
  

 واکسن   ھای   کووید-  19  فایِزر/بیون تِک   و   ُمدرنا:   آیا   تفاوتی 
 وجود   دارد؟  

  7  ژوئن،    2021 

  
ً   عین   ھم   ھستند   –   ھر   دو   آن   ھا    بسیار   مؤثر   و   امن    واکسن   ھای   کووید-  19  فایِزر/بیون تِک   و   ُمدرنا   اساسا

 بوده   و   تحت   مطالعات   گسترده   قرار   گرفتھ   اند.  

  

ً   محصولی   مشابھ   ھستند   کھ   توسط   شرکت   ھای    واکسن   ھای   ُمدرنا   و   فایِزر/بیون تِک   اساسا
 مختلف   تھیھ   شده   اند.  

 آن   ھا   مانند   دو   مارک   آب   معدنی   ھستند   –   محصول   مشابھی   کھ   توسط   شرکت   ھای   مختلف   بستھ   بندی   شده   است.  

  

  واکسن   ھا   عملکرد   مشابھی   دارند   –   ھر   دو   آن   ھا   واکسن   ھای    mRNA  ھستند.   

 ھر   دو،   دستورالعمل ھایی   (“  mRNA”)   ارائھ   می   کنند   تا   شناساییِ   ویروس   کووید   را   بھ   سیستم   دفاعی   بدن   تان   بیاموزند   تا  
 چنانچھ   ویروس   در   آینده   وارد   بدن   تان   شد   بتوانید   با   عفونت   مبارزه   کنید.   واکسن   ھا   حاوی   ویروس   نیستند.  

  

 ھر   دو   واکسن   در   محافظت   در   برابر   بیماری   کووید   بسیار   مؤثر   ھستند.  

 ھر   دو   واکسن   طی   مطالعات   وسیع   علمی،   پس   از   دریافت    2  دوز   در   پیشگیری   از   بیماری   کووید   در   حدود   %  95  مؤثر  
 شناختھ   شدند.  

 مطالعات   نشان   می   دھند   کھ   ھر   دو   در   پیشگیری   از   بستری   شدن   یا   مرگ   ناشی   از   کووید   در   موارد   نادری   کھ   فرد   واکسینھ  
 شده   مبتال   می   شود،   تا   حد   زیادی   مؤثر   ھستند.  

  

  ھر   دو   واکسن   اثرات   جانبی   مشابھی   دارند   کھ   خفیف   و   موقت   ھستند.   

 متداول   ترین   اثرات   جانبی   محتمل   عبارتند   از   درد   شانھ/بازو   در   محل   تزریق،   درد   بدن   و   عضلھ،   لرز،   احساس   خستگی   و  
ً   یک   تا    3  روز   بھتر   می   شوند.    تب.   این   اثرات   جانبی   بھ   طور   معمول   بین   تقریبا

 ھیچ   کدام   از   این   دو   واکسن،   بارداری   یا   توانایی   شما   برای   بچھ دار   شدن   را   تحت   تأثیر   منفی   قرار   نمی   دھد.   ھیچ   کدام   از   این  

  دو   واکسن   باعث   ایجاد   لختھ   ھای   خون   نمی   شود.   

 ھر   دو   واکسن   بھ   باالی   بازو   تزریق   می   شوند   –   خیلی   سریع   و   با   درد   بسیار   کم.   میزان   درد   یک   واکسن   از   دیگری   بیشتر  
 نیست.  

  

  

  

  
  

  



  

 مراکز   و   کلینیک   ھای   واکسیناسیون   بستھ   بھ   اینکھ   کدام   واکسن   موجود   باشد،   یکی   از   آن   ھا  
  را   دریافت   می   کنند.   

 تحویل   ھر   کدام   از   این   دو   واکسن   بھ   کانادا   می   تواند   از   ھفتھ   ای   بھ   ھفتھ   ی   دیگر   فرق   کند.  

 واکسن   ھای   فایِزر/بیون تِک   و   ُمدرنا   بھ   یک   اندازه   مؤثر   ھستند.   ھر   کدام   کھ   ارائھ   می   شود   را  
 قبول   کنید   و   بدانید   کھ   ھر   دوی   آن   ھا   شما   و   عزیزان   تان   را   در   برابر   ابتال   بھ   کووید-  19 

  محافظت   می   کنند.   

  

  
 امیدواریم   کھ   اطالعات   ارائھ   شده   در   این   بولتن   برای   شما   مفید   باشد!   از   شما   دعوت   می کنیم   کھ   آن   را   بھ   طور   گسترده   بھ  
 اشتراک   بگذارید،   از   آن   بھ   عنوان   متن   مورد   نیاز   برای   ضبط   یک   فایل   صوتی   یا   تصویری   استفاده   کنید   یا   آن   را   بھ   زبان  

ً   منابع   را   ذکر   کنید:   بیمارستان   کالج   زنان،   ً   حتما  ھای   بیشتری   ترجمھ   کنید   تا   با   دیگران   بھ   اشتراک   بگذارید.   لطفا
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