شهرستان لس آنجلس
باورهای غلط و حقایق واکسن کووید19-
بسياری از افراد در شهر لس آنجلس هنوز مشغول تصميمگيری درباره واکسنهای کووید 19-برای خود و خانوادههایشان هستند .مهم این است که همه
افراد اطالعات پزشکی صحيحی داشته باشند تا بتوانند بهترین تصميم را برای خود و خانوادههایشان اتخاذ کنند.
دسته بندی اینکه چه اطالعات درست و چه اطالعاتی نادرست هستند ،هميشه کار آسانی نيست .اگر در تالش هستيد در رابطه با انجام واکسيناسيون
تصميمگيری کنيد یا به دوستی که مردّد است کمک میکنيد ،به حقایق زیر مراجعه نمایيد.

باور غلط  :1#واکسنها بسيار سریع توسعه پيدا کردند و آنها نمیدانند که آیا ایمن هستند یا خير.
حقایق :این واکسنها میتوانند سریعاً ساخته شوند و همچنان به دالیل متعددی ایمن باشند.
•

دانشمندان در آغاز کار پيش بودند زیرا قبالً کروناویروسهای دیگری مانند  SARSو  MERSرا مطالعه کرده بودند .آنها واکسنهای mRNA
و وکتور ویروسی را نيز مطالعه کرده بودند .اینها انواع واکسنهای کووید 19-هستند که در ایاالت متحده از آن استفاده میشود.

•

دولت برای توسعه واکسن ،پول و منابع فراوانی را تأمين کرد .این کار همکاری دانشمندان را با هم سادهتر کرد.

•

محققان از شبکههای موجود برای انجام آزمایشهای واکسن کووید 19-استفاده کردند .آزمایشها توانستند بهسرعت آغاز شوند زیرا مردم
مشتاق شرکت در آنها بودند.

•

بررسی و مجوزدهی واکسنهای کووید 19-در اولویت سازمان غذا و دارو ( )FDAو مرکز کنترل از بيماریها ( )CDCقرار گرفت.

•

واکسنهای ( mRNAواکسنهای  Pfizerو  )Modernaسریعتر از واکسنهای سنّتی ساخته میشوند.

•

برخی از مراحل توسعه و توليد واکسنها بجای آنکه یکی پس از دیگر ی انجام شوند ،همزمان انجام شدند .به عنوان مثال ،توليد در حالی آغاز
شد که آزمایشات بالينی هنوز در حال انجام بودند .آنچه مهم است این است که هر مرحلهای که باید دنبال ميشد تا واکسنی جدید تهيه شود
و از ایمنی آن اطمينان حاصل گردد ،انجام شد .هيچ مرحلهای از قلم انداخته نشد.

باور غلط  : 2#ما به اندازه کافى در مورد آثار بلند مدت اطالع نداریم.
حقایق :درک علمی نحوه کار واکسنها به ما میگوید که بسيار بعيد است واکسنهای کووید 19-موجب بروز عوارض جانبی طوالنی مدت شوند.
عوارض جانبی شدیدی که بتوانند پس از هر واکسنی باعث ایجاد مشکل سالمتی بلند مدت شوند ،نادر هستند .پایشهای پيشين واکسن نشان میدهد
که عوارض جانبی بهطور معمول طی شش هفته پس از دریافت هرگونه واکسن رخ میدهند FDA .ملزم کرد که هر واکسنهای کووید 19-حداقل هشت
هفته پس از دوز نهایی مورد مطالعه قرار گيرند.
در مقایسه ،عفونت کووید 19-میتواند موجب بسياری از عارضههای مختلف و طوالنی مدت ،از جمله پَسا-کووید (یا کووید طوالنی) شود .پَسا-کووید
ممکن است حتی در افرادی که عالئم خفيفی داشتند یا در افرادی که هيچ عالئمی نداشتهاند ،اتفاق بيفتد.
واکسنهای کووید 19-کماکان تحت شدیدترین پایش های ایمنی واکسن در تاریخ ایاالت متحده قرار دارند .این اقدام بکارگيری هر دو سامانه جدید و
موجود را جهت بررسی ایمنی واکسن شامل میشود.
استفاده از این سامانه های پایش ایمنی به شناسایی برخی عوارض جانبی نادر کمک کرده است .این عوارض طی چند روز یا چند هفته پس از واکسيناسيون
رخ دادند .لختههای خونی و خونریزیهای غير عادی (ترومبوز با سندرم ترومبوسيتوپنی یا  )TTSو سندرم گيلن باره ( ،GBSیک بيماری سيستم عصبی)
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در کسانی که واکسن  J&Jرا دریافت کردند ،گزارش شده است .التهاب قلب و غشای داخلی قلب (ميوکاردیت و پریکاردیت) در افرادی که واکسنهای
 Pfizerیا  Modernaرا دریافت کردند ،گزارش شده است .با اینکه چنين عارضههایی میتوانند بسيار شدید باشند ،اما فوق العاده نادر هستند .عفونت
کووید 19-به احتمال زیاد باعث عارضه قلبی شدید میشود – از جمله لخته شدن غيرطبيعی ،GBS ،ميوکاردیت و پریکاردیت.
شما میتوانيد با مراجعه به صفحه وب  CDCبا عنوان ایمنی واکسنهای کووید 19-اطالعات بيشتری کسب کنيد.

باور غلط  :3#واکسنها حامل ویروس عامل کووید 19-هستند و میتوانند شما را بيمار کنند.
حقایق :هيچ یک از واکسنها به هيچ شکل حاوی ویروس عامل کووید 19-نيستند .واکسنها نمیتوانند سبب ابتالی شما به کووید 19-شوند.
اگر بالفاصله پس از دریافت واکسن به کووید 19-مبتال شوید ،به این دليل است که حدوداً در همان زمان انجام واکسيناسيون ،از طریق فرد مبتال به
کووید 19-آلوده شدهاید .پس از ابتال ،بروز عالئم ممکن است تا  14روز طول بکشد .بنابراین ،اگر بالفاصله قبل از واکسيناسيون مبتال شوید ،ممکن است
تا پس از دریافت واکسن ،بيمار نشوید.
همچنين ممکن است پس از واکسينه شدن مبتال شوید .علت چنين اتفاقی این است که ایجاد مصونيت در بدن زمانبر است .با وجود اینکه واکسنها
اثربخشی زیادی دارند ،اما هيچ واکسنی اثربخشی  100%ندارد.
بعضی افراد تا یک یا دو روز پس از دریافت واکسن تب کرده یا کمی احساس خستگی میکنند .اینها عوارض جانبی طبيعی واکسن هستند ،زیرا بدن
در حال ایجاد مصونيت است ،نه ایجاد بيماری ناشی از ویروس .این عوارض مدت زیادی دوام نمیآورند ظرف چند روز ناپدید میشوند.

باور غلط  :4#دریافت واکسن کووید 19-باعث میشود فرد ویروس کووید 19-را منتشر کرده و کسانی که در نزدیکی او هستند مبتال شوند.
حقایق :هيچ یک از سه واکسن مجاز در ایاالت متحده به هيچ شکل حاوی ویروس کووید 19-نيستند .دریافت واکسن نمیتواند باعث شود ویروس را
منتشر کنيد.
به هيچ طریقی ممکن نيست واکسنهای کووید 19-بتوانند فردی را به ویروس عامل کووید 19-آلوده کنند یا آنان را به بيماری واگيردار مبتال گردانند.
انتشار واکسن تنها زمانی می تواند رخ دهد که واکسن حاوی نسخه ضعيف شده ویروس باشد .هيچ یک از سه واکسن مجاز در ایاالت متحده به هيچ شکل
حاوی ویروس کووید 19-نيستند .در آنها هيچ ویروسی برای انتشار وجود ندارد .دریافت واکسن کووید 19-کمک میکند از احتمال ابتالی شما به
کووید 19-کاسته شود .و اگر به ویروس کووید 19-مبتال نيستيد ،نمیتوانيد آن را منتشر کنيد یا به دیگران سرایت دهيد.
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باور غلط  :5#این واکسنها برای مبارزه با ویروس از مواد ژنتيکی استفاده میکنند .یعنی میتوانند روی ژنهای ما اثر بگذارند.
حقایق :این واکسنها از مواد ژنتيکی استفاده میکنند که به بدنتان میآموزد چگونه با ویروس مبارزه کند .اما این ماده ژنتيکی ،ژنهای شما را تغيير
نمیدهد.
 DNAیا  RNAدر واکسن کووید 19-به سلولهای بدن ما می گوید که چگونه بخشی از پروتئين اسپایک موجود بر سطح ویروس کووید 19-را بسازند.
این مرحله براى ایجاد واکنش در سيستم ایمنی بدن ما الزم است .سيستم ایمنی سپس آنتی بادیهایی میسازد و چنانچه در آینده در معرض ابتال به
ویروس قرار گيریم ،سلولهای ایمنی را برای مبارزه با ویروس کووید 19-آماده میکند.
واکسنهای  Pfizerو  Modernaحاوی ( mRNپيامرسان  )RNAهستند mRNA .هرگز وارد هسته سلولی که  DNAما در آن قرار دارد نمیشود،
بنابراین نمیتواند  DNAما را تغيير دهد .واکسن  J&Jیک واکسن آدنوویروسی است که حاوی  DNAاست .واکسن آدنوویروسی از ویروسی که تغيير
کرده است استفاده میکند ،بهطوریکه نمیتواند ما را بيمار کند ،و نمیتواند تکثير شود DNA .موجود در واکسن نمیتواند با ( DNAیا کروموزومهای ما)
ترکيب شود ،زیرا این واکسن دارای آنزیمی (به نام اینتگراز) که  DNAرا به هم متصل ميکند نيست.
باور غلط  :6#واکسنها حاوی ریزتراشههایی هستند که از آن برای ردیابی جابجاییهای من استفاده میشود.
حقایق :هيچ ریزتراشه یا وسيله ردیابی در واکسنهای کووید 19-وجود ندارد.
سوزنی که برای تزریق واکسن کووید 19-از آن استفاده میشود حتی از کوچکترین ریزتراشه نيز بسيار کوچکتر است .این باور غلط در رسانههای اجتماعی
شروع شد و ادعا میکند که بنيانگذار مایکروسافت ،بيل گيتس ،می خواهد با کاشت ریزتراشه در افراد آنها را ردیابی کند .بنياد بيل و مليندا گيتس در
این باره اعالم کردند که این ادعا نادرست است .مانند بسياری از باورهای غلط آنالین ،توقف انتشار این داستان دشوار است ،حتی با وجود اینکه بارها و
بارها کذب بودن آن نشان داده شده است.
باور غلط  :7#پس از دریافت واکسن سوزن در بازویتان باقی میماند.
حقایق :پس از دریافت واکسن ،سوزن در بازویتان باقی نمیماند .سوزن «ناپدید میشود» چونکه پس از تزریق به داخل سرنگ یا محفظه ایمنی کشيده
میشود.
ممکن است ویدئویی را دیده باشيد که در آن به نظر می رسد پس از دریافت واکسن ،سوزن داخل بازوی فرد باقی میماند .آنچه در واقع میبينيد نحوه
کار یک سوزن جمع شدنی است .سرنگهای با سوزن جمع شدنی پس از تزریق واکسن ،با کشيدن سوزن به داخل پيستون سرنگ یا داخل محفظه ایمنی
کنار سرنگ کار میکنند .کارکنان بهداشت و درمان برای جلوگيری از برخورد سوزن با خود از این نوع سرنگها استفاده میکنند.
سوزن استفاده شده در واکسنهای کووید 19-بسيار نازک است و مقدار واکسن نيز بسيار ناچيز است .چونکه هم سوزن ریز است و هم مقدار دوز دریافتی
بسيار ناچيز است ،ممکن است شما ورود سوزن یا واکسن به بازویتان را احساس نکنيد .قبل از دریافت واکسن ،شما میتوانيد مایعی شفاف را داخل
پيستون و در انتهای سوزن ببينيد .پس از دریافت واکسن ،خواهيد دید که دیگر مایعی باقی نمانده و سوزن داخل پيستون (یا محفظه ایمنی) قرار دارد.
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باور غلط « :8#تست آهنربا» اثباتی است بر اینکه پس از دریافت واکسن ،ریزتراشه یا سوزن در بازویتان باقی میماند.
حقایق :این فقط یک ترفند است که هدف آن فریب دادن شماست.
ویدئوهایی در رسانههای اجتماعی وجود دارد که نشان می دهد آهن رباهایی در محل تزریق واکسن ،به بازوی افراد چسبيدهاند .با این کار آنها تالش
میکنند ثابت کنند که واکسنها حاوی ریزتراشه هستند یا اینکه سوزن در بدن جا مانده است .این فقط یک حقه است.
به سادگی میتوان آهنرباهایی ساخت که با نوارچسب یا پماد به پوست میچسبند .حتی فشار دادن محکم یک آهنربا یا سکه به پوست باعث میشود به
پوست بچسبد .عالوه بر این ،ميزان فلز مورد نياز برای جذب آهنربا بيشتر از آن است که در سوزن مورد استفاده برای تزریق واکسن کووید 19-جای
گيرد.
باور غلط  :9#نمیتوان به افرادی که این واکسنها را ساخته اند اعتماد کرد« .بيگ فارما» فقط به دنبال کسب درآمد است و به پزشکان پول میدهد تا
بگویند محصوالت آنها ایمن است.
حقایق :روند توسعه این واکسنها شفاف بوده است .نسبت به گذشته ،اطالعات و دادههای بيشتری در اختيار دانشمندان مستقل و عموم افراد قرار دارد.
با آنکه نمونههای وحشتناکی از شرکتهای دارویی هستند که سود خود را بر ایمنی مقدّم میدانند ،توسعه این واکسنها در انظار عمومی انجام شده
است .بررسیهای ایمنی و اثربخشی (اصطالحی که به این معنا استفاده میشود که واکسنها تأثير دارند) واکسن برای مطالعه عموم منتشر شدهاند.
کسانی که این تحقيق را بررسی میکنند شامل مدیران پزشکی محيطهای گوناگونی از سراسر کشور هستند .آنها طيف وسيعی از گروههای پزشکی ،از
جمله عدهای را که شدیداً با نژادپرستی پزشکی مبارزه کردهاند ،نمایندگی میکنند .این افراد برای این کار پولی دریافت نمیکنند و برای تصدیق کيفيت
تحقيق و اطمينان از اینکه عدالت در طول فرآیند رعایت میشود ،در این کار دخيل شدهاند .برای دسترسی به فهرست نام بررسیکنندگان و سازمانهایی
که این افراد در آنها مشغول به کارند به وبسایت کميسيون مشاوره در مورد روشهای ایمنسازی ( )ACIPمراجعه کنيد .با جستجوی نام این افراد در
اینترنت میتوانيد اطّالعات بيشتری درباره آنها به دست آورید .شما همچنين میتوانيد برخی از جلسات  ACIPرا بصورت آنالین تماشا کنيد.
باور غلط  :10#سياه پوستان و بوميان آمریکای التين برای دریافت واکسن هدف قرار گرفتهاند ،زیرا مدرک واقعی در خصوص ایمنی بودن آن وجود ندارد.
حقایق :سياهپوستان و بوميان آمریکای التين هدف قرار نگرفته اند .اما آنان برای انجام واکسيناسيون مورد تشویق قرار میگيرند زیرا ميزان ابتال ،بستری
شدن در بيمارستان و فوت ناشی از کووید 19-در آنها بيشتر است.
این نگرانی ق ابل درک است .در گذشته به رنگين پوستان دروغ گفته ميشد یا آنان را مجبور میکردند به شيوههای غير اخالقی تحت آزمایش داروها یا
رویههای پزشکی قرار گيرند و سالمت خود را در معرض خطر قرار دهند.
سه واکسن موجود در ایاالت متحده هستند بر روی جمعيتهای مختلف آزمایش شده است .تالشهایی صورت گرفت تا داوطلبان سياه پوست و التين
در اعدادی که بازتابی از جمعيت مورد آزمایش هستند ،گنجانده شوند .این کار جهت اطمينان از ایمنی و اثربخش بودن واکسنها در آن گروهها انجام
شد .همچنين برای پيشگيری از اینکه این گروهها قربانی غفلت پزشکی یا نژادپرستی نشوند ،این کار صورت گرفت.
پزشکان و برنامههای بهداشت عمومی سخت کار میکنند تا اطمينان یابند که جوامع سياه پوست و التين به واکسنهای کووید 19-دسترسی برابر دارند.
ساکنان سياه پوست و التين ،به همراه بوميان آمریکایی و بوميان هاوایی ،دارای بيشترین آمار ابتال ،بستری شدن در بيمارستان و فوت ناشی از
کووید 19-هستند .به همين دليل ،ممکن است بيلبوردهای را ببينيد یا تبليغاتی را بشنوید که این جوامع را انجام واکسيناسيون تشویق میکند.
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شهرستان لس آنجلس
باورهای غلط و حقایق واکسن کووید19-
شهرستان لسآنجلس خواهان آن است که چنين جوامعی که بيشترین ضربه را خوردهاند ،از این فرصت برخوردار باشند که در اسرع وقت واکسينه شوند.
احتمال خطر برای سياهپوستان و بوميان آمریکای التين ساکن در لسآنجلس باالست .لطفاً آنچه را که میتوانيد از منابع موثق درباره واکسنها مطالعه
کنيد .با افراد مطّلعی که به آنها اعتماد دارید – پزشکتان ،یک معلم علوم یا داروساز – صحبت کنيد و در مورد پرسشها و نگرانیهای خود از آنان سؤال
کنيد .سؤاالت شما مهم و شایسته پاسخهایی توسّط افراد مطّلع و قابل اطمينان هستند.

باور غلط  :11#اگر قبالً به کووید 19-مبتال شده باشم به واکسن نياز ندارم.
حقایق :پزشکان و دانشمندان توصيه میکنند که واکسن بزنيد ،حتّی اگر قبالً به کووید 19-مبتال شدهاید .چنين توصيهای به این دليل است که واکسن
حفاظت بهتر و طوالنیتری فراهم میآورد
ایمنی طبيعی محافظتی است که پس از ابتال به کووید 19-به دست میآورید .واکسيناسيون مصونيت شما را با برخورداری از محافظتی بهتر و طوالنیتر
در برابر کووید 19-تقویت میکند .در واقع ،یک مطالعه اخير دریافته است که احتمال ابتالی مجدد افراد واکسينه نشده در مقایسه با افراد واکسينه شده،
بيش از دو برابر است .واکسيناسيون همچنين به محافظت در برابر انواع مسریتر ویروس کمک میکند ،مانند سویه دلتا که احتماالً زمانی که برای اولين
بار مبتال شدید هنوز وجود نداشته است .انجام واکسيناسيون احتمال ابتالی مجدد شما به کووید 19-را کاهش میدهد.
باور غلط  :12#واکسنهای کووید 19-حاوی سلول های جنينی سقط شده هستند .من موافق سقط جنين نيستم .انجام واکسيناسيون کار صحيحی
نيست زیرا واکسنها حاوی سلولهای جنينی سقط شده هستند.
حقایق :هيچ کدام از واکسنهای دارای مجوز در ایاالت متحده حاوی هيچگونه سلول یا بافت جنينی نيستند.
از ردههای سلولی جنينی که در آزمایشگاهها از سلولهای  2نوبت سقط جنين انجام شده در سالهای  1973و  1985ساخته شدند ،در توسعه ،آزمایش
یا توليد واکسنهای کووید 19-استفاده شده است .هيچ یک از سلولهای جنينی مورد استفاده متعلق به سقطهای جدید یا سقطهایی که تنها برای
توسعه واکسن انجام شدهاند نبوده است.
•

 Pfizerو  Modernaاز هيچ نوع رده سلولی جنينی برای ساخت یا توليد واکسنهای کووید 19-خود استفاده نکردند .آنها قبل از آزمایش
واکسنهای خود بر روی افراد ،از ردههای سلولی جنينی در آزمایش البالتوری استفاده کردند.

•

 Johnson & Johnsonبرای ساخت و آزمایش واکسن کووید 19-خود ،از یک رده سلولی جنينی استفاده کرد .آنها همچنين از آن در
توليد واکسن استفاده کردند.

•

کليسای کاتوليک استفاده از سلولهای جنينی را بهمنظور توليد واکسن کووید 19-بررسی کرده است .آنها اظهار کردهاند که «دریافت آن دسته
از واکسنهای کووید 19-که در روند تحقيق و توليدشان از ردههای سلولی جنينهای سقط شده استفاده شده ،از نظر اخالقی پذیرفتنی است».

اگر این مسئله برای شما اهميت دارد ،سند واکسن کووید 19-و ردههای سلولی جنينی را به دقت مرور کرده تا قادر باشيد در خصوص دریافت واکسن،
تصميمی آگاهانه اتخاذ کنيد.
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شهرستان لس آنجلس
باورهای غلط و حقایق واکسن کووید19-
باور غلط  :13#ما از محتوای واکسنهای کووید 19-اطالعی نداریم.
حقایق :مواد تشکيلدهنده واکسن برای هر کسی که بخواهد آن را مشاهده کند ،موجود است
مواد تشکيلدهنده  3واکسن موجود در ایاالت متحده بر اساس سازنده متفاوت است .فهرست مواد تشکيلدهنده هر واکسن در ضميمه  Cصفحه وب
مالحظات بالينی موقّت  CDCبرای استفاده از واکسنهای کووید 19-موجود است .به جز مواد ژنتيکی تحریک سيستم ایمنیتان ،سایر مواد تشکيلدهنده
تقریباً ابتدایی هستند .برخی از مواد اسامی شيميایی علمی دارند ،اما اگر آنها را جستجو کنيد ،متوجه میشوید که آنها نمک ،قند و چربی هستند .آنها
ایمن هستند مگر آنکه به هر یک از این مواد حساسيت داشته باشيد.
هيچکدام از واکسنها موجود در ایاالت متحده حاوی تخم ،ژالتين ،التکس ،یا مواد نگهدارنده نيستند .آنها عاری از هرگونه فلزات مانند آهن ،نيکل ،کبالت،
ليتيوم و آلياژهای نادر زمين هستند .همچنين واکسنها حاوی هيچگونه محصوالت توليدی مانند ميکروالکترونيک ،الکترودها ،نانو لولههای کربنی و یا
نيمه هادیهای نانوسيم نيستند.
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