Pfizer COVID-19
պատվաստանյութ Օգուտներ և ռիսկեր
ՓԱՍՏԱԹԵՐԹԻԿ`

Հասկացեք Pfizer COVID-19 երկու դեղաչափով պատվաստանյութի ստացման օգուտներն
ու ռիսկերը, որը կարող է կանխարգելել COVID-19-ով վարակումը: Պատվաստվելը դա ձեր
ընտրությունն է։ Հարցեր ունենալու դեպքում խոսեք պատվաստող ծառայության հետ։

Պատվաստանյութի մասին

Այս պատվաստանյութը լիովին արտոնագրված է FDA-ի կողմից՝ 16 և ավել տարիքի անձանց համար։
Այս պատվաստանյութը ստացել է FDA անհետաձգելի օգտագործման թույլտվություն՝ 12-15 տարեկան
անձանց պատվաստման համար։ Այս պատվաստանյութը երկու դեղաչափով է, որը ներարկվում է
միջմկանային՝ երեք շաբաթ ընդմիջումով։

Պատվաստանյութի օգուտները

Այս պատվաստանյութը կանխում է հիվանդությունը, հոսպիտալացումը կամ մահը COVID-19-ից` երկու
դեղաչափը երեք շաբաթ դադարով ընդունելուց հետո:

Ինչ սպասել պատվաստվելուց հետո

Այս պատվաստանյութի հետ կապված ընդհանուր կողմնակի ազդեցությունները ներառում են՝
ներարկման հատվածում առաջացող ռեակցիաները և գլխացավը, շատ հոգնածության զգացումը,
մկանային ցավերը, սրտխառնոցը և ջերմությունը։

Այս պատվաստանյութի հետ կապված ռիսկերը

Թեպետ COVID-19 պատվաստանյութի ստացման հետ կապված առկա են փոքրաթիվ ռիսկեր,
պատվաստման օգուտները գերակշռում են հնարավոր ռիսկերի նկատմամբ։
• Ծանր ալերգիկ ռեակցիա․ քիչ հավանականություն կա, որ պատվաստանյութը կարող է
առաջացնել ծանր ալերգիկ ռեակցիա (շնչարգելություն, դեմքի և կոկորդի այտուցվածություն,
հաճախասրտություն, ցան ամբողջ մարմնի վրա, գլխապտույտ, թուլություն), որը սովորաբար ի հայտ
է գալիս դեղաչափը ստանալուց մի քանի րոպեից մինչև մեկ ժամ հետո: Զանգահարեք 9-1-1, եթե
դուք ծանր ալերգիկ ռեակցիա եք ունենում: Ծանր ալերգիկ ռեակցիայի առաջացման գալու դեպքում
զանգահարեք 9-1-1:
• Միոկարդիտներ ու պերիկարդիտներ ․ Pfizer-BioNTech covid-19 պատվաստումից հետո
միոկարդիտների ու պերիկարդիտների հազվադեպ դեպքեր են արձանագրվել մասնավորապես
արական սեռի դեռահասների ու պատանի չափահասների մոտ՝ առավել հաճախ երկրորդ, քան
առաջին չափաբաժնի ստացումից հետո՝ պատվաստումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում։
Դիմեք բուժօգնության, եթե ունեք միոկարդիտի կամ պերիկարդիտի ախտանշաններ, ներառյալ՝
կրծքավանդակի շրջանում ցավ, շնչարգելություն, հաճախասրտություն, սրտխփոցներ, կամ
թրթռոցներ։

Եթե կողմնակի ազդեցություններ եք ունենում 							
Եթե Ձեզ մոտ ի հայտ են եկել կողմնակի էֆեկտներ

Ծանր ալերգիկ ռեակցիայի առաջացման դեպքքում զանգահարեք 9-1-1, կամ գնացեք մոտակա
հիվանդանոց: Զանգահարեք ձեր պատվաստում կամ առողջապահական խնամքի ծառայություններ
մատակարարողին, եթե ձեզ մոտ նկատվում են կողմնակի էֆեկտներ, որոնք անհանգստացնում են ձեզ
կամ չեն անցնում:

Պատվաստման տարբերակներ

Դա ձեր ընտրությունն է ստանալ պատվաստանյութ։ COVID-19-ը կանխելու համար
հասանելի են այլ պաստվաստանյութեր։

Լրացուցիչ տեղեկություն
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