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توقف - ال توجد تجارب تطعيم عىل

األطفال واملراهقني!
 COVID-19 التطعيامت جزء أسايس من الرعاية الطبية الوقائية. نحذر بشدة من التطعيم الجامعي لـ

لألطفال لألسباب التالية:

ال تطعيامت عىل الصعيد الوطني لألطفال 

!COVID-19 واملراهقني ضد

هذا ما نطلبه نحن كأطباء. التطعيامت جزء أسايس من الرعاية 

الطبية الوقائية. 

ومع ذلك ، فإننا ننتقد بشدة تطعيم األطفال ضد COVID-19 لألسباب 

التالية:

CO-  األطفال أقل عرضة لخطر اإلصابة بفريو س

VID-19 مقارنة بالبالغني.

„األطفال نادًرا ما يكونون مصابني بـ COVID-19. من النادر حدوث 

أمراض خطرية أو حتى املوت „)الجمعية األملانية لطب األطفال واملراهقني ، 

DGKJ(. عىل عكس البالغني ، بالنسبة لألطفال ، ال ميكن تحديد مجموعات 

معرضة للخطر قامئة عىل األدلة حتى اآلن كمجموعات مستهدفة محتملة 

.COVID-19 لتلقيح

وفًقا لـ DGKJ ، فإن الزيادة يف نتائج االختبارات اإليجابية لدى األطفال 

واملراهقني يف ربيع عام 2021 ترجع بالكامل تقريبًا إىل الزيادة الهائلة يف 

االختبارات.

COVID-19 يلعب األطفال دوًرا ثانويًا يف انتشار

:COVID-19 عىل عكس اإلنفلونزا ، يلعب األطفال دوًرا ثانويًا يف انتشار

„عىل النقيض من انتشار مسببات األمراض التنفسية األخرى ، ال يبدو أن 

هناك قوة دافعة كبرية من هذه الفئات العمرية يف الحدث الوبايئ الحايل.“ 

)معهد روبرت كوخ(

„األطفال األصغر سًنا هم أقل عرضة لإلصابة ]...[ ؛ عند اإلصابة ، يبدو أنهم 

)DGKJ( “.أقل عرضة للمساهمة يف انتشار العدوى من البالغني

 COVID-19 باإلضافة إىل ذلك ، يبقى أن نرى حاليًا ما إذا كانت لقاحات

املتاحة تقلل بشكل كبري من انتشار SARS-CoV-2 من خالل األطفال.

يتأثر األطفال بشكل خاص باآلثار الجانبية 

للقاحات

يف الدراسات املحورية لجميع اللقاحات ، حدثت آثار جانبية أكرث شدة بشكل 

ملحوظ يف املشاركني األصغر سًنا. أثرت اآلثار الجانبية الشديدة امللحوظة 

)تجلط الوريد الجيبي( عىل األشخاص األصغر سًنا الذين تم تطعيمهم أكرث 

من كبار السن.

تستهدف جميع لقاحات COVID-19 الهياكل الفردية فقط للفريوس 

املتحور )بروتني سبايك(. قد يؤدي هذا إىل تعقيد أو حتى منع استجابة 

الجهاز املناعي للمتغريات الطافرة. سيكون لهذا آثار أكرث خطورة عىل األطفال 

من البالغني.

ميكنك العثور عىل ورقتنا التفصيلية حول COVID-19 تحت

ميكنك العثور عىل مزيد من التفاصيل حول مواقف 

منظمتنا تحت


