ВАКЦИНА JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN) ПРОТИ COVID-19
Вакцина Johnson & Johnson/Janssen (J&J) – одна з трьох вакцин проти COVID-19,
схвалених для вакцинації дорослого населення на території США. Наявність більше
однієї вакцини для боротьби з одним і тим же вірусом – це абсолютно нормально.
Всі доступні вакцини дозволяють уникнути госпіталізації, серйозних проявів
захворювань, що викликаються COVID-19, а також смерті від ускладнень. Всі вони
рекомендовані експертами в галузі охорони здоров’я.
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Ваш організм зможе захистити вас через два тижні після введення всього однієї
дози вакцини J&J.

Що являє собою вакцина
Вакцина J&J є вакциною на основі векторного вірусу. Вона містить нешкідливий аденовірус (вірус
застуди), який містить ген шиповидного білка коронавируса. Як і інші схвалені до застосування
вакцини (Pfizer і Moderna), він навчає організм розпізнавати коронавірус, що викликає
захворювання на COVID-19, та боротися із ним.

До чого не призводить вакцинація
•
•
•

Введення вакцини не призводить до зараження COVID-19 або застудою.
Вакцина не змінює ДНК або генетичний матеріал.
Вакцина не викликає безпліддя.

З чого складається вакцина Johnson & Johnson проти COVID-19?
від коронавірусу. До її складу також входять інгредієнти, які допомагають підтримувати стабільність
вакцини: солі, цукор та інші органічні сполуки.
Вакцина не містить яєць, консервантів, латексу, свинини або інших продуктів тваринного
походження, фетальних клітин або коронавируса.

Вакцина J&J призначена для осіб від 18 років і старше
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні, годуєте грудьми, страждаєте серйозної алергією, у
вас в анамнезі вказані порушення згортання крові або ви приймаєте антикоагулянти.

Побічні ефекти
Багато людей після щеплення відчувають легкі побічні
ефекти. Це ознака того, що ваш організм робить те, що й
має робити: будує захист від хвороби. Навіть якщо у вас
не проявилися побічні ефекти, вакцина все одно захищає
вас.
•

До поширених побічних ефектів належать
хворобливість або почервоніння в місці введення
вакцини, головний біль, стомлюваність і / або
субфебрильна температура.

•

Такі симптоми зазвичай проходять самі
протягом декількох днів. Якщо вони не зникають,
зателефонуйте своєму лікарю або в клініку.

Рідкісні, але серйозні проблеми

Алергічна реакція
У рідкісних випадках у деяких людей виникала серйозна алергічна реакція на вакцину проти
COVID-19. Вас попросять почекати деякий час після введення вакцини, щоб переконатися
у відсутності серйозних реакцій організму. Цей час очікування дозволяє при необхідності
звернутися за медичною допомогою.

Порушення згортання крові
Федеральні органи охорони здоров’я та органи охорони здоров’я штатів рекомендували
продовжити використання вакцини Johnson & Johnson (J&J) після 10-денної перерви в квітні
2021 року. Пауза була викликана необхідністю для експертів в області охорони здоров’я краще
зрозуміти ризик тромбоутворення рідкісного типу, про який повідомлялося після того, як кілька
людей отримали цю вакцину.
Це серйозне захворювання при якому згустки крові блокують кровоносні судини в головному
мозку, животі або ногах, а також падає рівень тромбоцитів (тип клітин крові, який допомагає
вашому тілу зупинити кровотечу). Це захворювання називається тромбозом з синдромом
тромбоцитопенії (TTS). Це дуже серйозне захворювання, яке може призвести до смерті, але також
може бути успішно вилікувано. Лікування відрізняється від лікування інших тромбозів.
TTS дуже рідкісне захворювання За оцінками експертів, приблизно 7 вакцинованих жінок з 1
мільйона в віці від 18 до 49 років можуть зіткнутися з цим захворюванням. У жінок 50 років і старше
і чоловіків будь-якого віку це серйозне ускладнення зустрічається ще рідше.
Експерти в галузі охорони здоров’я, які вивчали TTS у пацієнтів, які отримали вакцину Johnson &
Johnson, прийшли до висновку, що для більшості людей переваги вакцинації Johnson & Johnson
переважують ризики. Ризик утворення тромбу або смерті від COVID-19 набагато вище, ніж ризик
утворення тромбу і смерті від вакцини.
Слідкуйте за цими більш серйозними симптомами протягом трьох тижнів після вакцинації:
• сильний головний біль або головний біль, який не проходить
• помутніння зору
• сильний біль в грудях або животі
• набряк або біль в нозі
• утруднене дихання
• легкі синці або крихітні плями крові під шкірою за межами місця введення вакцини
Якщо у вас виникнуть будь-якого із зазначених симптомів, зателефонуйте в службу 911 або
зверніться у відділення невідкладної допомоги. Важливо, щоб ви повідомили при зверненні,
що вам була введена вакцина Johnson & Johnson, щоб медичні працівники могли подбати про
вас належним чином.

Залишайтеся в більшій безпеці
COVID-19 все ще поширюється серед нашого населення, і жодна вакцина не ефективна на
100%. Навіть після вакцинації продовжуйте мити руки, носити маску в громадських місцях,
дотримуватися соціальної дистанції, а також збиратися невеликими групами і на короткий час, з
особами, які були вакциновані.
Виконайте пошук «COVID-19» на веб-сайті вашого округу, щоб отримати місцеву
інформацію.

