
لقاح جونسون آند جونسون/ يانسين

فما هو؟

مثلما في اللقاحات األخرى المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن لقاح جونسون آند جونسون

المضاد لكوفيد-19 هو حقنة تُعطى في الذراع أو عضلة كبيرة أخرى. فإن تلقيت هذا اللقاح، فسوف تحتاج إىل حقنة

واحدة فقط.

أي لقاح ينبغي أن أحصل عليه؟

من المهم أن تتلقى لقاًحا في أقرب وقت تكون فيه مؤهًال للحصول عليه. وأفضل لقاح لك هو أول لقاح يُقدم إليك.

لماذا األرقام أقل من اللقاحات األخرى؟

ال يمكن مقارنة فعالية اللقاحات الحالية مباشرة. وقد تم اختبار اللقاحات الثالثة في أوقات مختلفة وفي أجزاء مختلفة من العالم، حيث توجد
سالالت مختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن كل دراسة قاست أنواع العدوى التي يسببها كوفيد-19 في وقت مختلف

بعد اللقاح. والنقطة المهمة الواجب تذكرها هي أن "جميع" اللقاحات الثالثة توفر حماية قوية من المرض الشديد والتنويم بالمستشفى

والوفاة.
 

*إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو مخاوف الرجاء التواصل مع العيادة الخاصة بك.

شركتي موديرنا وفايزر في الوقاية من اإلصابة بمرض خطير والتنويم (دخول) بالمستشفى والوفاة.

إن لقاح جونسون آند جونسون مساٍو في جودته جودة لقاحي  

لماذا حقنة واحدة؟

ابتكرت جونسون آند جونسون لقاحها إلعطائه في شكل جرعة واحدة ألن من األسهل إعطاء حقنة واحدة لكل شخص 

جائحة.

هل هو آمن؟

كما اللقاحات األخرى، فإن اآلثار الجانبية في معظمها بسيطة وتزول بعد يوم إىل يومين. وقد تشعر ببعض األلم في موضع الحقن، وصداع، وألم في العضالت.

ولكن ردود األفعال الشديدة نادرة. 

هل هو فعال؟

نعم. تصل نسبة فعالية لقاح جونسون آند جونسون بعد مرور 28 يوًما إىل 72% في محاربة أنواع العدوى متوسطة الشدة، وإىل 85% في

 الحماية من مرض شديد يسببه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و100% في الوقاية من الوفاة والتنويم (دخول) بالمستشفى بسبب هذا
 الفيروس.

هل سأصاب بتجلط دموي؟

 
 

ربما سمعت أن هناك إيقاًفا مؤقًتا للقاح جونسون آند جونسون بسبب خطر حدوث تجلطات (تخثرات) دموية. نسبة هذا الخطر هي 2

في المليون. وهي أقل من نسبة التجلطات الدموية الشديدة لدى األشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات.  وفيما يتعلق بالنساء بالفئة

العمرية من 18 إىل 50 عاًما، فإن نسبة خطر اإلصابة بتجلط دموي بعد تلقي اللقاح هي 1 لكل 80000. ولكن نسبة خطر اإلصابة بفيروس

كورونا المستجد (كوفيد-19) في الواليات المتحدة األمريكية هي 1 لكل 11، ونسبة خطر التعرض للوفاة بسبب كوفيد-19 عند اإلصابة به
هي 1 لكل 65.  وقد أجازت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها استخدام لقاح جونسون آند جونسون. وينبغي أن تحصل عىل العناية

الطبية فوًرا إذا كان لديك أيٌّ من األعراض التالية بعد عدة أيام من تلقي اللقاح: 

 

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

·توّرم في الرِجل وألم في البطن 
 

صداع شديد أو وعدم وضوح في الرؤية 

·سهولة التعرض لكدمات أو بقع دم صغيرة جًدا تحت
       الجلد في منطقة موضع الحَقن 


