
 مرىض القلب والرشاي حول اللقاح ضد

 

 هل ننصح مرىض القلب بتلقي اللقاح أم أن هناك معاي� محددة لالستبعاد ؟

الكورونا  ضد أن يتلقوا اللقاح
 ،) عملية القسطرة ؛ جلطة يف القلب

 ص+مات القلب، ارتفاع ضغط الدم، جلطة دماغية،
القلب،  نبضاتالقلب، زرع القلب، االنسداد الرئوي، حامل لجهاز تنظيم 

الحاالت  ، ولكنه يقلل من احت+ل
 .ؤدي إىل الوفاة
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... جراحة القلب
ال Tنع اللقاح بالرضورة من اإلصابة بالكورونا 

الخطWة التي تتطلب



 
 

 ما تأث� اللقاح عىل املصاب بأمراض القلب ؟ -

 الجانبية اآلثار .للقاح جانبيةالآلثار أك^ من بقية الناس لمعرضF  ليسوارىض القلب م
 ،، اإلرهاق، الصداع، آالم العضالتالحمى يف موقع الحقن، أg: األك^ شيوعاً هي

) ساعة 48إىل  24من (العالمات قصWة املدى وهذه  .القشعريرة و أg عىل مستوى اليد
  .استهالك السوائلو  )Paracétamol( لباراسيتامولا وتختفي مع استع+ل

وفوائد التلقيح  )ماليF شخص 2واحد من كل ( استثنائية شديدةال حاالت الحساسية
 .أن تثني الناس عن التلقيح لذلك ال ينبغي تفوق بكثW خطر حدوث حساسية خطWة

 هل هناك تفاعالت معروفة ب اللقاح وأدوية القلب ؟ -

 إيقافلذلك، فمن الرضوري عدم . ال توجد تفاعالت معروفة بF اللقاح وأدوية القلب
 .القلب قبل أو بعد اللقاحأدوية 

 األسربين األرباع،/)Sintrom( السنرتوم(إنني أتناول دواء ضد تخ< الدم  -
)Aspirine(جيكي، األسب )Aspégic((. هل هناك خطر النزيف يف حالة اللقاح ؟ 

يف دون فرك ضغط ينبغي ال ،حدوث تورم يف موقع الحقن هناك خطر طفيف يتمثل يف
 .عىل األقل دقيقتFملدة  بعد التلقيحموقع الحقن 

 .ال يوقفوا عالجهم املضاد لتخ^ الدمأن املرىض  عىل

 كيف نتخذ االحتياطات قبل التلقيح ؟ -

إن  أعوان الصحة املكلفF بالتلقيحينبغي عىل املرىض املصابF بأمراض القلب أن يبلغوا 
  .يحيف هذه الحالة يجب أال يتم التلق. لقاح معF حساسية ضدكان لديهم أي 

، مثل ) ال عالقة لها باللقاح(خطWة عىل مواد أخرى  حساسيةأما األشخاص الذين لديهم 
التلقيح ولكن البد من  وما إىل ذلك، بإمكانهم )Crevettes( األدوية أو القرشيات

 .دقيقة بعد التلقيح 30الصحي ملدة  يف املركزمراقبتهم 
 .يجب تجنب التلقيح يف حالة مرض مصاحب بالحمى

عىل سبيل  ؟ العودة إىل سلوi الطبيعي للمرة األوىل، هل بإمكاe بعد الحقن -
 :املثال

- e؟ االختالط مع الناس هل بإمكا 

  ؟ من الرضوري ارتداء األقنعة هل -



 ؟ األيدي غسلهل يجب املواظبة عىل  -

ال Tنع الناس �اماً من اإلصابة باملرض،  لكنه من الحاالت% 95إىل % 75يف  نافعاللقاح 
ليس من املعروف حتى اآلن ما  الحاالت الخطWة كذلكرغم أنه يقلل إىل حد كبW من 

 .أم ال ينقل الفWوس إىل اآلخرين إذا كان الشخص الذي قام بالتلقيح
ة، بارتداء األقنعة يف األماكن العاممتشبثF ولكل هذه األسباب، يجب أن يظل الناس 

ومن املهم أيضا أن . االجت+عي وغسل اليدين بدقة، حتى بعد تلقيحهم التباعدواحرتام 
 .أيام من الجرعة الثانية 10إال بعد  نافعانؤكد عىل أن اللقاح ال يصبح 

 ماذا سيحدث إذا u تتلق جرعة اللقاح الثانية ضمن الفرتة املوىص بها ؟ -

يف فرتة �تد من تلقيها قة بالكورونا وينبغي الجرعة الثانية إلزامية يف غياب عدوى ساب
 .أسبوعا بعد الجرعة األوىل 12أسبوعF إىل 

 هل يجب تلقيح األطفال املصاب بأمراض القلب ؟ -

سنة  18األشخاص الذين تقل أع+رهم عن  حتى اآلن، g يتم التحقق من وجوب تلقيح
 .يعانون من أمراض القلب أو ال يعانون منها إن كانوا


