
     

Շարունակությունը՝ հաջորդ էջում։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ Johnson & Johnson COVID-19 
պատվաստանյութի առավելությունները և ռիսկերը

Հիմնվելով ազգային փորձագետների կողմից անցկացված մանրակրկիտ ուսումնասիրության վրա՝ մենք 
գիտենք, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի առավելությունները զգալիորեն գերազանցում են ռիսկերը: 
Իմացեք Johnson & Johnson COVID-19 պատվաստանյութի ստացման առավելություններն ու ռիսկերը, որը կարող  
է կանխել COVID-19-ով Ձեր վարակումը։ 

Այս պատվաստանյութի մասին
Այս պատվաստանյութը FDA-ի՝ արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման թույլտվություն է ստացել՝ 18 տարեկան և 
ավելի բարձր տարիքի անձանց համար: Այս պատվաստանյութը բաղկացած է մեկ դեղաչափից, որը ներարկվում է ուսի 
մկանի մեջ:

Որ դեպքերում Դուք պետք է դիտարկեք այս պատվաստանյութի ստացումը
•	 Որոշ անհատներ բժշկական տեսանկյունից չեն կարող COVID-19-ի դեմ մեկ այլ պատվաստանյութ ստանալ (օրինակ՝ 

որոշ մարդիկ կարող են ծանր ալերգիկ ռեակցիա ունենած լինել՝ նախորդ դեղաչափը ստանալուց հետո):

•	 Որոշ անհատներ, ովքեր որոշել են ստանալ Johnson & Johnson ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը, քանի 
որ հակառակ դեպքում նրանք COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ չէին ստանա: 

•	 Որոշ անհատներ, ովքեր չէին պատվաստվի COVID-19-ի դեմ, քանի որ ունեն COVID-19-ի դեմ այլ պատվաստանյութերի 
սահմանափակ հասանելիություն:

•	 Մենք այս անձանց խորհուրդ ենք տալիս քննարկել COVID-19-ի դեմ պատվաստման տարբերակները բժշկական 
ծառայությունների մատակարարի հետ:

Ինչ ակնկալել պատվաստանյութը ստանալիս
Դուք կարող եք որոշ կողմնակի ազդեցություններ ունենալ, որոնք նորմալ նշաններ են հանդիսանում այն բանի, որ ձեր 
օրգանիզմը հիվանդության դեմ պաշտպանություն է ստեղծում: Կողմնակի ազդեցությունները կարող են ներառել ցավ 
կամ այտուց ներարկման տեղում, գլխացավ, հոգնածության զգացում, մկանային ցավեր, սրտխառնոց կամ ջերմություն: 
Կողմնակի ազդեցությունները պետք է վերանան մի քանի օրվա ընթացքում:

Այս պատվաստանյութի հետ կապված ռիսկերը
Johnson & Johnson ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալը առավելություններ և ռիսկեր է 
պարունակում, և պատվաստման առավելությունները գերազանցում են ռիսկերը: Ռիսկերը ներառում են.

•	 Արյան մակարդուկներ. Johnson & Johnson ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստացած որոշ մարդկանց 
մոտ եղել են թրոմբերի առաջացման հազվադեպ դեպքեր (գլխուղեղի, որովայնի և ոտքերի արյունատար անոթներում), 
ինչպես նաև արյան բջիջների ցածր մակարդակ, որոնք Ձեր օրգամիզմին օգնում են կանգնեցնել արյունահոսությունը: 
Արյան մակարդուկներ ձեռք բերած մարդկանց մոտ ախտանշաններն ի հայտ են եկել պատվաստումից մոտավորապես 
1-2 շաբաթ անց՝ 18 տարեկան և ավելի լայն տարիքային միջակայքի տղամարդկանց և կանանց մոտ. ամենաբարձր 
ցուցանիշները գրանցվել են 30-49 տարեկան կանանց մոտ: Պատվաստումից հետո մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում 
ուշադրություն դարձրեք ծանր շնչառությանը, կրծքավանդակում ցավին, ոտքերի այտուցվածությանը, մշտական 
որովայնային ցավին, ուժեղ գլխացավերին կամ տեսողության մշուշոտությանը, հեշտ առաջացող կապտուկներին կամ 
ներարկման տեղից հեռու՝ մաշկի տակ առկա արյան փոքրիկ բծերին: Այս ախտանիշներից որևէ մեկի առկայության 
դեպքում դիմեք բժշկի։ Մինչ օրս այս հազվադեպ հանդիպող թրոմբները կապված չեն եղել Pfizer կամ Moderna 
ընկերությունների պատվաստանյութերի հետ:

•	 Հազվադեպ հանդիպող ծանր ալերգիկ ռեակցիա. Փոքր հավանականություն կա, որ պատվաստանյութը կարող է 
ծանր ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել (ծանր շնչառություն, դեմքի և կոկորդի այտուց, սրտի արագ բաբախյուն, 
ուժեղ ցան ամբողջ մարմնով, գլխապտույտ, թուլություն), որը սովորաբար առաջանում է դեղաչափը ստանալուց 
մի քանի րոպեից մինչև մեկ ժամ անց: Ծանր ալերգիկ ռեակցիայի դեպքում զանգահարեք 9-1-1 կամ մոտակա  
հիվանդանոց դիմեք:
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•	 Հազվադեպ հանդիպող Գիյեն-Բարրեի համախտանիշ. Գիյեն-Բարրեի համախտանիշի հազվադեպ դեպքեր 
են գրանցվել Johnson & Johnson ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը ստանալուց հետո: Գիյեն-
Բարրեի համախտանիշը հիվանդություն է, որը սովորաբար առաջանում է վարակի հետևանքով, և որի ժամանակ 
օրգանիզմի իմունային համակարգը վնասում է նյարդային բջիջները՝ առաջացնելով մկանային թուլություն կամ 
ամենածանր դեպքերում՝ կաթվածահարություն: Գիյեն-Բարրեի համախտանիշի դեպքերը հիմնականում գրանցվել 
են Johnson & Johnson ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութով պատվաստումից մոտ 2 շաբաթ անց և 
հիմնականում տղամարդկանց մոտ, որոնցից շատերը 50 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի են: Երկու ոտքերում 
թուլություն կամ ծակոցներ զգալիս, որոնք կարող են տարածվել դեպի ձեռքերը և մարմնի վերին մասը, Դուք պետք է 
դիմեք բժշկի:

Եթե Ձեզ մոտ կողմնակի ազդեցություններ են նկատվում 
Ծանր ալերգիկ ռեակցիայի դեպքում զանգահարեք 9-1-1 կամ դիմեք մոտակա հիվանդանոց: Կողմնակի 
ազդեցությունների առկայության դեպքում, որոնք Ձեզ անհանգստացնում են կամ չեն անցնում, զանգահարեք 
պատվաստումների գծով ծառայությունների մատակարարին կամ Ձեր հիմնական բուժող բժշկին:

Բուստերային դեղաչափեր 
Հիվանդությունների և վարակների դեմ իմունիտետը ժամանակի ընթացքում բնականոն կերպով նվազում է: 
Բուստերային դեղաչափը պատվաստանյութերի մեծ մասի նորմալ մասն է հանդիսանում՝ երաշխավորելու, որ մարդը 
հիվանդությունից վարակի դեմ օպտիմալ իմունիտետ է պահպանում: Բուստերային դեղաչափերն ուժեղացնում են 
պաշտպանությունը ծանր ընթացքով COVID-19-ից՝ վերականգնելով իմունիտետը, որը կարող էր թուլացած լինել առաջին 
դեղաչափերի ընդունումից հետո: Թարմացված խթանիչ (երկվալենտ) դեղաչափերի վերաբերյալ տեղեկությունների 
համար տե՛ս Pfizer կամ Moderna ընկերությունների տեղեկատվական թերթիկը։ Ովքեք են իրավասու այն ստանալու. 

• 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի յուրաքանչյուր անձ պետք է Թարմացված խթանիչ (երկվալենտ) դեղաչափ 
կամ J&J ընկերության բուստեր (միավալենտ դեղաչափ ստանա, որին նախորդել է պատվաստանյութերի 
առաջնային սերիաների ստացումը։  

Լրացուցիչ տեղեկություններ
Դեղաչափերի միջև ընդմիջումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ 
պատվաստման ժամկետներն՝ ըստ տարիքի։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ բուստերային դեղաչափերի վեբկայքում:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ Johnson & Johnson COVID-19 
պատվաստանյութի առավելությունները և ռիսկերը
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