Tájékoztató a Comirnaty védőoltásról
Tisztelt Szülő, Gondviselő!
A koronavírus elleni védelem érdekében a 12 éven felüli gyermekek részére a Comirnaty nevű
védőoltás áll rendelkezésre.
A Comirnaty egy olyan védőoltás, amely a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19-betegség
megelőzésére szolgál. A gyermekek koronavírus fertőzése legtöbbször enyhe, de előfordulhat
többszervi működési zavarral járó súlyos betegség is és enyhe lefolyást követően is
kialakulhatnak késői tünetek ( post COVID tünetek), ami miatt az oltás beadása gyermekek
esetén is javasolt.
A Comirnaty felnőtteknek, illetve gyermekeknek és serdülőknek adható 12 éves kortól.
A védőoltás elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket
és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID-19 ellen. Mivel a
Comirnaty nem tartalmaz vírust, nem vált ki a védőoltásban részesülő egyénnél COVID-19betegséget. Mint minden vakcinánál, a Comirnaty esetében is előfordulhat, hogy a 2 adagból
álló oltási sorozat nem véd meg minden beoltott személyt, és nem ismert, meddig tart a
védőhatás.
Olthatóság: A védőoltás beadása előtt kérjük figyelmesen olvassa el és töltse ki az oltáshoz
szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozatot, melyben minden olyan fontos kérdés szerepel,
amit az az oltás beadása előtt az oltó orvosnak tudni kell, így pl.
• bármely más vakcina után vagy a Comirnaty korábbi alkalmazása után súlyos allergiás
reakció vagy légzési nehézség lépett fel az oltandónál
• ideges az oltás miatt vagy elájult valaha bármilyen injekció beadását követően
• magas lázzal járó súlyos betegsége vagy fertőzése van. Ha viszont csak hőemelkedése
vagy enyhe felső légúti fertőzése van, például náthás, akkor megkaphatja az oltást.
• vérzési zavara van, könnyen alakulnak ki véraláfutások, vagy véralvadásgátló
gyógyszert szed,
• legyengült az immunrendszere, akár egy betegség, például HIV-fertőzés miatt, akár az
 immunrendszerére ható gyógyszertől, például kortikoszteroidtól,
 ha allergiás a hatóanyagra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
 milyen gyógyszereket szed,
 nemrégiben kapott védőoltást.
Adagolás: A Comirnaty-t hígítás után 0,3 ml-es injekció formájában kell beadni a felkar egyik
izmába. Az oltási sorozat 2 injekcióból áll. Javasolt, hogy a második adagot ugyanabból a
vakcinából 3 héttel az első adag után kapja meg.
Mellékhatások:
Mint minden vakcina, a Comirnaty is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem
mindenkinél jelentkeznek.
Nagyon gyakori mellékhatások: 10 oltott közül 1-nél többet érinthet
fájdalom és duzzanat a beadás helyén, fáradtságérzés, fejfájás, izomfájdalom, hidegrázás,
ízületi fájdalom, hasmenés, láz
Ezen mellékhatások némelyike kissé gyakoribb volt a 12–15 évesek körében, mint a
felnőtteknél.

Gyakori mellékhatások: 10 oltott közül legfeljebb 1-et érinthet
bőrpirosodás az injekció beadásának helyén, émelygés, hányás
Nem gyakori mellékhatások: 100 oltott közül legfeljebb 1-et érinthet
megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, karfájdalom, álmatlanság, viszketés az
injekció beadási helyén, allergiás reakciók, például bőrkiütés vagy viszketés
Ritka mellékhatások: 1000 oltott közül legfeljebb 1-et érinthet
átmeneti, egyoldali arcidegbénulás, allergiás reakciók, például csalánkiütés vagy arcduzzanat
Nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg)
súlyos allergiás reakció, szívizomgyulladás (miokarditisz) vagy a szívet körülvevő hártya
gyulladása (perikarditisz), amelyek légszomjat, szívdobogásérzést vagy mellkasi fájdalmat
okozhatnak az oltott végtag kiterjedt duzzanata, arcduzzanat (azoknál a betegeknél fordulhat
elő, akik korábban kozmetikai injekciót kaptak az arc területén)
A Comirnaty oltást követően nagyon ritán szívizomgyulladás (miokarditisz) és
szívburokgyulladás(perikarditisz) eseteit jelentették. Az esetek elsősorban az oltást követő két
héten belül jelentkeztek, gyakrabban a második oltást követően, és fiatalabb férfiaknál
gyakrabban fordultak elő. Az oltást követően figyeljen a szívizomgyulladás és a
szívburokgyulladás jeleire, amilyen például a légszomj, a szívdobogásérzés vagy a mellkasi
fájdalom, és azonnal forduljon orvoshoz, ha ezek jelentkeznek.
Ha az oltást követően bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát,
gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a tájékoztatóban fel
nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
Az oltóanyag biztonságos, az oltással járó mellékhatások többnyire enyhék és néhány napon
belül elmúlnak.
Az oltóanyagról részletes alkalmazási előiratot, betegtájékoztatót az alábbi linken találja:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hu.pdf
Az oltásra kérjük hozza el a gyermek jelentkezési lapját, az oltási nyilatkozatot, valamint
védőoltási könyvét. Az oltás az oktatási intézmény tájékoztatása szerinti oltóhelyen
történik.
Tisztelettel:

az Iskola-egészségügyi Szolgálat

