحــدث بعــض ردود الفعــل الشــائعة عنــد 
تلقــي اللقــاح، وعــادًة مــا تــزول من تلقاء نفســها. بينما يتم إعطاء 
تحــت  عالًجــا  شــديدة  أعــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى 

إشراف األطباء..



مدة المشاركة
فــــي الـــدراسة؟

مــدة المشــاركة فــي التجربــة ستســتمر حوالــي شــهرين، وقــد 
تمتد فترة المتابعة إلى 12  شهًرا

متابعة هاتفية
خالل 24 ساعة

اليوم 24
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 42
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 7
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 14
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 0
الجرعة األولى

اليوم 28
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 35
معاينة شخصية

اليوم 3
معاينة األعراض الجانبية

اليوم 21
الجرعة الثانية

اليوم 49
معاينة شخصية



فوائد ومزايا
المشاركة

ســتوفر الشــركة الراعية للدراســة الســريرية اللقاح مجاًنا وبدون 
أي رســوم.. كمــا ســتقوم بالتكفــل بدفــع رســوم ومصاريــف 

االختبارات والفحوصات المختلفة المتعلقة بالدراسة

المشــاركة تدعــم القــدرة علــى مواجهــة الفيروس، وتســاعد في 
تقليل انتشاره وإيجاد حلول سريعة ومبتكرة للسيطرة عليه.



بــمن اتـــصل
إذا عانيــت مـن أيـــة أعــــراض 
االتصال بالخط الساخن على الرقم  444 أو الذهاب ألحد المراكز
الصحية المخصصة للمتابعة، أو يمكن إرسال بريد الكتروني على

العنوان التالي:  

هل يمكن االنسحاب
في منتصف الدراسة البحثية؟ 

تملك مطلق الحرية لالنسحاب في أي وقت، مهما كان 
قرارك، ولن تتحمل أي مسؤولية.

Covid19.trials@health.gov.bh 
وسيتم التواصل معك مباشرة. 



هل يمكن للمصاب
أو المتعرض للفيروس أخذ اللقاح؟

نعم، بشرط أن يكون قد تعافى من الفيروس.

نسبة نجاح اللقاح؟
اللقــاح نجــح فــي اجتيــاز المرحلتيــن األولى والثانيــة من التجارب 
نســبة  وصلــت  حيــث  ضــارة،  آثــار  أيــة  دون  الصيــن  فــي 
المتطوعيــن الذيــن تمكنــوا مــن توليــد أجســام مضــادة بعــد 

يومين من الجرعة إلى %100. 

تتطلب المرحلة الثالثة النهائية تجربة اللقاح على أعداد أكبر. 



من هي الشركة
المصّنعة للقاح؟

أكبــر مصنــع  ســادس  للقــاح  المصنعــة  تعتبــر شــركة ســينوفارم 
للقاحات في العالم، يستفيد من خدماتها أكثر من 230 ألف عميل، 
وتقــوم بتوزيــع أكثــر مــن 30 ألــف نــوع مختلــف مــن األدويــة الطبيــة 
والمستلزمات الصحية ، وتستخدم تكنولوجيا باسم "اللقاح المعطل" 
ضــد أمــراض مثــل اإلنفلونــزا والحصبــة وهــي نفــس التكنولوجيــا 
المستخدمة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)



هل تم تجربة
اللقاح في دول أخرى؟

نعــم، يتــم إجــراء التجــارب علــى 45,000 متطــوع فــي أكثــر 
مــن دولــة منهــا الصيــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة دون 

تسجيل أي خطر على صحة المشاركين.



كيف يتم التأكد
من فعالية اللقاح؟

ســيتم ســحب الــدم قبــل وبعــد الخــوض فــي التجربــة 
وذلــك لرصــد األجســام المضــادة فــي الجســم، وبنــاًء 
تــم توليــد  إذا  يتــم تحديــد مــا  الفحــص  نتيجــة  علــى 
اســتجابة مناعية في الجســم من الفيروس، وال حاجة 
لفيــروس  للقــاح  أخــذه  بعــد  المتطــوع  لتعريــض 

كورونــا أو أحــد المصابيــن للتأكــد مــن الفعاليــة. 



متى ستظهر نتائج
النهائية حول هذا اللقاح عالمًيا؟
عندمــا يكتمــل العــدد المطلــوب مــن المتطوعيــن 
الدراســة         واســتكمال  المشــاركة  الــدول  كافــة  فــي 
أو متــى مــا يقــرر الفريــق الطبــي المختــص بالدراســة 

من الشركة األم سينوفارم 



ما هي االشتراطات
المطلوبة للتطوع؟

أن يبلــغ مــن العمــر 18 عاًمــا أو أكثــر، وأن يتمتع بصحة جيدة.
التســجيل باســتخدام األوراق الرســمية – بطاقــة الهويــة أو 

جواز الســفر.
ــه إقامــة ســارية  ــن أو لدي ــا فــي مملكــة البحري أن يكــون مقيًم

خالل فترة التجربة.
الخضــوع ألهلية المشــاركة في التجارب.

التوقيــع علــى اســتمارة الموافقة قبل البدء بالتجربة.



للراغبين في التطوع 
للتجارب السريرية للقاح كوفيد-19      
التوجه مباشرة إلى مركز الفحص بأرض المعارض 
والمؤتمرات، حيث سيستقبل المركز المتطوعين   

يومًيا من
8 صباًحا - 8 مساًء




