بيان التحالف الدولي للجهات الرقابية حول الثقة بلقاحات فيروس كورونا (كوفيد )19

المقدمة:
خالل األشهر الماضية ،ازداد اهتمام العامة ووسائل اإلعالم بشكل كبير حول عمليات تطوير وترخيص اللقاحات .وعلى الرغم من التنسيق
والتعاون الدولي الغير مسبوق لمواجهة الجائحة ،يواجه المشرعون العديد من التحديات مثل مخاوف العامة من سرعة عملية تطوير وتقييم
اللقاح والحركات (المنظمات) المناهضة للقاح واألشخاص المترددين ألخذ اللقاح.
يعتبر طرح وتسهيل عملية تداول لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد  )19خطوة مهمة للتغلب على الوباء المستمر حالياً .لن
يكون اللقاح وحده كافيا ً لكي يعود الناس بشكل مباشر إلى حياتهم الطبيعية التي كانت قبل الجائحة حيث أن عملية التطعيم تتطلب أن يكون
هنالك تدخالً يكون ذا تأثير كبير.
تشكل الثقة باللقاحات جزءا ً مهما ً من نجاح عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد  .)19وبنا ًء عليه ،يعتبر دور الممارسين الصحيين
والهيئات الصحية مهما ً في مناقشة مخاوف المرضى حول التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد  )19والتعامل معها.
أصدر التحالف الدولي للجهات الرقابية في شهر يناير من عام  2021بيانا ً لمساعدة المختصين لإلجابة على االستفسارات المتعلقة حول
الدور التنظيمي وعمليات التقييم الصارمة من أجل الموافقة على إنتاج لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية لمواجهة فيروس كورونا
(كوفيد  .)19إضافة إلى ذلك ،يوضح البيان األنظمة التي تم وضعها محليا ً ودوليا ً لضمان استمرارية متابعة مأمونية اللقاح بعد طرحه في
األسواق مما يساهم في طمأنة المجتمع حول سالمة وفعالية اللقاح.

األهداف:






رفع مستوى الوعي لدى جميع العاملين بالقطاع الصحي حول بيان التحالف الدولي للجهات الرقابية فيما يخص الثقة بلقاحات
فيروس كورونا (كوفيد .)19
توفير كافة المعلومات المهمة عن لقاح فيروس كوفيد  19واإلجراءات الصارمة التي يتم إتباعها عند ترخيصه ومتابعة مأمونيته.
نشر رسائل واضحة لتوعية الممارسين الصحيين ولمساعدتهم على اإلجابة عن األسئلة حول دور الجهات التشريعية في تقييم
ومراقبة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد .)19
تعزيز الثقة التخاذ القرار بشكل مستقل باإلضافة إلى دعم عمليات تقييم وترخيص لقاحات فيروس كورونا (كوفيد .)19
اتخاذ التحالف الدولي للجهات الرقابية كمصدر موثوق للمعلومات.

الفئة المستهدفة:
يشارك التحالف المعلومات والبيانات المتعلقة بأعماله مع المختصين بما في ذلك المنظمات التعاونية الدولية والهيئات الدوائية حول العالم
والشركات الدوائية والمنظمات الدولية الغير ربحية ،إلى جانب المنظمات األكاديمية والخيرية الكبرى التي لديها اهتمام بالتشريعات الدوائية.
الفئة الرئيسية المستهدفة للمشاركة والتواصل حول بيان الثقة بلقاحات فيروس كورونا (كوفيد  )19هي مختصي الرعاية الصحية.
من المهم أيضا ً أن يبقى موظفي الجهات التي لديها عضوية في التحالف على إطالع بالتقارير والمخرجات المتعلقة بعمل التحالف حتى
يتسنى لهم التعامل مع كافة األسئلة والمالحظات التي تتعلق حول نطاق عملهم.
وسائل التواصل:
سيقوم التحالف باستخدام الوسائل التالية للتواصل مع الفئة المستهدفة التي تم ذكرها مسبقاً:








الموقع اإللكتروني للتحالف الدولي للجهات الرقابية.
الموقع اإللكتروني للهيئات الرقابية.
وسائل التواصل االجتماعي مثل تويتر ولينكدان.
إرسال الرسائل للجهات المستفيدة وذات العالقة مثل الممارسين الصحيين.
الوسائط اإلعالمية.
النشرات اإلخبارية.
إجراء المناقشات االفتراضية ،وورش العمل والندوات عبر اإلنترنت.

يجب تشجيع جميع أعضاء التحالف الدولي للجهات الرقابية على تطوير رسائل تناسب احتياجات الفئة المستهدفة وربطها بالفكرة التي
توضح صرامة عملية التقييم العلمية الجارية إلثبات فاعلية ومأمونية وجودة اللقاح مع االستمرار بمراقبة مستويات السالمة بعد تسويقه.
الرسائل المقترحة في وسائل التواصل االجتماعي:
أصدر التحالف الدولي للجهات الرقابية بيانا لمساعدة المختصين الصحيين لإلجابة على االستفسارات المتعلقة بلقاحات فيروس كوفيد 19
يمكن االطالع عليه من خالل الرابط التالي https://bit.ly/2UXHQlt
تمتلك الجهات الرقابية الدولية إجراءات صارمة لتحديد مأمونية وفاعلية وجودة اللقاحات .كما يوضح التحالف الدولي للجهات الرقابية في
بيانه المشترك كيفية تقييم الجهات الرقابية للقاحات التي تمت الموافقة على استخدامها ومراقبتها بشكل صارم لضمان سالمتها وفاعليتها.
وسوم مقترحة:
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