
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ: 
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ  ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ  ਦਾ 
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ (ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼) ਟਰਮ  ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਿਦਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਆਉਣ ਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਮ 
ਲੱਛਣ  ਿਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ  ਦੇ ਵਾਇਰਸ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ 
ਪਤੀਰੋਧਕ ਿਸਸਟਮ ਅਕਸਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਸੋਜ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਰ ਵਰੇ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ 200,000 
ਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2% ਤ ਵੀ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 
ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹ  ਹੋਈ ਹੈ।

• ਇਸਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਵਜ ਵੀ ਨਹ  ਜਿਣਆ ਜ ਦਾ
• ਿਜ਼ਆਦਤਰ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, 
ਲੱਛਣ  ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਤ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, 
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨੰੂ 
ਵੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾ ਨਹ  ਲਗਵਾ ਦੇ।
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, ਰੋਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਰ) ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੈਨਲ 
ਨ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਰੀਕਾਰਡਾਈਿਟਜ਼ 
ਅਤੇ mRNA ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ (Moderna ਅਤੇ Pfizer-
BioNTech ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ) ਿਵਚਕਾਰ "ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ" 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਜ  ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ  ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington 
Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ  civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

DOH 348-835 August 2021 Punjabi

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾ 
ਅਤੇ ਲੱਛਣਾ ਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਲੱੜ  ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ 
ਪੁਰ  ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਧਾਰਣ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
CDC ਿਸਫਾਰ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ  ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ 
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨ  ਿਵੱਚ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ 
ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 
ਤ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
• ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਜ  ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ 
ਧੜਕਣ ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

ਇਹ ਗੱਲ  ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨ ਵ  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  
ਇਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ  ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨ ਲੱਛਣ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ 
ਹੈ, ਸਮੇਤ ਬੁਖਾਰ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਜੋੜ /ਮਾਸਪੇ ੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਪਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ ਿਤੰਨ ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ
ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜੇ 
ਜੋਖਮ ਤ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ 
ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ 
ਰੂਪ  ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ  ਤ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 


