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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ Pfizer ընկերության՝  
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի (Comirnaty)
Օգուտներ և ռիսկեր

Հիմնվելով ազգային փորձագետների կողմից անցկացված մանրակրկիտ ուսումնասիրության վրա՝ 
մենք գիտենք, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի առավելությունները զգալիորեն գերազանցում
են ռիսկերը: Իմացեք Pfizer ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ստացման օգուտներն ու
ռիսկերը, ինչը կարող է կանխել COVID-19-ով Ձեր վարակումը։ Այս պատվաստանյութը ստանալը Ձեր
ընտրությունն է:

Այս պատվաստանյութի մասին
Այս պատվաստանյութը FDA-ի կողմից վերջնական հաստատում է ստացել՝ 12 տարեկան և ավելի
բարձր տարիքի անձանց համար: Այս պատվաստանյութը FDA-ի կողմից արտակարգ իրավիճակներում
օգտագործման թույլտվություն է ստացել՝ 6 ամսականից մինչև 11 տարեկան երեխաների համար: 5 տարեկան
և ավելի բարձր տարիքի երեխաներին տրվող պատվաստանյութը բաղկացած է երկու դեղաչափից, որոնք
ներարկվում են երեքից ութ շաբաթ տարբերությամբ: 6 ամսականից մինչև 4 տարեկան երեխաներին տրվող
պատվաստանյութը բաղկացած է դեղաչափային երեք շարքից. երկրորդ դեղաչափը տրվում է առաջին
դեղաչափը ստանալուց հետո երեք շաբաթ անց, իսկ երրորդ դեղաչափը՝ երկրորդ դեղաչափը ստանալուց
հետո ութ շաբաթ անց: Այս պատվաստանյութը ներարկվում է ուսի կամ ազդրի մկանի մեջ:

Այս պատվաստանյութի օգուտները
Ապացուցված է, որ այս պատվաստանյութը կանխում է COVID-19-ով հիվանդանալու ծանր ընթացքը, 
հոսպիտալացումը և մահը: 

Ինչ ակնկալել պատվաստանյութը ստանալիս
Դուք կարող եք որոշ կողմնակի ազդեցություններ ունենալ, որոնք հուշող կանոնավոր նշաններ են, որ ձեր
օրգանիզմը հիվանդության դեմ իմունիտետ է ստեղծում: Կողմնակի ազդեցությունները կարող են ներառել
ներարկման տեղում ռեակցիան, գլխացավը, հոգնածության զգացումը, մկանային ցավերը, սրտխառնոցը
կամ ջերմությունը: Կողմնակի ազդեցությունները պետք է վերանան մի քանի օրվա ընթացքում:

Այս պատվաստանյութի հետ կապված ռիսկերը
Թեև COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալը փոքր ռիսկերի հետ է կապված, պատվաստման
առավելությունները գերազանցում են ռիսկերը: Ռիսկերը ներառում են.
Հազվադեպ հանդիպող ծանր ալերգիկ ռեակցիա. փոքր հավանականություն կա, որ պատվաստանյութը կարող
է ծանր ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել (ծանր շնչառություն, դեմքի և կոկորդի այտուց, սրտի արագ բաբախյուն, 
ուժեղ ցան՝ ողջ մարմնով մեկ, գլխապտույտ, թուլություն), որը սովորաբար առաջանում է դեղաչափը ստանալուց
մի քանի րոպեից մինչև մեկ ժամ անց: Եթե Ձեզ մոտ ծանր ալերգիկ ռեակցիա է առաջացել, զանգահարեք 9-1-1 
կամ դիմեք մոտակա հիվանդանոց: 
Հազվադեպ պատահող միոկարդիտ և պերիկարդիտ. Pfizer ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը
ստանալուց հետո միոկարդիտի և պերիկարդիտի հազվադեպ դեպքեր են գրանցվել: Այս գրանցված դեպքերի
մեծ մասում հիվանդները եղել են արական սեռի երիտասարդներ, ովքեր հայտնել են երկրորդ դեղաչափը
ստանալուց հետո ծանր շնչառության և կրծքավանդակում ցավի մասին: Երբ նրանք դիմել են բուժօգնության, 
դեղերի ընդունումը և հանգիստը լավ արդյունք են տվել՝ ապահովելով ախտանիշների արագ բարելավում: 
Միոկարդիտի կամ պերիկարդիտի ախտանիշների առկայության դեպքում, ներառյալ ցավը կրծքավանդակում, 
ծանր շնչառությունը կամ սրտի անկանոն բաբախյունը (արագ բաբախյուն, թրթռում կամ զարկ), Դուք պետք է
բժշկի դիմեք:

Եթե Ձեզ մոտ կողմնակի ազդեցություններ են նկատվում 
Ծանր ալերգիկ ռեակցիայի դեպքում զանգահարեք 9-1-1 կամ դիմեք մոտակա հիվանդանոց: Կողմնակի
ազդեցությունների առկայության դեպքում, որոնք Ձեզ անհանգստացնում են կամ չեն անցնում, զանգահարեք
պատվաստումների գծով ծառայությունների մատակարարին կամ Ձեր հիմնական բուժող բժշկին:

Պատվաստման տարբերակները
Այս պատվաստանյութը ստանալը Ձեր ընտրությունն է, և դրանից հրաժարվելը չի փոփոխի Ձեր ստանդարտ
բուժսպասարկումը: Հասանելի են նաև COVID-19-ի կանխարգելման այլ պատվաստանյութեր։ Իմացեք ավելին
հնարավոր տարբերակների մասին՝ կարդալով  
Moderna ընկերության՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի (Spikevax) առավելությունների և ռիսկերի վերաբերյալ
տեղեկատվական թերթիկը։

Շարունակությունը՝ հաջորդ էջում։

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--hy.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--hy.pdf


Բուստերային դեղաչափերը 
Հիվանդությունների և վարակների դեմ իմունիտետը ժամանակի ընթացքում բնականոն կերպով նվազում է: 
Բուստերային դեղաչափը պատվաստանյութերի մեծ մասի նորմալ մասն է կազմում՝ երաշխավորելու, որ անձը 
հիվանդությունից վարակի դեմ օպտիմալ իմունիտետ է պահպանում: Խթանիչ (բուստերային) դեղաչափերն 
ուժեղացնում են պաշտպանությունը ծանր ընթացքով COVID-19-ից՝ վերականգնելով իմունիտետը, որը կարող 
է վերացած լինել առաջին դեղաչափերի ընդունումից հետո: mRNA-պատվաստանյութերը, ներառյալ Pfizer 
ընկերությանը, կարող են օգտագործվել խթանիչ (բուստերային) դեղաչափերի համար բոլոր իրավասու 
մարդկանց կողմից՝ անկախ առաջնային սերիայի համար ստացված պատվաստանյութի տեսակից: (Այլ mRNA-
պատվաստանյութերի վերաբերյալ տեղեկությունների համար տե՛ս Moderna ընկերության տեղեկատվական 
թերթիկը։) Նախորդ բուստերային դեղաչափերը միավալենտ էին և մեկ շտամ էին պարունակում, մինչդեռ 
թարմացված բուստերային դեղաչափերը երկվալենտ են և պարունակում են նաև Օմիկրոնի շտամները, որոնք 
առաջացրել են վարակման ամենավերջին դեպքերը: Ովքեր են իրավասու այն ստանալ.
• 5 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի յուրաքանչյուր անձ պետք է ստանա Թարմացված բուստերի 

(երկվալենտ) դեղաչափ, որին նախորդել է պատվաստանյութերի առաջնային սերիայի կամ բուստերի 
ամենավերջին (միավալենտ) դեղաչափի ստացումը։

Լրացուցիչ տեղեկություններ
Դեղաչափերի միջև ընդմիջումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս 
CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստման ժամկետներն՝ ըստ տարիքի։ 
Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ բուստերային դեղաչափերի վեբկայքում:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ Pfizer ընկերության՝  
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի (Comirnaty)
Օգուտներ և ռիսկեր 
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