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10 najczęstszych pytań dotyczących
BEZPIECZEŃSTWA szczepionki przeciw COVID-19 
podawanej dzieciom w wieku 5-11 lat: 
Jaką szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać dzieciom w wieku  5-11 lat?  
Szczepionkę mRNA o nazwie Comirnaty (Pzer-BioNTech) w dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml).1

Czy po szczepieniu przeciw COVID-19 u dziecka mogą wystąpić działania niepożądane? 
Tak, po szczepieniu przeciw COVID-19 mogą wystąpić działania niepożądane. Tak jak po podaniu innej szczepionki, 
leku, a nawet suplementu diety.  
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Jakie działania niepożądane występują najczęściej? 
Najczęstsze działania niepożądane były podobne do występujących w grupie nastolatków. Obejmowały ból w miejscu 
wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wstrzyknięciu, ból mięśni, dreszcze. Miały charakter 
łagodny lub umiarkowany i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu.   

3

Po której dawce możemy się spodziewać więcej działań niepożądanych?  
Więcej działań niepożądanych występuje po drugiej dawce szczepionki.  4
Czy po szczepionce mRNA mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane? 
Ciężkie działania niepożądane, które mogłyby spowodować długotrwałe problemy zdrowotne, występują bardzo rzadko i są 
mało prawdopodobne po jakimkolwiek szczepieniu, w tym po szczepieniu przeciwko COVID-19.
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Jakie jest ryzyko ciężkiego zdarzenia niepożądanego pod postacią zapalenia mięśnia sercowego?  
Ryzyko jest ekstremalnie małe. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA COVID-19 zgłaszano najczęściej u 
mężczyzn w wieku poniżej 30 lat i zazwyczaj po drugiej dawce szczepionki. Przechorowanie COVID-19 jest związane z istotnie 
większym ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego i innych powikłań kardiologicznych w porównaniu ze szczepieniem. 
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Jak długo oceniano bezpieczeństwo szczepionek mRNA? 
Dopuszczona do obrotu szczepionka mRNA przeciw COVID-19 była sprawdzana w badaniach klinicznych bezpieczeństwa przez 
co najmniej 2 miesiące. Bezpieczeństwo szczepionek podawanych w programie szczepień (w tym występowanie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych) monitorowane jest już ponad 12 miesięcy.   
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Czy znamy odległe działania niepożądane po szczepieniu? 
Obawy o odległe w czasie skutki działania szczepionek przeciw COVID-19 są nieuzasadnione. Miliony osób zostały zaszczepione i 
nie występują u nich oddalone w czasie działania niepożądane. Z wyników badań z nadzoru nad bezpieczeństwem różnych 
rodzajów szczepionek wiemy, że działania niepożądane występują w ciągu pierwszego miesiąca po szczepieniu.
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Czy każdy niepokojący objaw po szczepieniu należy zgłosić lekarzowi? 
Tak, wszystkie niepokojące objawy należy zgłosić swojemu pediatrze lub lekarzowi rodzinnemu. Lekarz po badaniu dziecka 
stwierdza czy jest to niepożądany odczyn poszczepienny czy zwykła reakcja organizmu na podanie szczepionki.   
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Czy szczepionki mRNA zaburzają cykl menstruacyjny? 
Zmiany cyklu menstruacyjnego po szczepieniu przeciw COVID-19 stanowią naturalną reakcję organizmu, który rozwija odpowiedź 
odpornościową po szczepieniu. Mają charakter tymczasowy.  
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