اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد درﺑﺎره واﮐﺳن Johnson & Johnson/Janssen COVID-19
واﮐﺳن  Johnson & Johnson/Janssen COVID-19ﺑرای اﻓراد  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘس ﯾﮏ وﻗﻔﮫ ﮐوﺗﺎه در
اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳن ،در  NYCﻣوﺟود اﺳت .اداره
ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ) NYCاداره ﺑﮭداﺷت  ،(NYCھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ و اﺛر ﺑﺧﺷﯽ واﮐﺳن & Johnson
 Johnsonو ﺳﺎﯾر واﮐﺳنھﺎی ﻣﺟﺎز  COVID-19اطﻣﯾﻧﺎن دارد .واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود ،ﻋزﯾزاﻧﺗﺎن و ﺟواﻣﻊ ﻣﺎ در ﺑراﺑر  COVID-19اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﭼرا در اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن  Johnson & Johnsonوﻗﻔﮫای اﯾﺟﺎد ﺷد؟
در ﺗﺎرﯾﺦ  13آورﯾل  ،2021ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ) Centers for Disease Control and
 (Prevention, CDCو ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو ) ، (Food and Drug Administration, FDAﭘس از ﮔزارشھﺎﯾﯽ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷﮑلﮔﯾری ﻟﺧﺗﮫ ﺧوﻧﯽ ﻧﺎدر در  6ﻧﻔر ﮐﮫ اﯾن واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن
 Johnson & Johnsonﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺗوﻗف ﺷود  .ﻣوارد از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت ﺑر اﯾﻣﻧﯽ واﮐﺳن  CDCو FDA
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷدﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺗوﻗف ﺷد ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﻣﻊآوری و ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ درﺑﺎره آن
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭼﮫ ﺑود؟
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  21آورﯾل  ،2021از ﺣدود  8ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔری ﮐﮫ واﮐﺳن  Johnson & Johnsonرا ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد ﺷدن آن
درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد 15 ،ﻣورد از ﯾﮏ ﻧوع ﻧﺎدر ﻟﺧﺗﮫ ﺧون ﺑﺎ ﭘﻼﮐت ﺧون ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺷﺎھده ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ،ﺗروﻣﺑوز )ﻟﺧﺗﮫ
ﺧون( ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﻧدرم ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ )ﺗﻌداد ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻼﮐت ﺧون( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ) thrombosis with
 .(thrombocytopenia syndrome, TTSﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد  TTSﮔزارش ﺷده در زﻧﺎن ﺑﯾن  18ﺗﺎ  59ﺳﺎل ﻣﺷﺎھده
ﺷده ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺷش ﺗﺎ  15روز ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﻣﯾزان ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺣدود ھﻔت ﻣورد
 TTSدر ھر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون زن  18ﺗﺎ  49ﺳﺎﻟﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣورد در ھر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون زن  50ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر
اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣورد  TTSدر ﯾﮑﯽ از ﻣردان ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ واﮐﺳن وﺟود
داﺷت.
 CDCو  FDAدر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن ﭼﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ دارﻧد؟
 CDCو  FDAﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ واﮐﺳن  Johnson & Johnsonھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﻓراد  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺗزرﯾﻖ ﺷود.
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷورﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﻗداﻣﺎت اﯾﻣنﺳﺎزی ،ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺳﺗﻘل از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ﮐﮫ دادهھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود را ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد و ﺧطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ واﮐﺳن را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی درﯾﺎﻓت آن ﺳﻧﺟﯾدهاﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻧﺎن ﮐﻣﺗر از  50ﺳﺎل ،ﺑﺎﯾد از
ﺧطر ﻧﺎدر  TTSاﻣﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد و ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕری ﺑرای واﮐﺳن  COVID-19وﺟود دارد
ﮐﮫ اﯾن ﺧطر ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت.
ﭼرا  NYCﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ ،ھﻧوز از واﮐﺳن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد؟
ﺧطر ﺑروز  TTSﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت و واﮐﺳن در ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ،ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از
 COVID-19ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ھم اﮐﻧون ﮐﮫ از ﺧطر آن ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ  TTSو درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻓوری را در اﺧﺗﯾﺎر اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳن  Johnson & Johnsonدرﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻗرار دھﯾم .ﻣراﻗﺑﺗﮕران ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھم اﮐﻧون از اﯾن ﺧطر آﮔﺎه ھﺳﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ را ﮐﮫ ﭘس از
ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن  Johnson & Johnsonﺑﮫ  TTSﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﺷﺧﯾص داده و درﻣﺎن ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ دارو ،درﻣﺎن ﯾﺎ
واﮐﺳﻧﯽ  ٪100ﺑدون ﺧطر ﻧﯾﺳت.
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اﮔر واﮐﺳن  Johnson & Johnsonرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ،ﺑﺎﯾد آﯾﺎ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ دﯾﮕری ھم اﻧﺟﺎم دھم؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  TTSدر واﮐﺳن  Johnson & Johnsonﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘس از درﯾﺎﻓت
واﮐﺳن ،ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد:
• ﺗﺎری دﯾد
• ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
• ﮐﺑود ﺷدن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
• درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ
• ﻟﮑﮫھﺎی رﯾز ﻗرﻣز رﻧﮓ زﯾر ﭘوﺳت ،ﻓراﺗر از
• ﺗورم ﭘﺎ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾﻖ
• درد ﺷﮑﻣﯽ اداﻣﮫدار
• ﺳردرد ﺷدﯾد ﯾﺎ اداﻣﮫدار
اﮔر طﯽ ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ،ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﺋم ﻓوق را دارﯾد ،ﻓورا ً ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد -ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑروﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧود اطﻼع دھﯾد ﻛﮫ واﻛﺳن & Johnson
 Johnsonرا درﯾﺎﻓت ﻛردهاﯾد.
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺗداول ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺷﺎﻣل درد و ﺗورم در ﺑﺎزوی ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ،درد ﺧﻔﯾف،
ﻟرز ،ﺳردرد ﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﺗب ﺑﺎ درﺟﮫ ﮐم اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ھﺳﺗﻧد و ﻣﻌﻣوﻻً طﯽ ﺳﮫ روز اول ﭘس از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد )روز ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،راﯾﺞﺗرﯾن زﻣﺎن ﺑروز آﻧﮭﺎﺳت( و ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز ﭘس از
ﺑروز ،اداﻣﮫ دارﻧد.
آﯾﺎ ﺧطر ﺑروز  TTSﺑرای ﺳﺎﯾر واﮐﺳنھﺎی  COVID-19وﺟود دارد؟
ﭘس از اراﺋﮫ ﺑﯾش از  200ﻣﯾﻠﯾون دوز واﮐﺳن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣﺷﺎھده ﺷده ﮐﮫ  TTSﺑﺎ واﮐﺳن COVID-19 Pfizer-
 BioNTechو  Modernaارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد .ﻣﺎ ﮐﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت واﮐﺳن  Johnson & Johnsonﻧﯾﺳﺗﻧد
را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن واﮐﺳنھﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
ﺻدھﺎ ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺳراﺳر  NYCدر دﺳﺗرس اﺳت .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت
 vaccinefinder.nyc.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )واﮐﺳنھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در ھر ﻣرﮐز ﻟﯾﺳت ﺷدهاﻧد( ﯾﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
درﺑﺎره وﻗت ﮔرﻓﺗن از ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﺣت ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭر ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  877-829-4692ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد  .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﮐز
ھﻣﭼﻧﯾن از وﻗتھﺎی واک-اﯾن )ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ( ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣراﮐز واک-اﯾن ﺗﺣت
ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭر ،ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕری در ﻣورد واﮐﺳن وﺟود ﻧدارد؟
واﮐﺳنھﺎی  COVID-19ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺷدﯾد اﯾﻣﻧﯽ از ﺳوی  FDA ،CDCو ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎ ﻗرار دارﻧد .ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﻣوارد  TTSاز ﻣﯾﺎن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ دوز واﮐﺳن اراﺋﮫ ﺷده در ﺳراﺳر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و وﻗﻔﮫ در اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن
 Johnson & Johnsonﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ھﺳﺗﻧد و اﯾﻣﻧﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯾت و
ﺻراﺣت ،اوﻟوﯾتھﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾﻧد .ﻣﺎ ﺗﻌﮭد دارﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳنھﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم،
از ﺟﻣﻠﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل اﯾﻣﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ.
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧم؟
اﮔر ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﺧود ﯾﺎ ﺷﻣﺎره  311ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ  ،COVID-19ﺑﮫ
اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .nyc.gov/covidvaccine :ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫروز ﺷده  FDAﺑرای واﮐﺳن
 Johnson & Johnsonرا ﻣﯽﺗوان اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐرد .اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در وب ﺳﺎﯾت  CDCﺑﮫ اﯾن آدرس ﻣوﺟود
اﺳت.
در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط اﻣﮑﺎن دارد اداره ﺑﮭداﺷت  NYCاﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
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