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 األسئلة الشائعة : Mpox لعالج JYNNEOS لقاح
 

وس  JYNNEOSيوىص بلقاح  وس جدري القرود( أو تحتمل إصابتهم  أشير )الذي  Mpoxلألشخاص الذين أصيبوا مؤخًرا بفير ا بفير
ً
إليه سابق

 .
ً
 به مستقبال

 
 ؟ JYNNEOSما مدى فعالية لقاح 

 
َ
ِمد
ُ
وس   JYNNEOSلقاح اعت وس  . والجدري Mpoxللوقاية من فير وس مرتبط بفير س، وهو فير

ْ
 Mpoxويحتوي هذا اللقاح عىل الَوق

ية، كما ال يمكنه االنتشار إىل أجزاء أخرى من الجسم أو إىل شخص  ي الخاليا البشر
وس الجدري، وقد تم إضعافه، وال يمكنه التكاثر ف  وفير

وس  آخر.  س للشخص الذي يتلقاه أو المحيطير  به. أ Mpoxوال يمكن للقاح أن يسبب فير
ْ
وس الَوق  و الجدري أو فير

 
 طريقة إعطاء اللقاح 

ي  
 ما تكون ف 

ً
، يلزم أخذ حقنة، وعادة ي كلتا الطريقتير 

يمكن إعطاء اللقاح تحت الجلد أو داخله حسب رغبة المريض أو مقدم الرعاية. وف 
ي لقاح عاًما ت 18الذراع. ويمكن لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

ي اللقاح تحت الجلد فقط. للمزيد من المعلومات عن تلق 
 JYNNEOSلق 

 . ar-intradermal-on.nyc.gov/jynneosداخل الجلد، تفضل بزيارة 
 

 ما اآلثار الجانبية الشائعة للقاح؟
ي موضع  

ا من احمرار وتورم وألم وحكة ف 
ً
ي اللقاح. وقد يعانون أيض

يمكن أن يشعر األشخاص بالتعب والصداع وآالم العضالت بعد تلق 
ة زمنية أطول. الحقن، وهذه اآلثار أكير شيوًعا مع الحقن داخل الجلد، وقد تسوء بل وت  ستمر لفي 

 
  كم جرعة أحتاج إليها؟

ي تكوين مناعة بعد الجرعة األوىل، لكن لن تكتمل  سيبدأ  يجب أن تحصل عىل جرعتير  بفاصل أربعة أسابيع عىل األقل بينهما. 
جسمك ف 

ي الجرعة الثانية. 
 مناعته من اللقاح إال بعد مرور أسبوعير  من تلق 

 
 ما مدى فعالية اللقاح؟

وس JYNNEOSتظهر البيانات األولية أن لقاح  ا، لكن يلزم إجراء المزيد من  Mpox  قد ساعد عىل الوقاية من فير ي حاليًّ
الدراسات المتفشر

ي اتخاذ تدابير وقائية أخرى، مثل تجنب ممارسة الجنس مع األشخاص الذين تظهر عليهم 
وري االستمرار ف  لفهم مدى فعاليته. من الض 

وس  .Mpox  أعراض فير
 

ي اللقاح؟
 ماذا أفعل إذا عانيت من مشكلة صحية خطرة بعد تلق 

بات القلب والدوخة  تشمل عالمات رد الفعل التحسشي الشديد حساسية الجلد وتورم الوجه والحلق وصعوبة التنفس ورسعة ض 
ي من رد فعل تحسشي شديد، فاتصل برقم 

. ويمكنك االتصال بمقدم الرعاية الصحية   911والضعف. وإذا كنت تعان  أو توجه إىل المستشق 
كي يتم توصيلك بالرعاية. ويجب عىل مقدم الرعاية    311آثار جانبية أخرى تقلقك، أو االتصال برقم  الذي تتعامل معه إذا ظهرت عليك 

( بردود Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERSالذي تتعامل معه إعالم نظام اإلبالغ عن اآلثار العكسية للقاح ) 
ا اإلبالغ عىل الموق

ً
ي الفعل العكسية الشديدة، ويمكنك أيض

ون  .  800-822-7967أو من خالل االتصال بالرقم  vaers.hhs.govع اإللكي 

 ال يقدمون استشارة طبية.   VAERSوُيرجى العلم أن الموظفير  لدى نظام 
 

وس نقص المناعة  ن بفير ية )هل يمكن لألشخاص المصابير ( أو الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو أي أمراض جلدية  HIVالبشر
ي اللقاح؟

 تلق 
ي )اإلكزيما(، ولم  JYNNEOSلقاح أجريت دراسة عن  ،نعم ية والتهاب الجلد التأتبى وس نقص المناعة البشر عىل األشخاص المصابير  بفير

ي المصابون بهذه الحاالت أو بضعف جهاز المناعة من مرض أكير شدة إذا أصيبوا  
ُيكشف عن أي ردود فعل عكسية شديدة. قد يعان 

وس  ي حال احتمالية إصابتهMpoxبفير
م. ومع ذلك قد تقل احتمالية تكوين استجابة مناعية فعالة لدى ، لذا من المهم تطعيمهم ف 

ي اتخاذ تدابير وقا
ي اللقاح. األشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بعد تلقيهم اللقاح، لذا يلزم االستمرار ف 

 ئية أخرى حب  بعد تلق 

https://on.nyc.gov/jynneos-intradermal-ar
https://vaers.hhs.gov/
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ي اللقاح؟

 هل يمكن لألشخاص الذين يعانون من أي من أمراض القلب تلق 
ي لقاح 

. لكن، نظًرا إىل تزايد JYNNEOSلم تظهر التجارب الشيرية زيادة احتمالية اإلصابة بالتهاب عضلة القلب )التهاب القلب( بعد تلق 

ي نوع مختلف من اللقاح المعتمد للوقاية من الجدري، من المحتمل أن تزداد احتمالية 
احتمالية اإلصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلق 

ي لقاح  هذا االلتهاباإلصابة ب
ة الحتمالية لرئيس. يجب عىل األشخاص الذين لديهم ثالثة عوامل أو أكير من العوامل اJYNNEOSنتيجة تلق 

، أن يكونوا عىل دراية باحتمالية اإلصابة.  ول والتدخير 
 اإلصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسي 

 
 امل أو المرضعات اللقاح؟هل يمكن أن تتلق  الحو 

جريت عىل الحيوانات أي JYNNEOSوهناك معلومات محدودة عن استخدام الحوامل أو المرضعات لقاح  ،نعم
ُ
ي أ
. ولم تظهر الدراسات الب 

ية، من المحتمل أال يكو  ي الخاليا البشر
ي اللقاح ال يمكنه التكاثر ف 

وس الموجود ف  . ونظًرا إىل أن الفير ار بنمو الجنير  ن هناك  دليل عىل اإلض 
ع الذين يرضعون رضاعة طبيعية. يجب تطعيم األشخاص الذين أصيبوا بف

ّ
وس خطر عىل الرض مؤخًرا، بغض النظر عما إذا كانوا   Mpoxير

 حوامل أو مرضعات. 
 

ي اللقاح؟
 من الذين ال يمكنهم تلق 

ي اللقاح. ويجب عىل األشخاص   JYNNEOSيجب عىل األشخاص الذين لديهم رد فعل تحسشي شديد لجرعة سابقة من لقاح 
عدم تلق 

، أو بروتير  الدجاج أو البيض، ويتجنبون حالًيا تناول جميع  وفلوكساسير  الذين عانوا من رد فعل تحسشي شديد تجاه الجنتاميسير  أو السييى
ي موقع اللقاح قبل

ي اللقاح.  منتجات الدجاج أو البيض، التحدث إىل مقدم الرعاية الصحية أو أي مقدم رعاية موجود ف 
 تلق 

 
وس   ؟Mpoxهل يجب تطعيم األشخاص الذين أصيبوا بفير

وس  ي مايو Mpoxال، يجب عدم تطعيم األشخاص الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بفير
ي بدأت ف 

ي الب 
ي أثناء موجة التفشر

،  2022، ف 
وس  ا؛ ألنه من المرجح أن لديهم مناعة. معظم األشخاص الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بفير ي الجرعة األوىل من   Mpoxحاليًّ

بعد تلق 
قدم الرعاية الذي يتعاملون معه عما  اللقاح ال يحتاجون إىل جرعة ثانية. يجب أن يتحدث األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة إىل م

ي جرعة ثانية. 
 إذا كانوا بحاجة إىل تلق 

 
ي لقاح الجدري؟

 هل يجب تطعيم األشخاص الذين سبق لهم تلق 
وس ي حال تعرضوا لفير

ي أن يتلقوا اللقاح، وذلك ف 
، أو تحتمل Mpox يجب عىل األشخاص الذين تلقوا لقاًحا ضد الجدري قبل هذا التفشر
 إصابتهم به؛ إذ قد تقل مناعتهم من لقاح الجدري بمرور الوقت. 

 
ي الوقت نفسه؟

ن
ي اللقاح مع لقاحات أخرى ف

ي تلق 
 هل يمكننن

ي الوقت نفسه، ومنها لقاح اإلنفلونزا ولقاح مرض ) JYNNEOSيمكن إعطاء لقاح 
(.  COVID-19قبل معظم اللقاحات أو بعدها أو معها ف 

اوح أعمارهم بير  
  39و 12لكن، قد يوىص بانتظار األشخاص الذين تزداد احتمالية إصابتهم بالتهاب عضلة القلب، وخاصة الذكور الذين تي 

ي لقاح
أن احتمالية اإلصابة بالتهاب عضلة القلب بعد ، مع العلم (COVID-19ولقاح مرض ) JYNNEOS عاًما، لمدة أربعة أسابيع بير  تلق 

ي لقاح مرض )
وس COVID-19تلق  ، حب  لو تلقيت لقاح مرض JYNNEOS، فيجب أن تتلق  لقاح Mpox( نادرة. إذا أصبت مؤخًرا بفير
(COVID-19 مؤخًرا. تحدث إىل مقدم الرعاية الذي تتعامل معه إذا ك ) .ي اللقاح

 انت لديك أسئلة تتعلق بالوقت المناسب لتلق 
 

ي اللقاح، يرجى زيارة  
ل بزيارة . nyc.gov/mpoxللمزيد من المعلومات عن أهلية تلق 

ّ
ي اللقاح، تفض

للعثور عىل موقع لتلق 
nyc.gov/vaccinefinder. 

 
 

ي 
ن
 Arabic  1.19.23                                                                         .                بتغيير التوصيات مع تطور الموقف NYCقد تقوم إدارة الصحة ف

https://nyc.gov/health/monkeypox
https://vaccinefinder.nyc.gov/

