Μεηά ηον εμβολιαζμό καηά
ηηρ COVID-19 - Pfizer
Σσεηικά με ηο εμβόλιο
Σήκεξα έρεηε ιάβεη ην εκβφιην Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd).
Απηφ ην εκβφιην κπνξεί λα απνηξέςεη ηε λφζεζε αλζξψπσλ απφ ηε λφζν COVID-19. Τν εκβφιην
Comirnaty δελ πεξηέρεη δσληαλφ ηφ θαη δελ κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζεη ηελ COVID-19. Πεξηέρεη ην γελεηηθφ
θψδηθα ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ηνχ SARS-COV-2 πνπ νλνκάδεηαη πξσηεΐλε-αθίδα. Τν
αλνζνπνηεηηθφ ζαο ζχζηεκα ζα κάζεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαπνιεκά ηνλ ηφ SARS-COV-2. Σηε
ζπλέρεηα ν γελεηηθφο θψδηθαο δηαζπάηαη γξήγνξα απφ ην ζψκα.

Τι να πεπιμένεηε μεηά ηον εμβολιαζμό
Όπσο ζπκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε εκβφιην, κπνξεί λα έρεηε νξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
(παξελέξγεηεο) κεηά ηε ιήςε ελφο εκβνιίνπ θαηά ηεο COVID-19.
Σςσνέρ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κεηά ην εμβόλιο Comirnaty πεξηιακβάλνπλ:







πφλνο ή νίδεκα (πξήμηκν) ζην ζεκείν ηεο έλεζεο
θφπσζε
θεθαιαιγία (πνλνθέθαινο)
κπαιγία (κπτθφο πφλνο)
ππξεηφο θαη ξίγε
αξζξαιγία (πφλνο ζηηο αξζξψζεηο).

Λιγόηεπο ζςσνέρ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κεηά ην εμβόλιο Comirnaty πεξηιακβάλνπλ:








εξπζξφηεηα ζην ζεκείν ηεο έλεζεο
λαπηία
δηεπξπκέλνπο ιεκθαδέλεο
αίζζεκα αδηαζεζίαο
πφλνο ζηα άθξα
αυπλία
θλεζκφο (θαγνχξα) ζην ζεκείν ηεο έλεζεο.

After your COVID-19 vaccination - Pfizer - 07042021 - Greek

Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπλήζσο ήπηεο θαη ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη κέζα ζε κία ή δχν
εκέξεο. Απηέο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπλήζσο ήπηεο θαη ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη εληφο κίαο ή
δχν εκεξψλ. Οξηζκέλα άηνκα πνπ ζα εκβνιηαζηνχλ ζα αηζζαλζνχλ πην ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα πνπ
κνηάδνπλ κε γξίπε απφ απηφ ηνλ εκβνιηαζκφ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θνηλνχο εκβνιηαζκνχο θαη κπνξεί
λα ρξεηαζηεί λα απέρνπλ απφ ηηο θαλνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα
εκθαληζηνχλ κεηά ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε δφζε, αιιά είλαη πην θνηλφ κεηά ηε δεχηεξε δφζε.
Εάλ αηζζαλζείηε πφλν ζην ζεκείν ηεο έλεζεο ή ππξεηφ, πνλνθεθάινπο ή πφλνπο ζην ζψκα κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ, κπνξείηε λα πάξεηε παξαθεηακφιε [paracetamol] ή ηκπνππξνθέλε [ibuprofen]. Τα
παξαπάλσ βνεζνχλ ζηε κείσζε νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ (δελ
ρξεηάδεηαη λα πάξεηε παξαθεηακφιε ή ηκπνππξνθέλε πξηλ ηνλ εκβνιηαζκφ. Εάλ ππάξρεη νίδεκα ζην
ζεκείν ηεο έλεζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα θξχα θνκπξέζα.
Σπάνιερ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κεηά ην εμβόλιο Comirnaty είλαη:


Σνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε (αλαθπιαμία)

Θα πξέπεη λα δεηήζεηε ηαηξηθή θξνληίδα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ:




εάλ λνκίδεηε φηη έρεηε αιιεξγηθή αληίδξαζε. Καιέζηε ην 000 εάλ παξνπζηάζεηε ζνβαξά
ζπκπηψκαηα, φπσο δπζθνιία αλαπλνήο, αλαπλέεηε κε ζπξηγκφ (αζζκαίλεηε), ηαρπθαξδία ή
θαηάξξεπζε.
εάλ αλεζπρείηε γηα πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ή έρεηε λέα ή απξνζδφθεηα ζπκπηψκαηα.
εάλ έρεηε κία αλακελφκελε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηνπ εκβνιίνπ ε νπνία δελ έρεη εμαθαληζηεί κεηά
απφ κεξηθέο εκέξεο.

Γηα ζπκπηψκαηα πνπ δελ είλαη επείγνληα, κπνξείηε λα δείηε ην ζπλεζηζκέλν πάξνρφ ζαο θξνληίδαο
πγείαο (ζπλήζσο ην Γεληθφ Γηαηξφ ζαο [GP]).

Παπακολούθηζη αζθάλειαρ ηος εμβολίος και αναθοπά ανεπιθύμηηων ενεπγειών
Μπνξείηε λα αλαθέξεηε πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζηνλ πάξνρφ ζαο εκβνιηαζκνχ ή ζε άιιν
επαγγεικαηία πγείαο. Σηε ζπλέρεηα, ζα ππνβάινπλ επίζεκε αλαθνξά εθ κέξνπο ζαο ζην ππνπξγείν
πγείαο ηεο πνιηηείαο ή ηεο επηθξάηεηάο ζαο ή απεπζείαο ζηελ Υπεξεζία Θεξαπεπηηθψλ Πξντφλησλ (TGA).
Εάλ πξνηηκήζεηε λα ην αλαθέξεηε εζείο νη ίδηνη, παξαθαιείζζε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα αλαθνξάο
χπνπησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εκβφιην θαηά ηεο COVID-19 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
TGA θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα.

Εξέηαζη για ηη νόζο COVID-19 μεηά ηον εμβολιαζμό
Οξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηνλ εκβνιηαζκφ COVID-19 κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο κε ηα
ζπκπηψκαηα ηεο COVID-19 (π.ρ. ππξεηφο). Ωζηφζν, ην εκβφιην Comirnaty δελ πεξηέρεη δσληαλφ ηφ θαη
δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη COVID-19. Μπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα θάλεηε εμέηαζε γηα COVID-19 ή λα
απνκνλσζείηε:




εάλ παξνπζηάζεηε γεληθά ζπκπηψκαηα φπσο ππξεηφ, πνλνθέθαιν ή θφπσζε ηηο πξψηεο δχν
εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, θαη
εάλ είζηε βέβαηνη φηη δελ έρεηε αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (π.ρ. ξηληθή θαηαξξνή, βήρα,
πνλφιαηκν, απψιεηα φζθξεζεο ή απψιεηα γεχζεο).

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ειέγμεηε ηηο ηξέρνπζεο νδεγίεο ζηελ πνιηηεία/επηθξάηεηά ζαο γηα ηηο πην
ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο. Απηέο νη ζπζηάζεηο κπνξεί λα αιιάμνπλ ζε πεξίπησζε έμαξζεο
θξνπζκάησλ COVID-19 ζηελ πεξηνρή ζαο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θάλεηε εμέηαζε γηα COVID-19 εάλ
ηθαλνπνηήζεηε άιια θξηηήξηα, γηα παξάδεηγκα εάλ είζαζηε ζε ζηελή επαθή κε γλσζηφ θξνχζκα COVID19. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, δεηήζηε ηαηξηθή αμηνιφγεζε.
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Να μη ξεσάζεηε ηο δεύηεπο πανηεβού ζαρ
Είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεηε δχν δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ Comirnaty (Pfizer), κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
εβδνκάδσλ. Η δεχηεξε δφζε είλαη πηζαλφ λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο θαηά ηεο COVID-19.

Πώρ σπηζιμοποιούνηαι οι πληποθοπίερ πος παπέσεηε ζηο πανηεβού ζαρ
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο
ζηνηρείσλ επηζθεθζείηε ην https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-

for-covid-19-vaccinations
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