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كوميرناتي® هو لقاح ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا )كوفيد-19( يستند إلى الحمض النووي الريبوزي 
المرسال )mRNA(. ويقوم الحمض النووي الريبوزي المرسال )mRNA( بتوجيه الخلية إلى إنتاج بروتينات من 
الجسم المضاد S )قطعة من البروتين الفريد من نوعه المغطي لسطح فيروس SARS-CoV-2( لتحفيز االستجابة 
المناعية. وكانت الفعالية التي ظهرت في التجارب السريرية على المشاركين الذين لديهم أو ليست لديهم أدلة 
على وجود إصابة سابقة بفيروس SARS-CoV-2 والذين تلقوا السلسلة الكاملة من اللقاحات )جرعتين( حوالي 

95% استنادًا إلى متابعة لمدة شهرين في المتوسط.

تاريخ تقديم توصية لمنظمة الصحة العالمية باإلضافة لقائمة بروتوكول االستعماالت الطارئة )EUL(: 31 كانون األول/ديسمبر 2020
)https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-

modified-comirnaty%C2%AE)

تاريخ اختبار منظمة الصحة العالمية المسبق للصالحية )PQ(: ال تتوافر معلومات حالًيا
تستطيع السلطات التنظيمية الوطنية استخدام ُنُهج االعتماد إلصدار التراخيص للقاحات داخل البلد استنادًا إلى اختبار منظمة الصحة 

العالمية المسبق للصالحية أو بروتوكول االستعماالت الطارئة الخاص بالمنظمة من ِقَبل السلطات التنظيمية المختصة.

خصائص المنتج
ُمرّكز متجمد، معّقم، خاٍل من المواد الحافظة، متعدد الجرعات قابل للتخفيف قبل االستخدامالمظهر

قارورة واحدة )0.45 مل( تحتوي على 6 جرعات من اللقاح بعد التخفيفعدد الجرعات
 نوع محقنة اللقاح 

وحجم اإلبرة
محاقن ذاتية التعطيل: 0.3 مل

إبرة للحقن العضلي 23G × 1 بوصة )0.60 × 25 مم(

mRNA كوميرناتي®، لقاح كوفيد-19 بتقنية
 Pfizer Europe MA EEIG :الشركة المصنعة

شرحاللقاح ضد كوفيد-19
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1سيتم تحديث المحتويات عند توفر معلومات جديدة.

16 سنة وأكبرالعمر الموصى به
يوصى بالتطعيم لكبار السن بدون حّد أعلى للعمر

جرعتين مع فاصل زمني موصى به يتراوح بين 21 و28 يوًما:التوقيت الموصى به
الجرعة األولى: في تاريخ البدء

الجرعة الثانية: 21-28 يوًما بعد الجرعة األولى

إذا تم إعطاء الجرعة الثانية عن طريق الخطأ قبل 21 يوًما، فال يلزم تكرار الجرعة.
يجب أال يتجاوز تأخير الجرعة الثانية 42 يوًما )6 أسابيع(، في حالة وجود إمدادات محدودة.

كلتا الجرعتين ضروريتان للحماية.
الحقن داخل العضالت طريقة ومكان اإلعطاء

المكان المفضل هو العضلة الدالية.

التوقيت واإلعطاء
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شرحاللقاح ضد كوفيد-19

0.3 مل )جرعة واحدة بعد التخفيف(الجرعة

محلول كلوريد الصوديوم 0.9% للحقن، غير محفوظ، في قارورة سعة 10 مل لالستخدام مرة واحدةالمخفِّف
يجب توفير 1.8 مل من المخفِّف لكل قارورة لقاح تحتوي على 6 جرعات

التركيب محقنة آمنة قابلة إلعادة االستخدام )RUP(: 3 مل )مقبول استخدام محقنة آمنة 5 مل( محقنة 
إبرة من نوع 21G أو أضيق

 إعادة التركيب/
المطلوب التخفيف 

إذابة التجميد قبل التخفيف:
قبل التخفيف، يجب أن تصل القوارير إلى درجة حرارة الغرفة وأن يتم تخفيفها في غضون ساعتين.  •
قم بإذابة تجميد اللقاح لمدة تصل إلى 3 ساعات في درجة حرارة بين +2 إلى +8 درجة مئوية   •

في الثالجة أو لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية قبل التخفيف.

التخفيف قبل االستخدام:
قبل التخفيف، اقلب قارورة اللقاح برفق 10 مرات، وال ترّجها.  .1

اسحب في محقنة التركيب 1.8 مل من المخفِّف.  .2
أضف 1.8 مل من المخفِّف إلى قارورة اللقاح؛ وقم بموازنة/معادلة الضغط في القارورة قبل نزع   .3

اإلبرة بسحب 1.8 مل من الهواء إلى محقنة المخفِّف الفارغة.
تخلص من محقنة المخفِّف في صندوق النفايات اآلمنة )ال تقم بإعادة استخدامها( وتخلص من   .4

قارورة المخفِّف.
اقلب قارورة اللقاح المخفَّف برفق 10 مرات للمزج، وال ترّجها.  .5

افحص القارورة للتأكد من أن اللقاح عبارة عن معّلق متجانس لونه مائل للبياض؛ وال تستخدمه   .6
إذا تغير لونه أو إذا كان يحتوي على جسيمات.

سّجل تاريخ ووقت التخفيف على ملصق قارورة اللقاح.  .7
اسحب جرعة اللقاح في وقت االستعمال، وال يوصى باستخدام اللقاح سابق التعبئة في المحاقن.   .8

واستخدم كل اللقاحات في غضون 6 ساعات بعد التخفيف.
 سياسة القوارير
متعددة الجرعات

تخّلص من أية لقاحات غير مستخدمة بعد 6 ساعات من التخفيف، أو في نهاية جلسة التطعيم، 
أيهما يحّل أواًل.

وجود تاريخ معروف من التفاعل التحسسي الحاد )على سبيل المثال، الحساسية المفرطة( ألي موانع االستعمال  •
مكون من مكونات لقاح كوميرناتي®. وعلى وجه الخصوص، يجب عدم إعطاء لقاح كوميرناتي® 

لألفراد الذين لديهم تاريخ معروف من التفاعل التحسسي الحاد من البولي إيثيلين جاليكول 
(PEG) أو الجزيئات ذات الصلة.

يجب أال يتلقى األشخاص الذين يظهر لديهم تفاعل تحسسي فوري )مثل الحساسية المفرطة   •
والشرى والوذمة الوعائية والضائقة التنفسية( بعد الجرعة األولى من لقاح كوميرناتي® أية 

جرعات إضافية.
بالنسبة إلى األشخاص الذين لديهم تاريخ معروف ألي تفاعل تحسسي فوري من أي لقاح آخر االحتياطات  •

أو أي عالج بالحقن، يجب إجراء تقييم للمخاطر لتحديد نوع التفاعل وشدته. وقد يمكنهم تلقي 
التطعيم ولكن ينبغي تقديم النصح لهم بشأن مخاطر حدوث تفاعل تحسسي حاد. والبد من موازنة 

المخاطر مع فوائد التطعيم. وينبغي مالحظة هؤالء األشخاص لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم.
ال تعتبر الحساسية من الغذاء أو المالمسة أو الحساسية الموسمية، بما في ذلك الحساسية من   •

البيض والجيالتين والمطاط، احتياطات أو موانع لالستعمال.
ينبغي تأجيل تطعيم األشخاص الذين يعانون من مرض الحمى الحاد والشديد )درجة حرارة   •

الجسم أعلى من 38.5 درجة مئوية( أو من العدوى الحادة، بما في ذلك اإلصابة بعدوى 
SARS- CoV- 2 المصحوب بأعراض، إلى أن يتعافوا من المرض الحاد.

التوقيت واإلعطاء - تابع
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السكانية  المجموعات 
الخاصة )استناًدا إلى 

البيانات المتوفرة في كانون 
الثاني/يناير 2021(

بالنسبة إلى األشخاص الذين يعانون من اعتالالت مشتركة ) مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري،   •
والربو، وحاالت العدوى المستقرة التي تتم السيطرة عليها بشكل جيد مثل التهاب الكبد الوبائي ب 

أو ج( التي تم تحديدها على أنها تزيد من مخاطر اإلصابة الحادة بمرض كوفيد-19، يوصى بالتطعيم.
ال تكفي البيانات المتاحة عن تطعيم النساء الحوامل لتحديد المخاطر المرتبطة باللقاح أثناء   •
 الحمل. وال يوصى حالًيًا بالتطعيم أثناء الحمل ما لم تتجاوز فائدة التطعيم مخاطره المحتملة 

)على سبيل المثال، العامالت الصحيات المعرضات لمخاطر التعّرض الشديد والحوامل المصابات 
باعتالالت مشتركة(. ال توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار حمل قبل التطعيم.

ال توجد بيانات عن سالمة كوميرناتي® بالنسبة للنساء المرضعات أو تأثيراته على الطفل الذي   •
يرضع. وبما أن هذا ليس لقاح فيروس حي وال يدخل الحمض النووي الرايبوزي المرسال إلى نواة 
الخلية ويتدهور بسرعة، فمن غير المرجح من الناحية البيولوجية ومن الناحية السريرية أن يشكل 

خطرًا على الطفل الذي يرضع. وينبغي تقديم التطعيم إلى المرأة المرضع التي تشكل جزءًا من 
المجموعة الموصى بها لتلقي التطعيم. ال توصي منظمة الصحة العالمية بوقف الرضاعة 

الطبيعية بعد التطعيم.
األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة قد تكون لديهم استجابة مناعية ضعيفة للقاحات.   • 

ومع ذلك، إذا كانوا جزًءا من مجموعة موصى بها لتلقي التطعيم، فيمكن تطعيمهم. وينبغي تقديم 
المعلومات، وحيثما أمكن، المشورة بشأن سالمة اللقاحات وفاعليتها في األشخاص الذين يعانون 

من نقص المناعة، وذلك لمساعدة األفراد على تقييم المخاطر والفوائد الفردية.
يمكن تطعيم األشخاص الذين يعانون من حاالت متعلقة بالمناعة الذاتية الذين ليست لديهم   • 

موانع للتطعيم.
يمكن تطعيم األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة الذي تتم السيطرة عليه   •

بشكل جيد باستخدام عالج فعال المضاد للفيروسات القهقرية، وهم جزء من المجموعة الموصى 
 بها للتطعيم. إن البيانات المتاحة عن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذي 

ال تتم السيطرة عليه بشكل جيد بالعالج غير كافية حالًيًا للسماح بتقييم كفاءة اللقاح وسالمته في 
هذه المجموعة.

يمكن أن يحصل األشخاص الذين لديهم تاريخ من اإلصابة بشلل بيل على كوميرناتي® في حال   •
عدم وجود موانع. وال يتوافر حالًيًا أي دليل قاطع على أن الحاالت التي لوحظت كانت مرتبطة 

بالتطعيم.
بالنسبة إلى األشخاص الذين تلقوا أجسامًا مضادة أحادية النسيلة أو بالزما من أشخاص متعافين   •

كجزء من عالج كوفيد-19، فإن التطعيم البد أن يؤجل لمدة تسعين يومًا على األقل لتجنب تداخل 
العالج مع االستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح.

التوقيت واإلعطاء - تابع
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الثبات والتخزين
درجات حرارة شديدة االنخفاض:درجة حرارة تخزين اللقاح

عند درجة حرارة -80 إلى -60 درجة مئوية في المجمد، أو  •
عند درجة حرارة -90 إلى -60 درجة مئوية في الحامل الحراري كتخزين مؤقت لمدة تصل إلى   •

30 يوًما من التسليم )يجب إعادة تثليجه كل 5 أيام إذا تم فتحه حتى مرتين في اليوم، ألقل من 
3 دقائق في المرة الواحدة(

درجة حرارة الغرفة )حتى 30 درجة مئوية(درجة حرارة تخزين المخّفف
مدة الصالحية في درجات 

المختلفة الحرارة 
لقاح غير مخّفف بدرجة حرارة التخزين -90 إلى -60 درجة مئوية: 6 أشهر بعد تاريخ التصنيع
 لقاح غير مخّفف غير مجّمد عند درجة حرارة من +2 إلى +8 درجات مئوية: حتى 120 ساعة 

)5 أيام( قبل التخفيف
لقاح غير مخّفف غير مجّمد في درجات حرارة تصل إلى +30 درجة مئوية: حتى ساعتين

لقاح مخّفف عند درجة حرارة من +2 إلى +30 درجة مئوية: 6 ساعات بعد التخفيف
للتجميد ال تقم بإعادة تجميد قوارير اللقاح بعد إذابة تجميده. ال تقم بتجميد اللقاح المخفف.الحساسية 
قلل من التعرض لضوء الغرفة.الحساسية للضوء

تجنب التعرض ألشعة الشمس المباشرة واألشعة فوق البنفسجية.
في درجة حرارة الغرفة )حتى 30 درجة مئوية( قبل التخفيف واالستخدامالظروف قبل االستخدام

تعتمد على السياق القطري.معدالت الفاقد
يعتمد على السياق القطري.المخزون االحتياطي المطلوب

بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض المتوسط، ستقوم اليونيسف بتوفير اللقاحات والمخففات )قوارير 10 مل لالستخدام مرة واحدة(.
 مراقب قارورة اللقاح 

 )إذا كانت اإلجابة نعم، 
أين يوجد وما النوع(

لن تشمل اإلمدادات األولية مراقب لقارورة اللقاح.

المعلومات على ملصق 
القارورة )رمز االستجابة 

السريعة، الرمز المصفوفي، 
الرمز الشريطي( ونوع 

المعلومات المتضمنة فيه

لم يتم االنتهاء منها

المعلومات على تغليف 
العبوات )رمز االستجابة 

السريعة، الرمز المصفوفي، 
الرمز الشريطي( ونوع 

المعلومات المتضمنة فيه

لم يتم االنتهاء منها

المعلومات على التغليف 
الخارجي )رمز االستجابة 

السريعة، الرمز المصفوفي، 
الرمز الشريطي( ونوع 

المعلومات المتضمنة فيه

لم يتم االنتهاء منها

أدراج تحمل 195 قارورة/1170 جرعةأبعاد تغليف العبوات وحجمه
229 × 229 × 40 مم = 1,8 سم³/الجرعة

أبعاد التغليف الخارجي 
وحجمه

صندوق معزول يحتوي على 5 عبوات مصنوعة من الكرتون بإجمالي 975 قارورة )5850 جرعة(
األبعاد الخارجية 400 × 400 × 560 مم

والتغليف الملصقات 
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تذكيرات هامة
جلسة التطعيم وإعطاء اللقاح:

قبل التطعيم وأثناءه وبعده، يجب على جميع األشخاص االستمرار في اتباع اإلرشادات الحالية للحماية من مرض كوفيد-19 في 
محيطهم )على سبيل المثال، ارتداء قناع والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين(.

يجب عدم تطعيم األشخاص الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد-19. يمكن تقديم التطعيم لألشخاص الذين تعافوا من مرض 
كوفيد-19، سواء كانت هناك أعراض ظاهرة أو بدون أعراض.

وال ينبغي إعطاء هذا اللقاح إال في البيئات التي يتوافر فيها العالج الطبي المناسب للحساسية المفرطة على الفور، وبالتالي في 
البيئات التي تتوافر فيها الموارد الالزمة والعاملين الصحيين المدربين، وفي سياق يسمح بما ال يقل عن 15 دقيقة من المراقبة بعد 

التطعيم. )لمزيد من المعلومات حول مجموعات األحداث الضائرة التالية للتطعيم وعالجها، يرجى الرجوع إلى مواد التدريب – تدريب 
للعاملين الصحيين على التطعيم ضد كوفيد-19، الوحدة الرابعة: رصد األحداث الضائرة التالية للتطعيم ضد كوفيد-19(.

قبل التطعيم، أخبر متلقي اللقاح باألعراض المحتملة ما بعد التطعيم وضعه تحت المالحظة بعد التطعيم لمدة 15 دقيقة على األقل.

يجب مالحظة األشخاص الذين لديهم تاريخ من تفاعالت الحساسية لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم.

للتخفيف من أعراض ما بعد التطعيم، يمكن تناول خافضات الحرارة أو المسكنات )الوقاية الروتينية لمنع األعراض غير موصى بها 
بسبب نقص المعلومات عن تأثيرها على االستجابة المناعية(.

شّجع متلقي اللقاح على إكمال سلسلة التطعيم لتعزيز الحماية وحّدد موعد الجرعة الثانية. يجب استخدام نفس منتج اللقاح للجرعتين.

معلومات السالمة*
 األحداث المحتملة 

)حسب التواتر(
شائعة جًدا )≤10/1(:

 صداع، ألم في المفاصل، ألم في العضالت، ألم في موضع الحقن، تعب، رعشة، حّمى 
)احتمال حدوث أعلى بعد الجرعة الثانية(، تورم في موضع الحقن

شائعة )≤100/1 إلى >10/1(:
غثيان، احمرار موضع الحقن

غير شائعة )≤1000/1 إلى >100/1(:
تضخم الغدد الليمفاوية، أرق، ألم في األطراف، توعك، حكة في موضع الحقن

نادرة )≤10000/1 إلى >1000/1(:
شلل بيل)شلل حاد يصيب العصب الوجهي(

غير معروف )ال يمكن تقديره من البيانات المتوفرة(:
الحساسية المفرطة، فرط الحساسية

 اإلعطاء المشترك 
للقاحات/األدوية

ينبغي أن يكون هناك فاصل زمني ال يقل عن 14 يوًما بين استخدام هذا اللقاح وأي لقاح آخر ضد 
أمراض أخرى، إلى أن تتوفر بيانات عن اإلعطاء المشترك.

*من الدراسات السريرية
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شرحاللقاح ضد كوفيد-19

تذكيرات مهمة - تابع
احتياطات خاصة للتخزين والمناولة:

أدراج القوارير ذات الغطاء المغلق التي تمت إزالتها من مكان التخزين المتجمد )< -60 درجة مئوية( يمكن أن تبقى في درجة حرارة 
الغرفة )< 25 درجة مئوية( لمدة أقصاها 5 دقائق عند النقل من بيئة ذات درجة حرارة شديدة االنخفاض إلى بيئة أخرى. بعد إعادة 
أدراج القوارير إلى مكان التخزين المتجمد بعد التعرض لدرجة حرارة الغرفة، يجب أن تبقى في مكان التخزين المتجمد لمدة ساعتين 

على األقل قبل إزالتها مرة أخرى.

 أدراج القوارير ذات الغطاء المفتوح، أو األدراج التي تحتوي على أقل من 195 قارورة تمت إزالتها من مكان التخزين المتجمد 
)< -60 درجة مئوية( يمكن أن تبقى في درجة حرارة الغرفة )< 25 درجة مئوية( لمدة 3 دقائق كحد أقصى عند إزالة عدد من 

القوارير المطلوبة لجلسة التطعيم أو عند النقل من بيئة ذات درجة حرارة شديدة االنخفاض إلى أخرى. بمجرد إزالة القارورة من درج 
القوارير، ينبغي إذابة التجميد الستخدامها. بعد إعادة أدراج القوارير إلى مكان التخزين المتجمد بعد التعرض لدرجة حرارة الغرفة، 

يجب أن تبقى في مكان تخزين متجمد لمدة ساعتين على األقل قبل إزالتها مرة أخرى.

المصادر والمزيد من المعلومات على:
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/TAG-EUL_PublicReport_Pfizer_31DEC20.pdf 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.pfizer.com/science/coronavirus 
https://biontech.de/covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comirnaty-product-information-approved-chmp-8-
january-2021-pending-endorsement-european-commission_en.pdf 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338484/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_
recommendation-BNT162b2-2021.1-eng.pdf 
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