صحيفة الوقائع:مزايا ومخاطر لقاح مودرنا المضاد لكوفيد19-
إدراك فوائد ومخاطر تلقي لقاح مودرنا المكون من جرعتين والمضاد لكوفيد ،19-والذي قد يقيك من اإلصابة بمرض كوفيد.19-
القرار عائد إليك في اختيار تلقي هذا اللقاح .إذا كانت لديك أي استفسارات ،فتحدث مع مقدّم اللقاح.

حول هذا اللقاح

نظرا لشدة
مثل جميع لقاحات كوفيد ،19-تم ترخيص هذا اللقاح من قبل إدارة الغذاء والدواء لالستخدام في حاالت الطوارئ ً
جائحة كوفيد .19-لدى لقاح مودرنا تخويالً باالستخدام في حاالت الطوارئ لألشخاص الذين يبلغون من العمر  18عا ًما فما
شهرا واحدًا في شكل حقن في العضل.
فوق .هذا اللقاح عبارة عن سلسلة من جرعتين ،يتم إعطاؤهما بفترة فاصلة بينهما تبلغ
ً

فوائد هذا اللقاح

ثبت أن اللقاح يقي من اإلصابة بالمرض أو االحتجاز بالمستشفى أو الوفاة جراء التعرض لكوفيد 19-عقب تلقي جرعتين من
اللقاح يفصل بينهما شهر واحد.

ما الذي يمكنك توقعه عند تلقي اللقاح

تشمل اآلثار الجانبية العامة التي تم اإلبالغ عنها مع هذا اللقاح تفاعالت في موضع الحقن والصداع والشعور بالتعب الشديد وآالم
العضالت والغثيان والحمى.

المخاطر المرتبطة بهذا اللقاح
في حين توجد بعض المخاطر الضئيلة الناجمة عن تلقي لقاح كوفيد ،19-فإن فوائد الحصول على اللقاح يفوق المخاطر.
•ردود الفعل التحسسية الشديدة :هناك احتمال بعيد أن يتسبب اللقاح في حدوث رد فعل تحسسي شديد (صعوبة في التنفس
وتورم في الوجه والحلق وسرعة ضربات القلب وطفح جلدي سيئ في جميع أنحاء الجسم ودوخة وضعف) ،والتي تحدث عادة
بعد بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد تلقي الجرعة .إذا كنت تعاني من تفاعل تحسسي حاد ،اتصل بالرقم .9-1-1
				
•التهاب عضلة القلب والتهاب غالف القلب النادر :ظهرت حاالت نادرة من االصابة بالتهاب عضلة القلب والتهاب غالف القلب
بعد الحصول على لقاح مودرنا المضاد لكوفيد ،19-وال سيما لدى المراهقين والشبان من الذكور ،وفي أغلب األحيان بعد تلقي
الجرعة الثانية أكثر من الجرعة األولى ،وفي العادة خالل عدة أيام من الحصول على اللقاح .ينبغي عليك طلب العناية الطبية في
حال شعرت بأعراض التهاب عضلة القلب والتهاب غالف القلب ،والتي تتضمن ألم في الصدر وضيق النفس والشعور بدقات
سريعة أو رفرفة القلب أو تسارع نبضات القلب.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية

إذا عانيت من رد فعل تحسسي شديد ،فاتصل بالرقم  9-1-1أو اذهب إلى أقرب مستشفى .اتصل بمقدم اللقاح أو مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو ال تختفي.

خيارات التطعيم

القرار عائد إليك في اختيار تلقي هذا اللقاح .تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من كوفيد.19-

المزيد من المعلومات

لقاح موديرنا المضاد لكوفيد ،19-مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( :)CDCفيروس كورونا ،فهم الحمض النووي
الريبوزي المرسال في لقاحات كوفيد ،19-نظرة عامة على لقاح مودرنا المضاد لكوفيد 19-والسالمة،
أو اتصل على الرقم 1-866-663-3762
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