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واکسن کووید 19؛
آنچه باید بدانید:

شـاید بهتریـن امیـد بـراى خاتمـه دادن به همه 
گیـرى کوویـد 19 تزریـق واکسـن باشـد،  امـا 
همچنان که اسـتفاده اورژانسـى از این واکسن ها 
ادامه دارد، ممکن اسـت براى شـما سـواالتى در 
مـورد سـودمندى، نحـوه اثـر، عـوارض جانبـى 
احتمالـى و اهمیـت ادامـه واکسیناسـیون، بـراى 
رسـیدن به هدف پیشـگیرى از عفونت به وجود 
آیـد. تزریـق واکسـن از ابتـال بـه کوویـد 19 

پیشـگیرى مـى کند و یا در صورت ابتال، شـدت 
بیمـارى و مـرگ در اثر آن کاهش مـى یابد، به 
عالوه از گسـترش ویروس بـه دیگران جلوگیرى 
مى کند، در نتیجه با افزایش تعداد افراد واکسینه 
و کاهش میزان انتشـار بیمارى، رسیدن به هدف 
ایمنى جمعى آسـان تر مى شـود . با پیشگیرى از 
انتشـار ویروس و تکـرار آن، از جهش ویروس و 
مقاومت به واکسن هم تا حدى پیشگیرى مى شود.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/covid-19-vaccines/advice
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ex-
pect/after.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavi-
rus/in-depth/coronavirus-vaccine/art-20484859#what-is-concern
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vac-
cine-ema-�nds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots
-low-blood

عــوارض احتمالــى واکســن 
کووید19 چیست؟

واکســن کوویــد 19 مــى توانــد 
ــى  ــوارض خفیف ــروز ع ــب ب موج
ــود  ــا دوم ش ــق اول ی ــد از تزری بع
ــورم  ــزى، ت ــامل: درد، قرم ــه ش ک
درمحــل تزریــق، تــب و لــرز، 
ــه،  ــردرد، درد عضل ــتگى، س خس
ــوع و اســتفراغ و  درد مفاصــل، ته

بدحالى شود. 
ــول 3 روز اول  ــوارض در ط ــب ع اغل
رخ مــى دهــد و ممکــن اســت یــک تــا 
ــش  ــراى کاه ــد. ب ــول بکش دو روز ط
در  توانیــد  مــى  عــوارض  ایــن 
بــا  عالئــم،  بــروز  صــورت 
داروهــاى  از  پزشــک  مشــورت 
ــتامینوفن  ــد اس ــخه مانن ــدون نس ب
کنیــد.  اســتفاده  ایبوبروفــن  یــا 
ــل از  ــا قب ــن داروه ــتفاده از ای اس
ــراى پیشــگیرى  ــق واکســن، ب تزری
ــود،  ــى ش ــه نم ــوارض  توصی از ع
زیــرا از نحــوه اثــر ایــن داروهــا بــر 
در  اطالعــى  واکســن،  عملکــرد 
ــه  ــى ک ــت. در صورت ــت نیس دس
از 24  بعــد  تزریــق  درد محــل 
ــد و  ــش یاب ــان افزای ســاعت همچن
ــد  ــد از چن ــوارض بع ــایر ع ــا س ی
روز رفــع نشــود، حتمــا بــا پزشــک 

تماس بگیرید.   
در مــورد برخــى انــواع واکســن هــا 
(مانند آسترازنکا،  جانسون & جانسون ) 
مــواردى از بــروز لختــه داخــل 
ــه  ــزارش شــده اســت ک عــروق گ
معمــوال در طــول دو هفتــه اول 

بعد از تزریق بروز مى کند.
بــا توجــه بــه شــیوع بســیار کــم، این 
ــع تزریــق نمــى شــود و  عارضــه مان
ســودمندى واکســن در پیشــگیرى از 
ــت  ــوارض آن ارجحی ــر ع ــد، ب کووی
بایســت  مــى  امــا  دارد. 
ــه  ــروز لخت ــم ب ــه عالئ ــبت ب نس
ــوده و در صــورت مشــاهده  آگاه ب
آن ســریع بــه مرکــز درمانــى 

مراجعه کنید. 

درمانى  مرکز  با  حتما  زیر  عالئم  از  هریک  بروز  صورت  در 
تماس بگیرید:

* تنگى نفس
* درد قفسه سینه
* تورم یا درد پا

* کمردرد یا  درد شدید شکم 
* عالئم عصبى که قبال وجود نداشته مانند : سردرد شدید و پایدار یا           

تارى دید 
* کبودى غیرعادى یا خونریزى زیر پوست، دور از محل تزریق 

واکنش  براى  کمى  بسیار  احتمال  واکسن،  به  مربوط  عوارض  از  غیر 
آلرژیک نسبت به واکسن وجود دارد، که معموال در طى 4 ساعت اول 
بعد از تزریق، بروز مى کند. توصیه مى شود حداقل تا 15 دقیقه بعد از 
تا در صورت بروز واکنش  باشید  تزریق واکسن در محل حضور داشته 

غیر عادى آلرژیک، از کمک درمانى بهره مند شوید.
عالئم آلرژى مى تواند شامل قرمزى، تورم یا خارش در سایر قسمت هاى 
است  ممکن  خیلى شدید  موارد  در  و  باشد  تزریق  محل  از  غیر  بدن 
عالئمى مانند: تنگى نفس، تنفس صدادار(خس خس کردن)، تورم لبها، 
بالفاصله  عالئم،  این  بروز  صورت  در  کند.  بروز  زبان  و  ها  چشم 
درخواست کمک کنید. در صورت بروز عالئم آلرژِى شدید در تزریق 

اول، احتماال شما نباید تزریق دوم همان نوع واکسن را انجام دهید. 
اگرچه واکسن از نوع  شدید بیمارى و مرگ جلوگیرى مى کند، ما هنوز میزان 
اثر آن در محافظت از شما و عدم انتشار ویروس به دیگران را نمى دانیم، لذا 
بعد از تزریق واکسن هم مى بایست فاصله اجتماعى و استفاده از ماسک 
را رعایت کنید. براساس توصیه CDC (مرکز کنترل بیماریها)، دو هفته 
بعد از تزریق دوز دوم واکسن(و در مورد واکسن هاى تک دوز، دوهفته 
بعد از تزریق)، افراد واکسینه مى توانند با سایر افراد واکسینه یا با سایر 
افرادى که تزریق نکرده اند، ولى جزء افراد پرخطر نیستند و با افراد پر 
خطر هم در تماس نیستند، در محیط سربسته، بدون فاصله اجتماعى و 

ماسک حضور داشته باشند.


