
 
 
 
 
 

 
 
 

اع لقاحات كوفيد   19بيان بمناسبة مرور عام عىل اختر
 

ي البحوث والدراسات الطبية وتضم  
 
الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بصفتها مؤسسة علمية متخصصة ف

ي نشر    250أكتر من  
 
 من مختلف التخصصات، وانطالقا من أهدافها ف

ً
المعرفة وحماية صحة المجتمع وحفظ األرواح،  طبيبا

اع لقاحات كوفيد   قامت خالله الجمعية بمتابعة كل ما يخص هذه اللقاحات وطرق   19فإنها بمناسبة مرور عام عىل اختر

ي 
 
تصنيعها وكيفية عملها وآثارها عىل البشر وتتبعت الجمعية مئات البحوث والدراسات العلمية الرصينة حول اللقاحات ف

ي عالج مرض كوفيد مخ
 
 وقد خلصت الجمعية إىل النتائج التالية: 19تلف دول العالم وعمل عدد كبتر من أعضائها ف

 تحقق بفضل التقدم العلمي الهائل الذي حصل   -1
ً
 عظيما

ً
 إنجازا علميا

ُّ
َعد

ُ
ة ي ة القصتر صنع اللقاحات خالل هذه الفتر

ين.   خالل العقدين األختر

 وال   -2
ً
ر عىل صحة االنسان وجسمه وهذا ما ثبت بعد تلقيح أكتر من مليارين من  اللقاحات آمنة جدا تسبب أي ض 

اع اللقاحات.   البشر ومرور سنة عىل اختر

ي المادة الوراثية لإلنسان  -3
 
  اللقاحات ال تسبب أي تغيتر ف

ا
 وال تدخل إىل نواة الخلية أصل

ً
 . نهائيا

ها من اإلشاعات. اللقاحات ال تسبب أية مضاعفات مستقبلية مثل   -4  العقم أو الموت أو غتر

ورية للمرضعات والحوامل.  -5  اللقاحات آمنة وض 

هم.  -6  اللقاحات آمنة لكبار السن والمصابير  باألمراض المزمنة بكافة أنواعها وهم أحوج للقاحات من غتر

  19اللقاحات ال تسبب اإلصابة بمرض كوفيد   -7
ً
وس المعدي  أبدا  . ألنها ال تحتوي عىل الفتر

 حات ال تمنع اإلصابة لكن تجعل اإلصابة طفيفة فال تؤذي الرئتير  وال نحتاج اىل المستشف  فتبعد خطر الموت. اللقا -8

ي كل دول العالم يؤيدون اللقاحات.  -9
 
 جميع الجامعات ومراكز البحوث والعلماء ف

ضير  عىل اللقاحات تبير  أنها حجج واهية وال صحة لها وصادرة عن أشخ -10 اص غتر  بعد دراستنا لحجج المعتر

مؤهلير  للحديث عن اللقاحات وكانت دوافعهم الشهرة أو تحقيق منافع شخصية أو مادية مبنية غتر  ير  و صصتخم

ييف والخداع.   عىل التر 

 الحفاظ عىل أرواحهم  
ً
لكل ما تقدم أعاله فإن الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية تهيب بالمواطنير  جميعا

 اللقاح دون تردد أو خوف. وأرواح أحبائهم من خالل أخذ 

 حفظ هللا تعاىل العراق والعراقيير  من كل سوء وبالء بحق شهيد كربالء وجده خاتم األنبياء صىل هللا عليه وآله. 
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