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 ) من COVID-19تحدیث بخصوص لقاح مرض (

 Johnson & Johnson/Janssen 
 

وذلك بعد وقف استخدامھ لفترة   NYCفي  Johnson & Johnson/Janssen) من COVID-19یتوفر لقاح مرض (
  NYCوتستمر ثقة إدارة الصحة والسالمة العقلیة في  بعض المشاكل الصحیة ذات الصلة بھذا اللقاح. وجیزة للتحقق من من

 ) األخرى.COVID-19وفعالیتھ ولقاحات مرض ( Johnson & Johnson) في مأمونیة لقاح NYC(إدارة صحة 
-COVIDب ومجتمعاتنا من مرض (ویبقى اللقاح ھو الخطوة األكثر أھمیةً التي یمكنك اتخاذھا لحمایتك وحمایة من تح

19.(  
 

  ؟Johnson & Johnsonلماذا كان ھناك وقف الستخدام لقاح 
 Centers for Disease Control، أوصت مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (2021أبریل  13بتاریخ 

and Prevention, CDC) و إدارة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration, FDA  بوقف استخدام (
 مؤقتاً بعد وجود تقاریر بحدوث حاالت تخثر دم نادرة لدى ستة أشخاص بعد تلقیھم اللقاح. Johnson & Johnsonلقاح 

وقد كان وقف استخدام اللقاح بھدف جمع  على الحاالت. FDAو  CDCوقد تعرف نظام مراقبة مأمونیة اللقاحات التابع إلى 
  ومراجعتھا.معلومات إضافیة 

 
  ماذا أظھرت نتائج التحقیق؟

حالة من نوع نادر من الجلطة الدمویة مع انخفاض عدد الصفائح الدمویة   15فقد كانت ھناك   2021أبریل  21واعتباًرا من 
وتسمى ھذه الحالة   منذ أن تم التصریح باستخدامھ. Johnson & Johnsonمالیین شخص تلقوا لقاح  8من بین حوالي 

 thrombocytopeniaدد الصفائح الدمویة) متالزمة (تجلط الدم (تخثر الدم) مع نقص الصفائح (انخفاض ع
syndrome, TTS(.  وكانت كافة حاالتTTS  عاماً وكانت  59و  18التي أبلغ عنھا لنساء تتراوح أعمارھن بین أعمار

لكل ملیون امرأة تتراوح  TTSوھذا المعدل یعني حوالي سبع حاالت  یوماً من تلقي اللقاح. 15األعراض تظھر بعد ستة إلى  
لخمسین وما فوق الالئي تلقین عاًما تم تطعیمھن وأقل من حالة واحدة لكل ملیون امرأة في سن ا 49و  18أعمارھن بین 

 في أحد الذكور المشاركین في التجارب السریریة للقاح.  TTSوكانت ھناك أیضاً حالة   اللقاح.
 

 بخصوص استخدام اللقاح؟ FDAو  CDCبماذا توصي 
عاماً   18وإعطاؤه لألشخاص بعمر  Johnson & Johnsonباالستمرار باستخدام لقاح  FDAو CDCتوصي 
ویستند ھذا القرار إلى توصیة من اللجنة االستشاریة بخصوص ممارسات التطعیم وھي مجموعة مستقلة من  وأكبر.

الخبراء الطبیین وخبراء الصحة العامة الذین راجعوا البیانات والمعلومات المتاحة وقیّموا المخاطر الصحیة المحتملة  
  50یجب على األشخاص الذین یتلقون اللقاح وخصوصاً النساء دون سن  مقابل فوائد الحصول علیھ. للحصول على اللقاح

وأن ھناك خیارات للحصول على لقاح  TTSعاًما أن یكونوا على درایة بالخطر النادر ولكن المتزاید لإلصابة بمتالزمة 
 ) أخرى متاحة ولم یتم مالحظة ھذا الخطر فیھا.COVID-19مرض (

 
 تستخدم اللقاح في ضوء وجود مشكلة المأمونیة ھذه؟ NYCا ال تزال لماذ

منخفض جًدا واللقاح فعال جًدا في الوقایة من المرض الشدید ودخول المستشفى والوفاة   TTSإن خطر اإلصابة بمتالزمة 
 & Johnsonاآلن وبعد أن علمنا بالمخاطر یمكننا تزوید األشخاص الذین یتلقون لقاح  ).COVID-19بسبب مرض (

Johnson  بالمعلومات التي یحتاجون إلیھا لتحدید األعراض المحتملة لمتالزمةTTS .والحصول على الرعایة على الفور 
كما أن مقدمي الرعایة الصحیة یدركون ھذا الخطر اآلن أیًضا مما یعني أنھ یمكنھم تشخیص وعالج المرضى الذین یصابون  

لیس ھناك دواء أو عالج أو لقاح یخلو من المخاطر   .Johnson & Johnson بعد الحصول على لقاح TTSبمتالزمة 
100 .% 

 
 فھل ھناك احتیاطات إضافیة یجب علّي اتخاذھا؟  Johnson & Johnsonإذا اخترت الحصول على لقاح 

منخفض جًدا، إال أنھ یجب أن   Johnson & Johnsonبسبب لقاح  TTSوعلى الرغم من أن خطر إصابتك بتالزمة 
 تراقب نفسك بحثًا عن األعراض المحتملة لمدة ثالثة أسابیع بعد الحصول على اللقاح، مثل:



2 

 ضیق التنفس  •
  ألم في الصدر •
  تورم القدمین •
 ألم متواصل في البطن  •
 صداع شدید أو متواصل  •

 وضوح في الرؤیة عدم  •
 التعرض للكدمات بسھولة •
بقع حمراء صغیرة تحت الجلد حول منطقة  •

موقع الحقنة

 
للحصول على الرعایة الطبیة على   إذا ظھرت لدیك أي من ھذه األعراض خالل ثالثة أسابیع من الحصول على اللقاح فاسعى

 أخبر الطبیب المعالج بأنك حصلت على لقاح .911اذھب إلى مستشفى قریب أو اتصل بالرقم  -الفور 
 Johnson & Johnson . 

 
م وفي المقابل، تتضمن اآلثار الجانبیة الشائعة بعد الحصول على اللقاح وجعًا وتورًما في الذراع في مكان الحقنة والتعب واألل

خالل أول ثالثة أیام بعد اللقاح (الیوم الذي یلي   وتبدأ تلك اآلثارعادةً  الخفیف والقشعریرة والصداع الخفیف أو الحمى الخفیفة.
  الحصول على اللقاح ھو األكثر شیوًعا) وتستمر لمدة یوم أو یومین بعد بدایتھا.

 
 ) األخرى؟COVID-19بسبب الحصول على لقاحات مرض ( TTSھل ھناك خطر لإلصابة بمتالزمة  

-Pfizer) التي صنعتھا كل منCOVID-19ولقاحات مرض ( TTSلم یكن ھناك ربط بین اإلصابة بمتالزمة 
BioNTech  وModerna  ملیون جرعة من اللقاح في الوالیات المتحدة. نشجع بشدة األشخاص  200بعد إعطاء أكثر من

  الحصول على أحد تلك اللقاحات. على التفكیر في Johnson & Johnsonالذین ال یرغبون في الحصول على لقاح 
 

للعثور على   vaccinefinder.nyc.govیرجى زیارة  .NYCتتوفر المئات من مواقع إعطاء اللقاحات في كافة انحاء 
للمساعدة في تحدید موعد   877-829-4692أحد مواقع تقدیم اللقاح (اللقاحات المقدمة في كل موقع مدرجة) أو اتصل بالرقم 

لالطالع على قائمة   ھناانظر كما أن العدید من المواقع تقبل الحضور بدون موعد. في أحد المواقع التي تدیرھا المدینة.
 بالمواقع التي تدیرھا المدینة ویمكنك الذھاب إلیھا بدون موعد. 

 
  كیف نعرف بأنھ لیست ھناك مشاكل أخرى في مأمونیة اللقاح؟

یُظھر التعرف على   ).COVID-19ومجموعات أخرى مراقبتھا المكثفة لمأمونیة لقاحات مرض ( FDAو  CDCتواصل 
من بین مالیین جرعات اللقاح المعطاة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة والتوقف المؤقت  TTSوجود عدد صغیر من حاالت 

نحن   والشفافیة من األولویات القصوى. أن أنظمة السالمة تعمل وأن السالمة  Johnson & Johnsonفي استخدام لقاح 
 ملتزمون بمشاركة المعلومات بخصوص اللقاحات بما في ذلك أیة مشاكل محتملة بخصوص المأمونیة.

  
 أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟ 

للحصول على معلومات وموارد عن   . 311إذا كانت لدیك أیة أسئلة، فیرجى االتصال بمقدم الرعایة الخاص بك أو بالرقم 
یمكن العثور على ورقة حقائق لقاح  .nyc.gov/covidvaccine ، یرجى زیارة)COVID-(19لقاحات مرض 

Johnson & Johnson  تتوفر معلومات إضافیة على موقع   .ھناالخاصة بالمرضى المنقحةCDC  ھنااإللكتروني.  
 
 

 4.29.21  الموقف.   تطور مع  التوصیات بتغییر NYC في الصحة إدارة  تقوم  قد

https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/assets/coronavirus/downloads/walk-up-vax-sites.pdf
http://nyc.gov/covidvaccine
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
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