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إرشادات تقنية للبلدانلالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط تنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 

: لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  موجز تق

ة الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط   ل شغ ارات ال قة أهم االعت ه  تلخص هذه الوث ة  اللقاح المستجد)  الحقا  (المشار إل  االستجا
ع للتمنيع نامج الـُموسَّ عا لمديري ال ات بوصفها مرجعا  التمنيع ،للفاش سيق المعني  . و  ،ومسؤو الت داني د من الوالموظف الم معلومات  توافر الم

ط   .: ع الرا

المستجد لقاح ال معرفتها حول  إأمور تحتاج 
 سخة معّدلة من اللقاح الفموي الحا المضاد لشلل األطفال من النمط ال لقاح شلل األطفال الفموي من   لقاح المستجد هو  ضا  (المعروف أ

افؤ من النمط   النمط  ، أو لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت وس شلل األطفال من وفر ت   ال و ) من ساللة ساب ة مماثلة ضد ف النمط حما
 . قدر أ من االستقرار الجي نما يتم  ، ب

  ه مع شا ة اللقاح ت انات المتاحة ح اآلن إ أن سمات مأمون افؤ من النمط تلك الخاصة ش الب .  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت
ادة االستقرار الجي لل  افؤ من النمط وز لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت ٍل  انخفاض إنما تع   قاح المستجد مقارنة  مخاطر عودته إ ش

التمنيع.  ة المنخفضة  ً  المناطق ذات التغط ب شل س مكن أن 
 وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح ظرا ن ة العاجلة إ التصدي لف شلل   ات من النمط لحاجة الصحة العموم لدان المتأثرة   ال

ه  شا افؤ من النمط ال األطفال، ونظرا ل ة  واالستمناع  لقاح المستجد مع لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت (أي القدرة ع   الحا  المأمون
( ثارة الجهاز المنا نادا إ  اس ر اللقاح المستجد اس ل بتط صة ع التعج ئصال شلل األطفال ح ة الس ادرة العالم انات ال، فإن الم ةا  ب جاب  إل

ة   ل ات من خالل اإلجراء  لتجارب ال ة للفاش ــــع للقاح من أجل االستجا دا ال ة لضمان التوافر الم المتاحة ح اآلن. وهناك خطط حال
ة المتمثل المتخذ م موجب بروتوكول   ن جانب منظمة الصحة العالم . EULإذن االستخدام  حاالت الطوارئ 

  ذ ة المستجد لقاح اللتنف ات توص ة متطل لدان إ تلب ضا ع   EUL بموجب بروتوكول  االستعمال، ستحتاج ال طّبق معاي خاصة أ
ُ
وسوف ت

ستخدم اللقاح خال لدان ال  . و ا األشهر الثالثة األو تق ل ال ة االستعمال األو ف شار إليها    االستعمال متطلبات ترد عند استعمال اللقاح، و
ل  EUL بموجب بروتوكول  التفص ة االستعمال األو موضحة  ة لف قة ال والمعاي األساس ةوث ادرة  ل  التوجيه الم ة منظمة الصحة العالم

ئصال ش  ة الس ذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط لل األطفال، العالم وس شلل األطفال الدائر    تنف ة ف ة لفاش لالستجا
لدان.  : المشتق من اللقاحات من النمط  ة لل إرشادات تقن

 وس شلل أطفال  من النمط ال التعامل  ح حالسمَ وُ  ،لقاح المستجد هو ف ة الثالثة ألغراض  ا  معه خارج إطار االحتواء  خطة العمل العالم
شار  ق االس ات. وهذا قرار مؤقت (وفقا للف ة للفاش ا واالستجا ة والمخزون االحت ة الجودة والتجارب ال ار مراق ي المع  اإلنتاج واخت

ة،   ل ال انات المرحلة ق ة األو و  االحتواء) بناًء ع ب ة ال دة. وقد تتغ   نتائج التج لما توفرت معلومات جد ات  التوص

اااال  شس شس س اا

ان   المستهدفون الس
م   شطة التمنيع الت أ ان المستهدف  ة، فإن الس ة الحال ة للفاش كونون من األطفال الذين  ال ما هو الحال مع حمالت االستجا لقاح المستجد عادة ما 

ة موسَّ  ان  أو   عة (ح تقل أعمارهم عن خمس سنوات؛ ومع ذلك، ي النظر  فئة عم ان سنة، أو جميع الس ) إذا  اق المح ل  ثمة حسب الس دل
ة األ  وس ب الفئات العم شار الف . سنا  ع ان

م والتعبئة  اإلعطاء والتقد
   افؤ من النمط ع غرار ارة عن قطرت ال جرعة ، ستكون  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت ق الفم  ،لقاح المستجد ع ع عن ط

ُ
.  وت

  شابها  اللون مع كون السائل م افؤ من النمط س  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت
َ

ستخد ُ ع القطرات. ، وسوف 
ِّ

ع من موز   م نفس الن
اوح لون اللقاح ما ب مائل  ب  إ اوقد ي س اينلصفرة إ األحمر الفاتح  ف  درجة الحموضة؛   ت اح.  ال يؤثر ع جودة اللق إال أن ذلك طف

  م كون تصم م  س ق   التوس ا للتف ست ب اللقاح المستجد ما والتعبئة مم
ُ
عمل  آن  ولقاحات شلل األطفال األخرى، ع الرغم من أنها لن 

ا. واحد  دان م
  ُد سي نة تحتويال ورَّ ل ع للمساعدة    جرعة   ع لقاح المستجد  قن م. وس للقاح المناسب نتاج الفّعال و الوقت اإل سه َّ ق ُ الهدر    وف 

ة االستعمال األو  .  ،خالل ف ً نة مستق مكن تغي حجم القن و

  

ستعَمل   ُ المستجد اللقاح م 
 ستعَمل وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط المستجد لقاح ال   ُ ات ف ة لفاش وال توجد خطط   فقط.   االستجا

أو لقاح شلل األطفال  لقاح ال  الستعمال افؤ  و ستمر استعمال لقاح شلل األطفال الفموي الثنا الت جب أن  ث  ، ح المستجد  التمنيع الروتي
ل وفق الخطط الموضوعة. المعطَّ 

  ات، اللقاح المستجد  عند استعمال ة للفاش مفرده ي استخدامألول مرة  االستجا س مع لقاحات أخرى) ه  لز (أي ل م توف إمدادات  . و
امل المطلوب من الجوالت  اللقاح إلجراء العدد ال ة  إال   ل استعمال لقاح شلل األطفال المعطَّ  مكن النظر  ال  اللقاح المستجد. و  استعمالاف

تمال الجولت األولي   اللقاح المستجد.  استعمالعد ا
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نات  دارة القن د و   سلسلة الت

  اردة  جميع األوقات. و أن يوضع  الثالجة عند اللقاح المستجد  السلسلة ال   ممكنألطول وقت   درجة مئوية  -جب االحتفاظ 
نه إ ح استعماله.  مكن تخ ا ب + بدون فتحو اوح من ثالثة إ ستة أشهر تق ة.   ات درج و +  لمدة ت مئ

  .نة اللقاح مرقاب قن نة اللقاح المستجد  ل اسوف توَسم قن ل  كون من المهم التحقق من المرقاب ق نةوالتخلص من ال مستخداوس ان   قن إذا 
طة أو أغمق منه.  ــع هو نفسه لون الدائرة المح لون الم

   اس المثلجة المجمدة لنقل ة األخرى، ستكون هناك حاجة إ حامالت اللقاحات ذات األ ما هو الحال مع لقاحات شلل األطفال الفم
د ث ال يتوفر الت ة ح صال ة إ جلسات التمنيع اإل   .  اللقاح من المرافق الصح

   افؤ من النمط ع غرار ات  ، لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت نات    احتواءخضع اللقاح المستجد لمتطل بع جميع القن خاصة، ومنها ت
ا والفارغة وجردها.  املة والمملوءة جزئ ات جرد شاملة للمواد و ال جب إجراء عمل ة،  ة للفاش ة  عد االنتهاء من االستجا حتمل أن  المعد ُ وال 

ة  اللقاح المستجد. تكون معد الخاصة 

م الرصد والتقي
عد ال ع استعمال اللقاح المستجد النموذ اإلضافة إ الرصد  ات الرصد الخاصة  ق متطل طبَّ

ُ
، وتطبق  EULبموجب بروتوكول عد الحملة، ت

عد إصدار  ستعمل اللقاح المستجد خالل األشهر الثالثة األو  لدان ال  ة لل ات إضاف ة االستعمال   EULتوصية استخدام بموجب بروتوكول متطل (ف
). وترد ا ذ لقاح شلل األ األو ئصال شلل األطفال، تنف ة الس ادرة العالم الم ة ة لمنظمة الصحة العالم قة التوجيه املة مفّصلة  الوث ات ال طفال  لمتطل

وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  الفموي المستجد من النمط  ة ف ة لفاش لدان.   لالستجا ة لل ات  وإرشادات تقن المتطل
  : ة ال ي مراعاتها  س الرئ

  ة ث : المأمون ة لوتوكوالت الي تحد ذها وفقا لذلك. و الوطن ات اللقاح المستجد، وتنف ة لتعكس متغ أِعد قالب لخطة  قد رصد المأمون
ا طة  ة لألحداث المرت لدان  جهودها االستجا ة ضمان من أجل للقاحات لدعم ال مأمون سيق المعني  سيق والمواءمة ب مسؤو الت الت

ك ما يتعلق  اللقاح المستجد ف هم من أصحاب المصلحة المعني  ع للتمنيع، ومسؤو االتصال، وغ نامج الـُموسَّ ة  اللقاحات، وموظ ال ف
اللقاح.  ط  ة ألي حدث مرت االستجا

   ل جرعات لقاح شلل األطفال الفموي، و إعداد خطة للجمع المنه سج ل نماذج تحري حاالت الشلل الرخو الحاد ل صد : ي  تعد ال
استعمال اللقاح المستجد، وتنف ذ تلك الخطة. وح   ة  ة لفاش عد االستجا لعينات المخالط لجميع حاالت الشلل الرخو الحاد لمدة  أشهر 

لدان موقع واحد عامل ع األقل للرصد البي  المناطق   كون لدى ال جب أن   ، ة االستعمال األو شار اللقاح المستجد أثناء ف مكن رصد ان
ا لمدة ستة أشهر   صد البي مرت شه ذ خطة لجمع عينات ال لدان  ع استعداد لوضع وتنف ستعمل فيها اللقاح المستجد، وأن تكون  ال ُ ال س

عد استعمال اللقاح المستجد.   
 ة االتصاالت اليتطلب استعمال  : الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماع ما يتعلق  ا ف لدان من  . لقاح المستجد دعما ق د ال و أن تتأ

اإلضافة إ خطة   ة،  ة للدعوة، وخطة عمل للتواصل من أجل التنم ة وطن ج ات ها الس دت امتال اجات ال ُحدِّ اتصاالت أثناء األزمات تل االحت
اللقاح المستجد.  طة  ة لألحداث المرت  خطة االستجا

ة ة واالستمناع واآلثار الجان المأمون
ت  ة ال أج انات مستمدة من الدراسات ال الغون واألطفال الصغار والرضع، مع عدم وجود داللة  المستجد  اآلن أن اللقاح ح توضح ب دا ال يتحمله ج

افؤ من النمط  لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت ة العامة مقارنة  ة تعت ع أي زادة  مخاطر المأمون ب وجود أي أحداث ضارة خط . ولم ي
اللقاح المستجد. وقد ُوِجد أن درجة است  م  التطع طة  افؤ من النمط مرت ست أقل من لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت عند    مناع اللقاح المستجد ل

ت أن اللقاح  وهو ما  الرضع،  . واألهم من ذلك، فقد ث ة من مرض الشلل مثل اللقاح الحا كون اللقاح المستجد فّعال  الوقا ع أنه من المتوقع أن 
ا من قدر أ كث ح  ة مقارنة   المستجد  الفوعة العص س  ُ ة للعودة إ القدرة ع إحداث المرض أو ما  ، ومن ثم فهو أقل احتمال االستقرار الجي

افؤ من النمط  . لقاح شلل األطفال الفموي أحادي الت

ة  ة للفاش جراءات االستجا ح اللقاح المستجد و ط
ئصال شلل األطفال تتو  سوف  ة الس ادرة العالم ح  الم : ط ة من مرحلت اللقاح المستجد من خالل عمل
  ادرة م الم ة لمدى ا  تقي ذ اللقاح المستجد العالم لدان لتنف ة. ذلك  رد قد و ، و ستعداد ال ه التقن قة التوج ل  الوث د من التفص م
  ة ة للفاش ة لالستجا وس  ل من العوامل  وتتضمن  ،(مثل العمر المستهدف)وضع أي مواصفات إضاف ا لف اإلمدادات المتاحة، والوضع ال

ة.  اق المحدد للفاش الس ارات المحتملة األخرى ذات الصلة  ، واالعت شلل األطفال ع المستوى القطري واإلقل
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وس   الف ة الخاصة  ب والموارد اإلضاف المستجد التدر
المستجد بنجاح اللقاح  لتنفيذ  أمراً ضرورياً  التخصصات  الموظفين على كل مستوى وفي مختلف  تدريب  تدريبية  إعداد  يجري  وسيكون  مواد 

وتوجد قائمة محدَّثة بموارد التدريب وجميع للعاملين في الخطوط األمامية، وينبغي تنفيذها بالتنسيق مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
الرابط   على  األطفال  شلل  الستئصال  العالمية  المبادرة  موقع  على  باللقاح  الخاصة  الصفحة  على  المستجد  باللقاح  الصلة  ذات  المواد 

تنفيذ اللقاح المستجد، وسيجري نشرها على الصفحة حول د وثائق وأدوات جديدة تواصل إعداوي 
فور توفرها


