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Contraindications and precautions
Package insert:
– Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to any component of the Pfizer-BioNTech
COVID-19 vaccine is a contraindication to vaccination.
– Appropriate medical treatment used to manage immediate allergic reactions must be
immediately available in the event an acute anaphylactic reaction occurs following
administration of the vaccine.
Because of reports of anaphylactic reactions in persons vaccinated outside of clinical trials,
the additional following guidance is proposed:
– A severe allergic reaction to any vaccine or injectable therapy (intramuscular, intravenous,
or subcutaneous) is a precaution to vaccination at this time.
– Vaccine providers should observe patients after vaccination to monitor for the occurrence
of immediate adverse reactions:
• Persons with a history of anaphylaxis : 30minutes
• All other persons : 15mins

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC )

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ PfizerBioNTech COVID-19 στους Αλλεργικούς ασθενείς.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ Pfizer-COVID-19
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
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Ιστορικό αλλεργίας σε τροφές,
κατοικίδια ζώα, έντομα,
δηλητήριο υμενοπτέρων,
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα,
latex (λάτεξ), κ.α.
Ιστορικό αλλεργίας σε
φάρμακα ληφθέντα από το
στόμα (περιλαμβανομένων των
από το στόμα ισοδύναμων ενός
ενέσιμου φαρμάκου).
Μη-σοβαρή αλλεργία σε
εμβόλια ή άλλα ενέσιμα
φάρμακα (π.χ. όχι-αναφυλαξία)
Οικογενειακό ιστορικό
αναφυλαξίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ
15-λεπτά περίοδος ιατρικής
παρακολούθησης μετά τον
εμβολιασμό.
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Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία)
σε άλλο εμβόλιο (μηπεριλαμβανομένου του PfizerBioNTech εμβολίου).
Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξίας)
σε ένα ενέσιμο φάρμακο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

•

Ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης (π.χ. αναφυλαξία)
σε οποιοδήποτε συστατικό του
εμβολίου Pfizer-BioNTech
COVID-19.

•

Όχι εμβολιασμός

ΔΡΑΣΕΙΣ
•
•
•

Εκτίμηση του κινδύνου.
Πιθανή αναβολή του
εμβολιασμού.
30-λεπτά περίοδος ιατρικής
παρακολούθησης μετά τον
εμβολιασμό.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Αντενδείξεις και προφυλάξεις
Ένθετο συσκευασίας:
- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του
εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19.
- Κατάλληλη ιατρική θεραπεία αντιμετώπισης άμεσης αλλεργικής αντίδρασης πρέπει
να είναι άμεσα διαθέσιμη, για την περίπτωση οξείας αναφυλακτικής αντίδρασης που
μπορεί να εμφανιστεί μετά τη χορήγηση του εμβολίου.
Λόγω των αναφερόμενων αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ανθρώπους που
εμβολιάστηκαν εκτός κλινικών μελετών, προτείνονται οι επιπλέον ακόλουθες οδηγίες:
- Μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε εμβόλιο ή ενέσιμη θεραπεία
(ενδομυϊκή, ενδοφλέβια ή υποδόρια) απαιτεί προσοχή στον εμβολιασμό αυτή την
στιγμή.
- Οι υγειονομικοί πάροχοι των εμβολίων θα πρέπει να παρακολουθούν τους
εμβολιασθέντες μετά τον εμβολιασμό για την πιθανή εμφάνιση άμεσων
ανεπιθύμητων αντιδράσεων:
Þ 30 λεπτά για τα άτομα με οποιοδήποτε ιστορικό αναφυλαξίας
Þ 15 λεπτά για όλα τα άλλα άτομα.

