دۆزێن خورتکەر (بووستەر)ێن کۆڤید19-ێ – کیژان ڤاکسینێ دڤێ وهربگرم؟
ژ ڕۆژا 21ێ جۆتمەها (ئۆکتۆبەرا) 2021ێ ڤە  CDCخوهدان-مەرج-بوون ژ بۆ ڤاکسینێن خورتکەرێن کۆڤید19-ێ ل ئامەریکایێ بەرفرهه کریە.
ئانها شیرهت و پێشنیارێن خورتکەر (بووستەر) ژ بۆ هەر سێ ڤاکسینێن هەیی یێن کۆڤید19-ێ ل ئامەریکایێ هەنە.
ژ بۆ کهسێن کو ڤاکسینا بایۆنتێک ئان مۆدەرنا یێن کۆڤید19-ێ وهرگرتنه ،کۆمێن ژێر خوهدان مەرجن ژ بۆ وهرگرتنا ڤاکسینا خورتکەر د هەیاما
 6مەهان ئان زێدهتر پشتی وهرگرتنا قورچا خوه یا یەکەمین 65 :سالی ئان مەزنتر .تەمەنێ زێدهتر ژ  18سالی کو ڕهوشا مقاتەبوونێن دهمدرێژ
دا دژین؛ کەسێن ب تەمەنێ زێدهتر ژ  18سالی کو کێشەیا وان ئا پزیشکی یا بەردهوام هەیە؛ و کەسێن مەزنتر ژ  18سالی کو د ڕەوشێن
پڕخەتەر دا دژین ئان دخەبتن.
ژ بۆ کهسێن کو ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا جانسن ئهند جانسن وهرگرتنه ،ڤاکسینا خورتکەر (بووستەر) ژ بۆ کەسێن  18سالی و مەزنتر کو دو مەه
ئان زێدهترە هاتنە ڤاکسینەکرن ،تێ پێشنیارکرن.
دیارکرنا ڤێ یەکێ کو کیژان برهندا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ باشترین بژارده یە ژ بۆ دۆزا خورتکەر ،لسەر ستوویێ دابینکەرا خزمەتێن مقاتەبوونێ
تەندوروستی و نەخوهشە CDC .ڕێ دده کو ڕێبازهکە "لهەڤخستن و یەکخستن" ژ بۆ دۆزێن خورتکەر هەبە .بڕیاردانا دهربارێ ڤێ یەکێ کو
کیژان دۆزا خورتکەر ژ بۆ تە گونجانە ،دکاره جهێ نیقاشێ بە .ئەڤ یەک گرینگە کو نەخوهش مەترسیێن نەخوهشیا گرانا کۆڤید19-ێ د گەل سوود
و خەتەرێن ڤاکسینەکرنێ ل بەر هەڤ داینن و قیاس بکن .ل ژێرێ هن ئاگاهی هەنە کو تو دڤێ د دهما بڕیاردانا ژ بۆ وهرگرتنا جوورهیا دۆزا
خورتکەر (بووستەر) بەرچاڤ بگری.

سوود و فایدهیێن دۆزا خورتکهرا کۆڤید19-ێ و مهترسیێن نهخوهشیا کۆڤید19-ێ چ نه؟
فایدهیێن دۆزا خورتکەرا کۆڤید19-ێ ڕهنگە پێکهاتی ژ کێمکرنا مەترسیا ئینفەکسیۆنا SARS-CoV-2ێ (ڤیرووسا کو دبە سەبەبا نەخوهشیا کۆڤید-
19ێ) و کێمکرنا خەتەرا تووشبوونا ب کۆڤید19-ێ بن .وهرگرتنا دۆزا خورتکەر مومکنە پێشی ل نەخوهشیێ (ژ وان نیشانەیێن پشتی کۆڤیدێ /
دهمدرێژ) بگره و ڕهنگە ڤەگوهەستنا ڤیرووسێ بۆ کەسێن دن کێم بکە .مرۆڤ دڤێ هۆکارێن ژێر یێن ڕیسکێ ژ بۆ ئینفەکسیۆنا SARS-CoV-2ێ
و باندۆرا ئیحتمالییا ئا ئینفەکسیۆنا SARS-CoV-2ێ بەرچاڤ بگرن:
• مهترسییا کهتنا بهر SARS-CoV-2ێ .ڕا هۆکارێن کو تێن چاڤەڕێکردن لسەر مەترسیا کەتنا بەر SARS-CoV-2ێ باندۆر بکن،
پێک تێن ژ خەبات ئان مایینا د هن ڕەوشێن تایبەت دا؛ ئاستا ڤەگوهەستنا ل جڤاکێ؛ ڕێژهیا ڤاکسینەکرنا کۆڤید19-ێ ل جڤاکا وان؛
ئیحتماال دانووستاندنێن بەردهوام و زێده دگەل کەسێن دهرڤەیی مالباتا وی کەسی کو ڕهنگە نەهاتیە ڤاکسینەکرن؛ و پابەندبوون ب پێنگاڤێن
تەوسیەکری بۆ پێشیلێگرتنێێ.
• مهترسیا تووشبوونا ب ئینفهکسیۆنا SARS-CoV-2ێ .مەترسیا تووشبوونا کەسەکی ب ئینفەکسیۆنا SARS-CoV-2ێ ڕهنگە ل
گۆری دهما دەرباسبوویی پشتی ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا سەرهتایی و هەروەها دەرما دەرباسبوویی پشتی تووشبوونا بەرێ یا وی ب
SARS-CoV-2ێ ژ بەر داکەتنا ئاستا پاراستنا لەشێ جیاواز بە .تەستا سەرۆلۆژیک ئان تەستا ئەولەهیا خانەیێن لەشی وهک ڕییەکا
نرخاندنا مەترسی و فایدهیێ یا کەسانە نایێ پێشنیارکرن.
• مهترسیا ئینفهکسیۆنا گران ئا تێکلداری کێشهیێن تهندروستی یێن پێشین .مەترسیا تووشبوونا ب کۆڤید19-ێ یا گران د کەسەکی دا
ڕهنگە ل گۆری جووره ،هەژمار و ئاستا کۆنترۆال کێشەیێن پزیشکی یێن تایبەت و هەر وها ڤاریانتێن کو هین نەهاتنە داناسین ،جیاواز
بە .کەسێن دوجانی دبە کو دۆزهکە خورتکەرا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ وهربگرن .جودا ژ ڤێ یەکێ ،هەروها بەشا تێفکرینان دەربارێ
ڤاکسینەکرنا کۆڤید19-ێ د کەسێن دا کو سیستەما خوەپاراستنا لەشا وان ب ڕێژەیەکی مامناوەند یان زێدە الوازە بخوێنن.
• باندۆرا ئیحتمالییا ئینفهکسیۆنا SARS-CoV-2ێ .ئینفەکسیۆنێن SARS-CoV-2ێ کو گران نینن ،هەما وسا ڕهنگە ببن سەبەبا
نەخوهشیێ (وهک میناک ،نیشانەیێن پشتی کۆڤید19-ێ  /یێن دهمدرێژ) .شەرت و مەرێجن کەسانە یێن هەر کەسەکی ژی دڤێ بێن
بەرچاڤگرتن ،بۆ نموونە ،ژیان دەگەل ئان مقاتەبوونا ژ کەسەکی/کەسەکێ کو ژ هێال پزیشکی ڤە الوازە ئان سیستەما خوەپاراستنا لەشا
وی قەلسە ئان زارۆکەک کو خوهدان مەرج ژ بۆ وهرگرتنا ڤاکسینا کۆڤید 19-نینە ،ئان ڤێ یەکێ کو د دهما تووشبوونێ دا مرۆڤ نکارە
بخەبتە ئان ئەرکێن دنێن شەخسی ب جی بینە ،هەتا ئەگەر ب ئاوایەکی گران تووشی کۆڤید19-ێ نەبووبە ژی.

گهلۆ چ نیگهرانیهک دهربارێ لههڤخستنا و تێکهلکرنا برهندێن ڤاکسینێ ژ بۆ خورتکهرێن کۆڤید19-ێ
ههنه؟
تو نیگەرانیەکە سەالمەتی یا تێکلداری لهەڤخستن و یەکخستنا ڤان بەرهەمان نەهاتیە ناسکرن .وها خویا دکە کو هەر جووره دووهاتێن پێرهیی یێن
ڕاگهاندی د هەیاما لێکۆلینێن خورتکەر دا ،تەنێ د ئاستا هەمان دووهاتێن پێرهیی یە کو پشتی وهرگرتنا ڤاکسینا هۆمۆلۆگ (یانێ ژ هەمان براند) تێ
دیتن .دووهاتێن پێرهیی یێن هەری گشتگیر ئەڤن :وهستیان ،سەرێشە ،هەژیان و ئێشێن ماسوولکەیان.
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خورتکهرێن کۆڤید19-ێ چاوا ب ههڤ ڕا تێن بهرههڤدانین؟
زانیارییان نیشان ددن کو لهەڤخستنا برهندێن ڤاکسینا کۆڤید19-ێ ،بەرسڤا پاراستنی ل هەمبەری ڤیرووسا کو دبە سەبەبا کۆڤید19-ێ ،خورت دکە.
ل ژێرێ کورتەیەک ژ ڤێ لێکۆلینێ هاتیە پێشکەشکرن.
دەرزیا ڤاکسینا سهرهتایی هات
لێدان.
ههژمارا سهرهتایی یا دۆزان
برهندا بووستهرێ
(دۆزا خورتکهر)
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باشترین بەرسڤا دژەتەنێ بەرهەم تینە،
وهرگرتنا هەر دۆزهکە ڤاکسینا
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هەر دۆزهکە ڤاکسینا mRNAێ د
خورتکرنا بەرسڤا سەالمەتیا هەر
مرۆڤەکی دا بباندۆرە.
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د حالەکی دا کو ڤاکسینا مۆدێڕنایێ
باشترین بەرسڤا دژەتەنێ بەرهەم تینە،
وهرگرتنا هەر دۆزهکە ڤاکسینا
mRNAێ د خورتکرنا بەرسڤا
سەالمەتیا هەر مرۆڤەکی دا بباندۆرە*.

د ڤێ لێکۆلینێ دا ،دۆزهکه تاما ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا مۆدێڕنایێ وهک دۆزا خورتکهر (بووستهر) هات بکارئانین .نیڤا دۆزا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ
یا مۆدێڕنایێ ل ئامهریکایێ ژ بۆ دۆزا خورتکهر ئانکو بووستهرێ ڕێپێدایی یه.

گهلۆ تو نیگهرانیهکه ل سهر تهندوروستی و ئێمنیێ ژ بۆ بژارتنا دۆزا خورتکهر ئا ڤاکسینێن
mRNAێ (فایزەر ئان مۆدێڕنا) ههیه؟
نیگەرانیا هەری جدی یا سەالمەتی کو زێدهتر دهربارێ ڤاکسینێن mRNAێ (فایزەر ئان مۆدێڕنا) تێ دیتن ،میۆکاردیتیس (ئیلتهابا ماسوولکەیا دۆرا
دل)ـە .ل گۆری زانیاریێن هەیی ،ژ ناڤ ڤاکسینێن سەرەتایی دا ،مەترسیا هەری زێده یا تووشبوونا ب میۆکاردیتیسێ پشتی وهرگرتنا ڤاکسینا
mRNAێ ل مێرێن ب تەمەنێ  12تا  30سالی تێ دیتن .ڕێژهیا میۆکاردیتیسێ کو پشتی وهرگرتنا ڤاکسینا mRNAێ ل مێرێن ب تەمەنێ ژ 18
هەتا  24سالی دقەومە 39 ،بابەت د هەر یەک ملیۆن دۆزێن وهرگرتی دا یە .میۆکاردیتیس هەر وها پەیوهندیدارە ب نەخوهشیا کۆڤید19-ێ ڕا.
هەر وها ،زانیارییان نیشان ددن کو میۆکاردیتیس ل پەی نەخوهشیەکە کۆڤید19-ێ د قیاس ل گەل پشتی وهرگرتنا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ دا زێدەتر
دقەومە .تو بابەتەکە مرنێ یا تێکلداری میۆکاردیتیسێ پشتی وهرگرتنا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ نەهاتیە ڕاگهاندن .پڕانیا حالەتێن میۆکاردیتیسێ نزم و
سڤکن و نەخوهش ب گشتی د هەیاما  6مەهان دا ب تامی باش دبن.
مێرهکی خۆرتێ گهیشتی دڤێ د دهما بریاردانا ژ بۆ بژارتنا جوورهیا ڤاکسینا خورتکەرێ دا مەترسی و فایدهیێن خوه یێن کەسانە بەرچاڤ بگره.
ئەگەر کەسەک زێدهتر ژ مەترسیا تووشبوونا ب میۆکاردیتیسێ پشتی وهرگرتنا ڤاکسینێ ،نیگەرانێ تووشبوونا ب نەخوهشیا گرانا کۆڤید19-ێ بە،
وی چاخی ڕهنگە ئەو بخوازه کو وهرگرتنا دۆزهکە خورتکەر ئا mRNAێ ڕەچاڤ بکە .ئەگەر ئەو کەسا زێدهتر نیگەرانێ مەترسیا تووشبوونا ب
میۆکاردیتیسێ بە ،ڕهنگە بخوازه کو دۆزهکە خورتکەرا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا جانسن ئەند جانسن ببژێره.

گهلۆ نیگهرانیا سهالمهتیا ژ بۆ بژارتنا دۆزا خورتکهرا ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا جانسن ئهند جانسن
ههیه؟
پشتی کو 15.3ملیۆن دۆزێن ڤاکسینا کۆڤید19-ێ یا جانسن ئەند جانسن ل ئامەریکایێ هاتن لێدان 47 ،حالەتێن مەیینا خوینێ یا کێمدیتی ،ترۆمبۆز
دگەل سیندرۆما ترۆمبۆسیتۆپێنیا ()TTSێ بۆ سیستەما ڕاگهاندنا دووهاتێن پێرهیی یا ڤاکسینێ ( )VAERSهاتنە ڕاگهاندن .ئەڤ یەک هەری
زێده ل ژنێن ژ  18هەتا  49سالی دقەومە .ژنێن د تەمەنێ زارۆکئینانێ دا دڤێ ب بەرچاڤگرتنا زێدهبوونا مەترسیا تووشبوونا ب TTSد وان دا،
دۆزا خورتکەرا ڤاکسینێن mRNAێ (فایزەر ئان مۆدەرنا) وهربگرن.
سیندرۆما گیلەن-بارهیێ ( )GBSکو ئالۆزیەکە خوه-ئەولەهیا کێمدیتیە ڕهنگە گرێدایی ب ڤاکسینا جانسن ئەند جانسن بە .هەتا 24ێ تیرمەهێ
(جوالی) 130 ،حالەتێن GBSێ پشتی وهرگرتنا ڤاکسینێ قەومینە ،کو پڕانی د مێرێن  50سالی و مەزنتر دا قەومینە .مێرێن ب تەمەنێ
مەزنتر دبە کو بخوازن ڤاکسینا mRNAێ ژ بۆ دۆزا خوه یا خورتکەر/بووستەر وهربگرن.
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من ژ بۆ بژارتنا دۆزا خورتکهرا کۆڤید19-ێ ههوجهتی ب ڕێنیشاندان و شیرەتا زێدهتر ههیه .ئهز ب
کێ ڕا بئاخڤم؟
ژ بۆ پرسێن پزیشکی یێن تایبەت ،وهزارهتا تەندوروستیێ یا ویالیەتا داکۆتایا باکور ،پێشنیار دکە کو هەر کەسەک د گەل دابینکەرا پزیشکیێ یا
باوهرپێکریا خوە بئاخڤە .ئەڤ دابینکەر دکاره تێگهیشتنەکێ دهربارێ بریارێن پزیشکیێ یێن کەسانە پێشکەش بکە.
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