ﻣﯾوﮐﺎردﯾت )اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب( ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
 :COVID-19آﻧﭼﮫ واﻟدﯾن و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد
ﻣﯾوﮐﺎردﯾت ﭼﯾﺳت؟
ﻣﯾوﮐﺎردﯾت )و ﭘرﯾﮑﺎردﯾت( اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾف اﻟﺗﮭﺎب در داﺧل
ﯾﺎ اطراف ﻗﻠب ھﺳﺗﻧد .ﻋﻼﺋم راﯾﺞ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺎﻣل درد در ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ،
ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔﺳﯽ و اﺣﺳﺎس ﺗﭘش ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﻗﻠب اﺳت .ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن
اﻏﻠب ﻣﻣﮑن اﺳت در واﮐﻧش ﺑﮫ ﻋﻔوﻧﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد وﯾروس ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد اﯾن
اﻟﺗﮭﺎب ﺷود.

ﻣﯾوﮐﺎردﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫﻧدرت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻣرگ ﻣﯽﺷود.
در اﯾﺎﻻتﻣﺗﺣده در ھر ﺳﺎل ،ﮐمﺗر از  200,000ﻣورد اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  2درﺻد آن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽﺷود .در
اﯾﺎﻻتﻣﺗﺣده ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣرگوﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯾوﮐﺎردﯾت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠت آن را واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  COVID-19ﺗﺷﺧﯾص داده ﺑﺎﺷﻧد.
• ﻣوارد ﻣﺳری ﺑودن آن ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﺷده اﺳت
• اﮐﺛر ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻔﯾف ھﺳﺗﻧد
• درﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺟزﺋﯽ و ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﻋﻼﺋم
ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت

آﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  COVID-19دارد؟
اﺣﺗﻣﺎﻻً .اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﺧطر ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت ،اﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد .اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهاﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾوﮐﺎردﯾت
ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺷوﻧد.
ازآﻧﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را رد ﮐرد ،ھﯾﺋت اﯾﻣﻧﯽ ) CDCﻣرﮐز
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری و ﭘﯾﺷﮕﯾری از آن( ﺗﺷﺧﯾص داده اﺳت ﮐﮫ "ارﺗﺑﺎط
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ" ﺑﯾن ﻣﯾوﮐﺎردﯾت و ﭘرﯾﮑﺎردﯾت و واﮐﺳنھﺎی mRNA
)آرانای ﭘﯾﺎﻣرﺳﺎن( ) COVID-19ﺳﺎﺧﺗﮫﺷده ﺗوﺳط Moderna
و  (Pfizer-BioNTechوﺟود دارد.

ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﺎﯾد از ﭼﮫ ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ
ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷم؟
ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری اﻏﻠب در ﻧوﺟواﻧﺎن و ﻣردان ﺟوان زﯾر  30ﺳﺎل رخ داده
اﺳت .ﺑﮫﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت دوز دوم راﯾﺞﺗر
ﺑﺎﺷد.
 CDCﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫﺗﺎزﮔﯽ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد ،درﺻورت
ﻣﺷﺎھده ھرﯾﮏ از ﻋﻼﺋم زﯾر ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮫوﯾژه در ھﻔﺗﮫ اول
ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد:
• درد در ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ
• ﺗﻧﮕﯽﻧﻔس
• اﺣﺳﺎس ﺿرﺑﺎن ﺳرﯾﻊ ﻗﻠب ،ﻟرزش ﯾﺎ ﺗﭘش ﻗﻠب
اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز اﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﮔر ھرﮐدام از اﯾن
ﻋﻼﺋم در ﺷﻣﺎ ﺑروز ﮐرد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت؛ اﯾن
ﻋﻼﺋم ﺷﺎﻣل ﺗب ،ﺳردرد ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ،درد ﻣﻔﺻﻠﯽ/ﻋﺿﻼﻧﯽ درطول اوﻟﯾن
ھﻔﺗﮫ از زﻣﺎن زدن ھرﮔوﻧﮫ واﮐﺳن  COVID-19اﺳت .اﯾن ﻋوارض
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺳﮫ روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑروز ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﯾد
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد روز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﻧوز ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﺳت
ﻣزاﯾﺎی ﻓراوان واﮐﺳنھﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﻧدک اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﯾوﮐﺎردﯾت ﻣﯽارزد.
واﮐﺳن در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻣرگ و اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛر اﺳت
و درﺑراﺑر ﮔوﻧﮫھﺎی ﺟدﯾد و ﺧطرﻧﺎکﺗر وﯾروس ﻧﯾز از ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯽﮐﻧد.
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