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  Ref. EMP/SAV/Alert N° 5.2019  ٢٠١٩ سر ما /آذار ٢٨
  
  

  ةالطبي اتالمنتجبشأن  ٥/٢٠١٩إنذار رقم 
  النيجربتهاب السحايا لتداول لقاحات مغشوشة مضادة ال 

  
 )Mencevax ACWY(مينســـيفاكس أي ســـي دبليو واي لقاح تداول بة الطبينذار الُموّجه بشـــأن المنتجات يتعلق هذا اإل 

علمًا بأن اللقاح األصـــلي منه ُيســـتعمل للوقاية من اإلصـــابة بالتهاب ثُبت أنه مغشــوش في إقليم المنظمة األفريقي، ي الذ
 .Yو Wو Cو  Aالسحايا من األنواع 

ــحة العامة كانت و  ـــ ــأن  ٢٠١٩آذار/ مارس  ١٥يوم قد وّجهت  النيجربوزارة الصــ ــــ تداول إزاء توّخي اليقظة والحذر نداًء بشـ
ـــي دبليو واي لقاحات ــ ــ ــيفاكس أي ســ ــ ــ ـــة.  مينســـ ــ ـــ ــوشـ ــ ـــ ــأن المنتجات ن المنظمة ُموّجه مالنذار اإلويورد هذا المغشــ ــ ـــ ة الطبيبشــ

أن مســـار إلى ها حولالتســـاؤالت المطروحة تشـــير غشـــوشـــة. و أنها م حتى اآلن ثُبتتلك المنتجات التي المتعلقة بتفاصـــيل ال
 اليقظة والحذرجميع بلدان اإلقليم المزيد من توّخي أن تيلزم وعليه  فريقيا:أرب بلدانًا أخرى تقع بغيشمل ا هاإلمداد بسلسلة 

  .على جميع مستويات سلسلة اإلمداد
ـــّن حملة و  ــل بالنيجر شــ ـــحايايتواصـــ ــد التهاب الســ ــ ــــتهدف أطفاالً  Aمن النوع  تطعيم ضـ ـــنة واحدة  تسـ تتراوح أعمارهم بين ســ
  سنوات.  ٧و

ــيل ١الجدول  ــي دبليو واي: تفاصـــ ــيفاكس أي ســـ ــوش،  لقاح مينســـ ــوع المغشـــ الُموّجه من  ٥/٢٠١٩نذار رقم اإل موضـــ
  بشأنه المنظمة

  Mencevax ACWY   Mencevax ACWY  اسم المنتج

   AMEUA108BA AMEUA105BA  الدفعةرقم 

  2021-07  2021-02  تاريخ انتهاء الصالحية

  2016-03  2018-03  تاريخ التصنيع

اسم المصنّع المذكور على 
  العبوة

Glaxo Smitne Biologicals s.a. 
Rixensart-Beigium  

Glaxo Smith Biologicals s.a. Rixensart-
Belgium  

  
  .ةمينسيفاكس أي سي دبليو واي المغشوش اتلقاحة على الوسوم الُمثّبتاإلنكليزية على  نص ُمدّون باللغةيظهر و 
ـــل يتو  ــ ــ ـــ ــال عينات واصـــ ــ ــ ـــ ــ ــــل محتوياتها و ماهية من اللقاح إلى المختبرات من أجل تحليلها والبّت في إرســ ــ ــ ـــ ٕاجراء تقدير أفضــ

ـــحة العمومية.  ــ ــيجري الحقًا تحديث لمخاطرها على الصــ ــ ــ ــأن  ٥/٢٠١٩م رقّ المنذار اإلهذا وسـ ــ  ةالطبي اتالمنتجالُموّجه بشـــ
ـــره على موقع  ــ ــ ه المرحلة ذولم ُتبّلغ المنظمة في ه. ل العيناتيلتحل يةنتائج المختبر البمجرد معرفة اإللكتروني منظمة الونشـــ

  غشوشة.ذه اللقاحات المهنجمت عن خطيرة تفاعالت ضارة  ةأيب
ــي دبليو واي GSKشــــركة جي إس كي (تصــــّنع و  ــرك األصــــلي) لقاح مينســــيفاكس أي ســ ــالح شــ ) التي Pfizerفايزر (ة لصــ

الشــركتان كلتاهما أفادت أعاله تفاصــيلها، فقد  ١. وفيما يتعلق بالمنتجات التي يبّين الجدول تســويقهتتمتع بحقوق ترخيص 
  ما يلي:ب

 أعالهذكورة المالمنتجات  اأنهما لم تصّنع  

  لسجالت التصنيع األصلية ةمطابق على العبوة غيرة المثبتوتاريخ انتهاء الصالحية رقم الُدفعة التوليفات الُمكّونة من أن  

ــفحةوترد في  ـــ ـــور فوتوغرافية تبّين لقاح  ٢ الصــــ ــ ــي دبليو وايصــــ ـــ ــ ــيفاكس أي ســ ــ ــ ـــوع هذا اإلنذار،  مينســـ ــ ـــوش موضــــ ـــ المغشـــ
  .المرضىٕالى لرعاية الصحية و مشورة إلى مهنيي اال ٣ الصفحةسدي ت  فيما
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  المغشوش مينسيفاكس أي سي دبليو وايلقاح وغرافية لتو فصور 
ــور فوتوغرافية  -١ ــيفاكس أي ســــي دبليو وايللقاح صــ ــوش الحامل لرقم الدفعة  مينســ وتاريخ  AMEUA108BAالمغشــ

  2021-02انتهاء الصالحية 

  
ــور فوتوغرافية  -٢ ــيفاكس أي ســــي دبليو وايللقاح صــ ــوش الحامل لرقم الدفعة  مينســ وتاريخ  AMEUA105BAالمغشــ

  2021-07انتهاء الصالحية 
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ــّرر ســـالســـل اإلمداد بالبلدان اوتطالب المنظمة بتوّخي المزيد من اليقظة والحذر في إطار التعامل مع  لتي ُيحتمل أن تتضـ
، وينبغي توّخي المزيد من اليقظة والحذر في المســتشــفيات والعيادات والمراكز الصــحية والجهات ةالمغشــوشــه اللقاحات بهذ

 .بالجملة وتلك التي توّزعها والصيدليات وأية جهات أخرى توّردها ات الطبيةمنتجالاللقاحات أو التي تبيع 
  

ـــتعملوها أعاله ةالمذكور هذا اللقاح دفعات  توٕاذا كان ـــتعملتمأما إذا كنتم قد  .بحوزتكم فُيرجى منكم أال تسـ أو إن كنتم وها اسـ
ـــار  ـــ ــ ــ ــتعمالعقب  اتتوقعوهبطريقة لم ا عدم نجاعتهمن أو تعانون من حدث ضـ ــ ـــ ــ ــعي فورًا إلى طلب ، اكم لهاســ ـــ ــ ــ فُيرجى الســ

ــين وضــــمان قيامه بإبالغ وزارة الصــــحة المحلية صــ ــورة من أحد مهنيي الرعاية الصــــحية المتخصــــّ ــلطات الوطنية  /المشــ الســ
  بهذا الحدث.في بلدكم المركز الوطني المعني بترصد اآلثار الدوائية الضارة  /المعنية بتنظيم األدوية

  
ــول على جميع المنتجات  ـــ ـــ ــ ــ ـــادر موثوقة وُمعتمدة والبد من التأني في التحّقق من موثوقيتها ويجب الحصــ ــ ـــ ــ ـــ الطبية من مصـ

  وحالتها. وٕاذا خامركم الشّك فيها فُيرجى السعي إلى طلب المشورة بشأنها من أحد مهنيي الرعاية الصحية.
  

في بلدها. وٕاذا كانت  ةالمغشــوشــه اللقاحات ر المنظمة فورًا عند كشــفها عن هذالســلطات الصــحية الوطنية أن تخطونناشــد 
ــنيع هذ ــ ـــ ــ ــ ــــال بنا على عنوان البريد ه المنتجات لديكم أية معلومات تتعلق بتصــ ــ ــ ـــ أو توزيعها أو توريدها، فُيرجى منكم االتصــ

  .rapidalert@who.intاإللكتروني التالي: 
  
  
  
  
  

  المنتجات الطبيةالتابع للمنظمة والمعني بترّصد النظام العالمي 
  هارصدالمتدنية النوعية والمغشوشة و 

  /www.who.int/medicines/regulation/ssffc/enُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي:  مزيد من المعلومات،للحصول على 

  
  
  
  


