ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺪاﻧﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﮐﻨﻮن در ﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ،درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺳﻮاﻻﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖﺷﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن درﻣﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭘﺮوﺳﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ واﮐﺴﻦ ،ﺣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ وﺧﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂﻫﺎ را دارﯾﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻟﺰوﻣﺎ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ داده واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
داﺷﺘﻪاﯾﺪ
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺑﯿﻤﺎری و درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاز دﮐﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ(
از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در روز ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ،ﺷﺐ را ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آب
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻤﮑﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ

ﺗﻤﺎم واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﻓﺎر غ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﭼﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﯾﮑﺴﺎن وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎزوی دﺳﺖ راﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺪﮐﯽ درد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺻﻮرتﺗﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺌﻮل واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ دو در اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارﯾﺪ:
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ازای ﺗﺤﻤﻞ دردی ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻔﺲﻫﺎی آرام و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮزن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ

ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ،ﮐﺎرﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﺪام واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و در ﮐﺠﺎ .اﯾﻦ ﮐﺎرت را ﺣﺘﻤﺎ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اراﺋﻪاش ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن

ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
واﮐﺴﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دوز ﮐﺎﻣﻞ آن اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼی وﺧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ را ﭼﻘﺪر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﺗﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ:

رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم
ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺪاوم و دﻗﯿﻖ دﺳﺖﻫﺎ
ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮای ﺗﺎزه در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوزی اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﺳﺎﺑﻘﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ

ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۳اﻟﯽ  ۱۲ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دوز واﮐﺴﻨﯽ
ﯾﮑﺴﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﻣﺜﻞ ﻫﺮ داروی دﯾﮕﺮی ،واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ
اﺛﺮات ﺧﻔﯿﻒ و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوز ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ دوز دوم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ دوز ﻧﺨﺴﺖ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوز دوم را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ راﯾﺞ در روزﻫﺎی اول و دوم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و دردﻧﺎک ،ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰی در ﺑﺎزو و در ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو
روز ،دﭼﺎر ﻟﺮز ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻧﺮﻣﺎل از
اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ( را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻪﭼﻨﺪان راﯾﺞ ،ورم ﻏﺪد زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮدن در ﻃﺮف ﻫﻤﺎن ﺑﺎزوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﻪ
آن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۰روز اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ وﻗﺖ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ دارﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻋﻼﺋﻢﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ در ﺻﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
او ﺑﮕﻮﺪ و ﮐﺎرت واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن او دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ.
اﺧﯿﺮا ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﻟﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮن و ﺧﻮنرﯾﺰیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
واﮐﺴﻦ اﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎدر ) ۴اﻟﯽ  ۶ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻓﺎز

ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ اﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،آژاﻧﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آژاﻧﺲ داروﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ را در ﺑﺎزهی  ۴روز اﻟﯽ  ۴ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا
در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺳﺮدردی ﺗﺎزه و وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﺮدردی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا وﻗﺘﯽ دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ دوﻻ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺷﮑﻠﯽ دردﻧﺎکﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎری دﯾﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
دﺷﻮار ﺷﺪن ﺗﮑﻠﻢ
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ ،درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ورم ﮐﺮدن ﭘﺎ ﯾﺎ دردی داﺋﻤﯽ در ﺷﮑﻢ
آﯾﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺮ دوز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟

ﺗﻤﺎم واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ دوز ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دوز دوم
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﮑﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻫﻨﻮز از وﺟﻮد آن در ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه:
ﺳﺮﻓﻪای ﺗﺎزه و ﻣﺪاوم
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺮارت ﺑﺪن
از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در آنﻫﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﺐ و ﻟﺮز ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺐ و ﻟﺮز

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺮوز ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ؟

ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪنﺗﺎن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص در دﺳﺖﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦوزن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮش اﺣﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ

و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ واﮐﺴﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و ﯾﺎ اﺑﺘﻼی وﺧﯿﻢ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از واﮐﺴﻦﻫﺎ در ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد
روی ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ راﻫﺸﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﺎ اﺛﺮﮔﺬاریاش روی ﻧﮋادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺎده ﺷﻮد.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ داروی دﯾﮕﺮی ،ﻫﯿﭻ واﮐﺴﻨﯽ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

