POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ ODPOWIADA
NA PYTANIA ZWIĄZANE Z DRUGĄ DAWKĄ SZCZEPIONKI
PRZECIW COVID-19 ORAZ SZCZEPIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 – DRUGA DAWKA
CZY TO PRAWDA, ŻE PO DRUGIEJ DAWCE WIĘCEJ
OSÓB ŹLE SIĘ CZUJE NIŻ PO PIERWSZEJ?
Reakcja na szczepienie jest indywidualnie zmienna.
Zdecydowana większość szczepionych nie ma żadnych
objawów po szczepieniu, u części osób mogą pojawić się
dolegliwości po pierwszej lub drugiej dawce. Nie ma tu
jednoznacznych zależności, choć można zaobserwować, że
w przypadku szczepionek mRNA ewentualne dolegliwości
częściej dotyczą drugiej dawki, a w przypadku szczepionek
wektorowych – pierwszej dawki.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE OBJAWY POSZCZEPIENNE
PO DRUGIEJ DAWCE?
Objawy po 2. dawce szczepienia mogą być takie same jak
w przypadku 1. dawki czyli np.:
ból/zaczerwienienie/obrzęk w miejscu wkłucia,
osłabienie,
stany podgorączkowe,
dreszcze,
bóle głowy.
Jednak odpowiedź na szczepienie jest indywidualna, a rodzaj/
nasilenie objawów u każdego pacjenta mogą być różne.

JAKIE LEKI MOŻNA PRZYJĄĆ, JEŚLI PO DRUGIEJ
DAWCE WYSTĄPI BÓL, GORĄCZKA?
W przypadku występowania działań niepożądanych takich
jak bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, złe samopoczucie możliwe jest przyjęcie zarówno paracetamolu
(np. Panadol), jak i niesteroidowego leku przeciwzapalnego – np. ibuprofenu (np. Nurofen). Nie zaleca się przyjmowania tych leków przed szczepieniem „na wszelki wypadek”.

CZY PRZED DRUGĄ DAWKĄ BRAĆ
PROFILAKTYCZNIE LEKI PRZECIWBÓLOWE/
PRZECIWZAPALNE?
Nie zaleca się profilaktycznego przyjmowania leków przeciwbólowych/przeciwzapalnych w związku ze szczepieniem.

CZY OSOBY REZYGNUJĄCE Z DRUGIEJ DAWKI
SZCZEPIENIA MOGĄ SIĘ CZUĆ BEZPIECZNIE?
Zaszczepienie tylko jedną dawką w przypadku szczepionek dwudawkowych nie daje pełnej odporności. Niepełne
szczepienie nie chroni też wystarczająco przed nowymi wariantami wirusa. Tylko pełny schemat szczepienia zapewnia wysoką
ochronę przed zachorowaniem.

CZY MOŻLIWE JEST UKOŃCZENIE SCHEMATU
SZCZEPIENIA INNYM PREPARATEM?
Zgodnie z charakterystykami produktów leczniczych (ChPL)
szczepionek oraz obecnie obowiązującymi w Polsce zaleceniami, rozpoczęty schemat powinien być zakończony tym
samym preparatem. Trwają obecnie badania dotyczące mieszanych schematów szczepienia i kiedy poznamy ich wyniki,
być może nastąpi zmiana zapisów ChPL i zmiana zaleceń.

JAKIE SĄ W TEJ CHWILI ZALECANE ODSTĘPY
POMIĘDZY DAWKAMI POSZCZEGÓLNYCH
PREPARATÓW?
Na dzień dzisiejszy zalecane odstępy pomiędzy dawkami
poszczególnych preparatów wynoszą:
• Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 21 dni (nie dłużej niż 42 dni)
• Moderna 28 dni (nie dłużej niż 42 dni)
• Vaxzevria AstraZeneca od 35 dni ( (nie krócej niż 28 i nie
dłużej niż 84 dni od pierwszej dawki)

