По вашата вакцинација
против КОВИД-19 со
Comirnaty (Pfizer)
Последно ажурирање: 18 август 2021

За вакцината
Денес ја примивте вакцината Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd).
Оваа вакцина може да спречи луѓето да се разболат од КОВИД-19. Вакцината Pfizer
против КОВИД-19 не содржи жив вирус и од неа не може да добиете КОВИД-19.
Comirnaty содржи генетски код за еден важен дел на вирусот SARS-CoV-2, наречен „скок“
протеин. По примањето на вакцината, вашето тело создава копии на „скок“ протеинот.
Вашиот имунолошки систем тогаш ќе научи да го препознава вирусот SARS-CoV-2 и да
се бори против него. Телото брзо го разградува генетскиот код.

Што да очекувате после вакцинацијата
Како со секоја вакцина, по примањето на вакцината против КОВИД-19 може да се појават
несакани ефекти.
Вообичаени придружни ефекти по примањето на Pfizer вклучуваат:
•
•
•
•
•
•

болка или оток на местото на давање инјекција
измореност
главоболка
болки во мускулите
висока температура и чувство на студ
болки во зглобовите.

Поретки придружни ефекти по Pfizer вклучуваат:
•
•
•
•
•
•
•

црвенило на местото на давање инјекција
гадење
зголемени лимфни јазли
пациентот не се чувствува добро
болки во рацете и/или нозете
несоница
јадеж на местото на давање инјекција.
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Овие придружни ефекти се обично благи и исчезнуваат по еден или два дена. Од оваа
вакцина некои луѓе ќе почувствуваат симптоми што личат на грип ѓто се посилни одошто
од други вообичаени вакцинации и може да треба извесно време да се воздржуваат од
нормални активности. Тие симптоми може да се појават или по првата или по втората
доза, но почесто се јавуваат после првата доза.
Ако по вакцинацијата почувствувате болка на местото на давање инјекција или треска,
главоболки или болки во телото, може да земете парацетамол или ибупрофен. Тоа
помага да се намалат некои од горенаведените симптоми (не треба да земате
парацетамол или ибупрофен пред вакцинацијата). Ако местото на давање инјекција
потече, може на него да ставате студени компреси.
Ретки несакани ефекти што биле пријавени по добивањето на Pfizer се:
• силна алергиска реакција (анафилакса)
• миокардитис (воспаление на срцевиот мускул) и перикардитис (воспаление на
надворешната обвивка на срцето. Мнозинството регистрирани случаи биле благи,
самоограничувачки и брзо закрепнале, но долгорочното следење на овие случаи
продолжува. Случаите се регистрирани главно после втората доза и главно кај
млади мажи (помлади од 30 години).
Треба да побарате лекарска помош по вакцинацијата ако:
•
•
•
•

мислите дека имате алергиска реакција. Повикајте 000 ако имате сериозни
симптоми, како што се отежнато дишење, „свирење“ во градите, забрзано чукање
на срцето или ако паднете
имате во градите чувствувате болка, тежина или непријатно чувство,
нерамномерна работа на срцето, „прескокнување“ или треперење на срцето, ако
се онесвестите, тешко дишете или чувствувате болки при дишењето
сте загрижени поради некој можен придружен ефект или имате нови или
неочекувани симптоми
ако имате некој очекуван придружен ефект од вакцината, што не исчезнал по
неколку дена.

За симптоми кои не бараат итна интервенција, може да се јавите кај вашиот редовен
давател на здравствена заштита (на пример, на домашниот лекар - GP).

Надгледување на безбедноста на вакцините и известување за
несакани ефекти
Сомнителните несакани ефекти може да ги пријавите на вашата служба за вакцинација
или на друго професионално медицинско лице. Тие тогаш, во ваше име, ќе подготват
официјален извештај до министерството за здравство на вашата држава или територија,
или директно до Агенцијата за терапевтски средства (TGA).
Ако сакате сами да го пријавите тоа, посетете ја веб-страницата за пријавување на
сомнителни несакани ефекти во врска со вакцини против КОВИД-19 на веб-страницата
на TGA и следете ги упатствата на страницата.

Тестирање на КОВИД-19 после вакцинација
Некои несакани ефекти од вакцинацијата против КОВИД-19 може да бидат слични на
симптомите на КОВИД-19 (на пример, треска). Меѓутоа, Pfizer не содржи жив вирус и не
може да предизвика КОВИД-19. Можеби ќе да треба да направите тест на COVID-19 или
да се изолирате:
•
•

ако добиете општи симптоми како што се треска, главоболка или измореност
првите два дена по вакцинацијата, и
ако сте сигурни дека немате респираторни симптоми (на пример, ви „тече“,
кашлица, болки во грлото, губење на осетот за мирис или за вкус).
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Меѓутоа, за да имате најнови информации, проверете ги тековните упатства во вашата
држава или територија. Тие упатства може да се сменат во случај на појава на КОВИД-19
во вашата област. Може да треба да направите тест на КОВИД-19 ако исполнувате други
услови; на пример, ако сте близок контакт на познат случај на КОВИД-19. Ако не сте
сигурни, побарајте медицински совет.

Не го заборавајте вашиот втор термин за вакцинација
Важно е да примите две дози на вакцината Pfizer против КОВИД-19. Овие дози обично се
даваат на меѓусебно временско растојание од три до шест недели, но во специјални
околности може да бидат препорачани подолги интервали. Втората доза веројатно ќе го
продолжи времетраењето на заштитата од КОВИД-19.

Како се користат информациите што ги давате на вашиот прв термин
За информации како вашите лични податоци се собираат, складираат и користат, видете
на https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations

health.gov.au/covid19-vaccines-languages
After your Comirnaty (Pfizer) - COVID-19 vaccination - 14092021 - Macedonian

3

