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اعداد

الدكتوة سنية بن نصر
الدكتوة هيفاء راشدي
الدكتوة يسرى برزاقة



ال توجد موانع للتلقيح باستثناء ورود حاالت
حساسية خطيرة لتالقيح أخرى

إذا كنت مصابًا بالسرطان ، فهل سأكون
أكثر عرضة لخطر اإلصابة بـكوفيد-19
هل أعاني من مخاطر أكبر لحدوث

مضاعفات؟

 

 

يكون المرضى المصابون بالسرطان الذين
يخضعون للعالج ضده  أكثر عرضة لإلصابة

بنوع حاد من المرض كوفيد-19
يمكن أن تكون بعض المضاعفات

التنفسية الناتجة عن مرض

كوفيد-19خطيرة ومهددة للحياة ، باإلضافة
إىل المخاطر المرتبطة بالسرطان. يكون

تطورها سريًعا بشكل عام 

خضعت لعالج السرطان في

الماضي - هل يزيد ذلك من

مخاطر إصابتي بالفيروس؟

يمكن أن تضعف بعض أنواع السرطان و
عالجاته  ، وخاصة العالج الكيميائي ،
جهاز المناعة وبالتالي تزيد من خطر

اإلصابة بأي عدوى ، بما في ذلك العدوى

الفيروسية بـكوفيد -19 

حتى بعد انتهاء عالجات السرطان وحتى
إذا كان السرطان في حالة شفاء، يمكن
أن تظل المناعة ضعيفة لبعض الوقت 

لذلك من الضروري أن تظل يقًظا.

عندي سرطان. هل أنا بحاجة إىل   
التلقيح ؟ 

نظًرا الرتفاع مخاطر اإلصابة بأشكال
خطيرة من مرض كوفيد 19 ، ننصحك

بتناول اللقاح.
هام: هذا التطعيم ليس إجبارًيا وسيتم

متى يمكنني تلقي التلقيح ؟احترام اختيارك

هل التلقيح له اخطار عىل الجسم ؟

أغلب البحوث و التجارب العلمية

أكدت أن التلقيح آمن

من لهم األولوية في التلقيح؟
 

مرضى السرطان اللذين يخضعون لعالج

كيميائي أو اللذين خضعوا لعالج في 3
سنوات األخيرة

من األفضل أن يتم التلقيح  قبل
بدء العالج الكيميائي 

يمكن إجراء التطعيم بين جلسات    
العالج الكيميائي مع مراعاة فترات  

النقص في الكريات البيض

يجب أن يحصل كل مريض عىل

حقنتين من اللقاح ليحصل عىل
مناعة جيدة ضد الفيروس

تشدد الجمعية التونسية لطب

االورام عىل اجبارية مراجعة
الطبيب المباشر قبل تلقي

التطعيم  لتحديد موعد التلقيح
المثالي

 

ما هي اللقاحات الموصى بها ؟

لقاح mRNA أو لقاح  ADN غير مكرر

هل هناك موانع للتلقيح ؟


