
پس از واکسیناسیون ) التھاب عضلھ قلب(میوکاردیت
COVID-19 :آنچھ والدین و جوانان باید بدانند

چیست؟میوکاردیت
ر داخل اصطالحاتی برای توصیف التھاب د) پریکاردیتو (میوکاردیت

سینھ، عالئم رایج این بیماری شامل درد در قفسھ. یا اطراف قلب ھستند
م ایمنی بدن سیست.مشکل تنفسی و احساس تپش بسیار سریع قلب است

این مانند ویروس باعث ایجادعفونتیاغلب ممکن است در واکنش بھ 
. التھاب شود

ھ منجر ببھ ندرتخیلی شایع نیست و میوکاردیت
.می شودمرگ 

مورد ابتال بھ این 200,000از کم تردر ھر سال، ایاالت متحدهدر 
در . می شوددرصد آن منجر بھ مرگ 2بیماری وجود دارد کھ کمتر از 

است وجود نداشتھمیوکاردیتناشی از مرگ و میرھیچ گونھایاالت متحده
.تشخیص داده باشندCOVID-19کھ علت آن را واکسیناسیون 

موارد مسری بودن آن تشخیص داده نشده است•
اکثر موارد بسیار خفیف ھستند•
درمان معموالً جزئی و بر مدیریت عالئم •

متمرکز است

دارد؟COVID-19آیا ارتباطی با واکسیناسیون 
ت، اما احتمال وجود خطر بعد از واکسیناسیون بسیار نادر اس. احتماالً 

یوکاردیتمنیز بھ نشده اندافرادی کھ واکسینھ . ممکن است اتفاق بیفتد
.می شوندمبتال 

مرکز (CDCاین احتمال را رد کرد، ھیئت ایمنی نمی تواناز آنجایی کھ
ارتباط "تشخیص داده است کھ ) کنترل بیماری و پیشگیری از آن

mRNAواکسن ھایو پریکاردیتو میوکاردیتبین "احتمالی
Modernaتوسط ساختھ شده(COVID-19) پیامرسانآر ان ای(

. وجود دارد) Pfizer-BioNTechو 

افراد . تماس بگیرید0127-525-800-1برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن 
تماس بگیرند یا بھ نشانی (Washington Relay) 711لطفاً با شماره کم شنواناشنوا یا 

civil.rights@doh.wa.govایمیل ارسال کنند.
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ھ ھایینشانبعد از واکسیناسیون، باید از چھ عالئم و 
مطلع باشم؟

سال رخ داده 30موارد بیماری اغلب در نوجوانان و مردان جوان زیر 
ررایج تکھ بروز عالئم بعد از دریافت دوز دوم می رسدبھ نظر. است
.باشد

CDC ورتدر ص، شده اندواکسینھ بھ تازگیافرادی کھ می کندتوصیھ
ھ اول در ھفتبھ ویژهاز عالئم زیر پس از واکسیناسیون، ھر یکمشاھده 

:  پس از واکسیناسیون، بھ پزشک مراجعھ کنند

درد در قفسھ سینھ •
تنگی نفس•
باحساس ضربان سریع قلب، لرزش یا تپش قل•

این ازھرکدام، اگر بااین حال. احتمال بروز این عالئم بسیار کم است
.عالئم در شما بروز کرد، بالفاصلھ بھ پزشک مراجعھ کنید

؛ این تیادتان باشد کھ داشتن عالئم خفیف تا متوسط امری طبیعی اس
ولین ادرطولعضالنی /عالئم شامل تب، سردرد، خستگی، درد مفصلی

این عوارض . استCOVID-19ھفتھ از زمان زدن ھرگونھ واکسن 
و باید می کندجانبی معموالً سھ روز بعد از دریافت واکسن بروز پیدا 

.تنھا چند روز باقی بماند

واکسیناسیون ھنوز بھترین انتخاب است
. زدمی ارمیوکاردیتبھ احتمال اندک ابتال بھ واکسن ھامزایای فراوان 

ست واکسن در پیشگیری از مرگ و ابتال بھ بیماری بسیار مؤثر ا
ویروس نیز از شما محافظتخطرناک ترجدید و گونھ ھایدر برابرو 

.  می کند
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