
أمور ینبغي : 19-كوفیدالتھاب عضالت القلب بعد التلقیح ضد 
أن یعرفھا الوالدان والشباب

ما ھو التھاب عضالت القلب؟
ھاب في مصطلحان یصفان االلت) والتھاب التامور(التھاب عضالت القلب 

تنفس، تتضمن األعراض الشائعة ألم الصدر، وصعوبة ال. القلب أو حولھ
ام مناعة یمكن أن یسبب نظ.والشعور كأن القلب ینبض أسرع من المعتاد

.  الجسم ھذا االلتھاب استجابةً لعدوى ما، مثل الفیروسات

بب التھاب عضالت القلب لیس شائعًا ونادًرا ما یس
الوفاة

متحدة أقل یبلغ عدد حاالت اإلصابة بالتھاب عضالت القلب في الوالیات ال
ل ولم تُسجّ . منھا یسبب الوفاة% 2حالة كل عام، وأقل من 200000من 

19-فیدكوأي حاالت وفاة بسبب التھاب عضالت القلب جراء تلقي لقاح 
.في الوالیات المتحدة
كما لم یُعرف عنھ أنھ معدٍ •
بل إن معظم الحاالت بسیطة جًدا•
ج وعادةً ما یكون العالج بسیًطا، ویركز على عال•

األعراض

؟19-كوفیدھل ھناك صلة بلقاح 
ھا قد عادةً ما تكون المخاطر بعد تلقي اللقاح نادرة جًدا، ولكن. احتمال
الت كما یعاني األشخاص الذین لم یتلقوا اللقاح من التھاب عض. تحدث
.القلب

نظًرا ألنھ ال یمكن استبعاد ذلك، فقد قررت لجنة السالمة في 
Centers for Disease Control and Prevention)CDC ،

بین " عالقة محتملة"وجود ) مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا
ضد mRNAالتھاب عضالت القلب، والتھاب التامور، ولقاحات 

.)Pfizer-BioNTechوModernaالتي طورتھا شركتا (19-كوفید

یُرجى من . 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتصل على الرقم 
Washington(العمالء المصابین بالصمم أو صعوبة في السمع االتصال بخدمة  Relay ( على

.civil.rights@doh.wa.gov، أو مراسلة البرید اإللكتروني 711الرقم 
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ما ھي العالمات واألعراض التي ینبغي أن أكون على
درایة بھا بعد التلقیح؟

وتشیع . 30ظھرت الحاالت في الغالب بین المراھقین والشباب تحت سن 
.األعراض أكثر بعد الجرعة الثانیة

یة إذا األشخاص الذین تلقوا اللقاح بالتماس العنایة الطبCDCیوصي 
سبوع ظھر لدیھم أيٌّ من ھذه األعراض بعد تلقي اللقاح، خاصةً في األ

:  األول بعد التلقیح

ألم في الصدر •
ضیق في التنفس •
الشعور بسرعة نبضات القلب، أو رعشة، •

أو خفقان القلب

یة على ومع ذلك، التمس العنایة الطب. تُعَد فرص حدوث ذلك مستبعدة
.الفور إذا شعرت بأّيٍ من ھذه األعراض

تذّكر أنھ من الطبیعي أن تظھر علیك أعراض تتراوح شدتھا بین
م بما في ذلك الحّمى، والصداع، واإلرھاق، وآال، الطفیفة والمتوسطة

العضالت، خالل األسبوع األول من تلقي أي لقاح مضاد /المفاصل
الثة وعادةً ما یبدأ الشعور بھذه اآلثار الجانبیة في غضون ث. 19-لكوفید

.أیام من تلقي اللقاح ویستمر ذلك بضعة أیام فقط

ال یزال التلقیح ھو الخیار األفضل
فاللقاح . قلبتفوق مزایا اللقاح الكثیرة المخاطر القلیلة اللتھاب عضالت ال

یروسات فعال جًدا في مكافحة المرض والوفاة، ویشمل ذلك الوقایة من الف
.  الجدیدة المتحورة واألكثر خطورة
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