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Mahigpit na sinusubaybayan ng Kagawaran ng Kalusugan (DH) 
ang mga potensyal na hindi kanais-nais na kaganapan 
pagkatapos ng pagbabakuna ng COVID-19 sa pamamagitan 
ng pagpapahusay ng mayroon nang passive surveillance 
at pagsasagawa ng aktibong 
pagsubaybay.

Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nakikipagtulungan din sa Unibersidad ng Hong Kong 
upang magsagawa ng isang aktibong programa ng pagsubaybay para sa Masamang Mga 
Kaganapan ng Espesyal na Interes ("AESI") na may kaugnayan sa bakunang COVID-19.

(Tagalog version)

Ang Kagawaran ng Kalusugan ay naglagay ng 
isang sistema ng pagbantay sa parmasyutiko para 
sa pagbabakuna sa COVID-19, kasama na ang 
pagtanggap ng mga ulat ng Masamang Kaganapan 
Kasunod sa Pagbabakuna ("AEFIs") na nauugnay 
sa mga bakunang COVID-19 na ginamit sa Hong 
Kong mula sa mga propesyonal sa pangangalaga 
ng kalusugan at mga industriya ng parmasyutiko. 
Alinsunod sa mga kinakailangan ng Pag-iingat at 
Pagkontrol ng Sakit (Paggamit ng Mga Bakuna) 
Regulasyon, Cap. 599K upang subaybayan ang 
anumang masamang kaganapan na nangyayari sa 
tatanggap na nauugnay sa pangangasiwa ng 
may-katuturang bakuna, hinirang ng Direktor ng 
Kalusugan ang Eksperto ng Komite sa Pagsusuri 
sa Mga Klinikal na Kaganapan Kasunod sa 
COVID-19 Immunization ("Dalubhasang Komite") 
upang magbigay ng independiyenteng pagtatasa 
ng potensyal na sanhi ugnayan sa pagitan ng mga 
bakunang AEFI at COVID-19 na ginamit sa Hong 
Kong at upang magbigay ng dalubhasang payo sa 
Pamahalaan tungkol sa mga bagay na nauugnay 
sa kaligtasan.

fb.com/CentreforHealthProtection

衞生防護中心Facebook專頁

www.coronavirus.gov.hk

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus: Centre for Health Protection Facebook Fanpage
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Tagalog version 

 

Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19 
 
Ang Kagawaran ng Kalusugan ay naglagay ng isang sistema ng pagbantay sa parmasyutiko 
para sa pagbabakuna sa COVID-19, kasama na ang pagtanggap ng mga ulat ng Masamang 
Kaganapan Kasunod sa Pagbabakuna ("AEFIs") na nauugnay sa mga bakunang COVID-19 na 
ginamit sa Hong Kong mula sa mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan at mga 
industriya ng parmasyutiko. Alinsunod sa mga kinakailangan ng Pag-iingat at Pagkontrol ng 
Sakit (Paggamit ng Mga Bakuna) Regulasyon, Cap. 599K upang subaybayan ang anumang 
masamang kaganapan na nangyayari sa tatanggap na nauugnay sa pangangasiwa ng may-
katuturang bakuna, hinirang ng Direktor ng Kalusugan ang Eksperto ng Komite sa Pagsusuri 
sa Mga Klinikal na Kaganapan Kasunod sa COVID-19 Immunization ("Dalubhasang Komite") 
upang magbigay ng independiyenteng pagtatasa ng potensyal na sanhi ugnayan sa pagitan 
ng mga bakunang AEFI at COVID-19 na ginamit sa Hong Kong at upang magbigay ng 
dalubhasang payo sa Pamahalaan tungkol sa mga bagay na nauugnay sa kaligtasan. 
 
Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nakikipagtulungan din sa Unibersidad ng Hong Kong upang 
magsagawa ng isang aktibong programa ng pagsubaybay para sa Masamang Mga Kaganapan 
ng Espesyal na Interes ("AESI") na may kaugnayan sa bakunang COVID-19. 
 
Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19 
 
Mahigpit na sinusubaybayan ng Kagawaran ng Kalusugan (DH) ang mga potensyal na hindi 
kanais-nais na kaganapan pagkatapos ng pagbabakuna ng COVID-19 sa pamamagitan ng 
pagpapahusay ng mayroon nang passive surveillance at pagsasagawa ng aktibong 
pagsubaybay. 
 
Bukod sa pag-aatas sa aplikante ng pahintulot na mag-ulat ng mga lokal na hindi kanais-nais 
na kaganapan kasunod ng mga pagbabakuna (AEFIs), ang DH ay nanatili sa pagtingin at 
tinukoy ang pagtatasa sa kaligtasan at pagiging epektibo ng mga bakuna na inilathala ng mga 
awtoridad sa pagsasaayos ng droga ng iba't ibang mga bansa at rehiyon at World Health 
Organization (WHO). 
 
Bukod sa paglalathala ng Vaccination Fact Sheets na naglilista ng mga inaasahang epekto 
pagkatapos ng pagbabakuna at kung kinakailangan upang humingi ng payo ng mga 
propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, binanggit ng DH ang mga diskarte sa kaligtasan 
sa pagsubaybay sa bakuna ng COVID-19 na inirekomenda ng WHO upang mapahusay ang 
mayroon nang passive pagsubaybay at pagsasagawa ng aktibong pagsubaybay. Kasama sa 
mga hakbang sa pagsubaybay ang: 
 
(i) Ang isang nakalaang sistema ng Pag-uulat sa Libre ng Kaganapan sa Bakuna sa COVID-19 
ay naitakda upang makatanggap ng mga ulat ng AEFI ng mga bakunang COVID-19 mula sa 
mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan at industriya ng parmasyutiko; 
 
(ii) Ang mga liham sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga kaugnay na 
samahan ay inisyu upang mahimok sila na mag-ulat ng hinihinalang malubhang o hindi 
inaasahang mga AEFI; at 
 
(iii) Para sa aktibong pagsubaybay, nakipagtulungan ang DH sa Kagawaran ng Pharmacology 
at Parmasya ng Unibersidad ng Hong Kong upang aktibong mangolekta ng data ng mga 
potensyal na masamang epekto ng mga awtorisadong bakuna, sa partikular na bihirang o 
seryosong masamang pangyayari ng espesyal na interes (AESI) ( hal. Guillain Barre 
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syndrome, talamak na nagkalat na encephalomyelitis) mula sa publiko at pribadong pasilidad 
sa pangangalaga ng kalusugan at magsagawa ng mga pagtatasa ng causality. Sa parehong 
oras, isasagawa din ang komprehensibong pagsubaybay sa lahat ng mga potensyal na hindi 
kanais-nais na kaganapan sa pagitan ng iba't ibang mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 
mula sa mga piling target na grupo. 
 
Upang maiugnay sa mga nabanggit na hakbang sa pagsubaybay, itinatag ng DH ang Komite 
ng Dalubhasa sa Pagsusuri sa Mga Klinikal na Kaganapan Sumusunod sa COVID-19 
Immunization (Expert Committee) para sa patuloy na pagsubaybay sa mga potensyal na 
klinikal na kaganapan (kabilang ang mga AEFI at AESI) na nauugnay sa pagbabakuna ng 
COVID-19 at magbigay mga dalubhasang opinyon at payo sa pagsubaybay sa kaligtasan ng 
mga awtorisadong bakuna. Ang Komite ng Dalubhasa ay bumuo ng plano sa komunikasyon 
sa peligro, na sumasaklaw sa pagsubaybay, abiso at pag-follow up ng mga naiulat na klinikal 
na kaganapan. Kasama sa mga follow up na pagkilos ang mga alerto sa kaligtasan sa 
nababahaging bakuna sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, pag-update 
ng mga label ng produkto at impormasyon ng produkto, at pagtuturo sa tagapagbigay ng 
bakuna na magsagawa ng mga naaalala, atbp. Kung ang mga panganib ng pinahintulutang 
bakuna ay higit sa mga benepisyo, ang DH ay gagawa ng naaangkop na mga aksyon , na 
kasama ang pagbibigay ng nauugnay na impormasyon sa Advisory Panel na itinatag sa ilalim 
ng Regulasyon ng Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Paggamit ng Mga Bakuna) (Cap. 599K) 
upang suriin at isaalang-alang kung irerekomenda ang Kalihim ng Pagkain at Pangkalusugan 
na bawiin ang pahintulot ng nababahala. bakuna 
 
Ang Pamahalaang ay nakatuon sa masusing pagsubaybay sa mga potensyal na seryosong 
klinikal na kaganapan pagkatapos ng pagbabakuna ng mga bakuna sa COVID-19 at tugunan 
ang mga alalahanin sa publiko para sa pangangalaga ng kalusugan ng publiko. 
 
Noong 31 Agosto 2021, ang kabuuan ng 12 113 katao ang nahawahan ng COVID-19 at 212 

ang namatay sa sakit sa Hong Kong. Hiwalay, halos 7.59 milyong dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19 ang naibigay. Sa parehong panahon, natanggap ng DH ang tungkol sa 5 579 mga 

ulat ng masamang kaganapan (0.07 porsyento ng kabuuang dosis ng bakuna na ibinibigay), 

kabilang ang 38 mga kaso ng kamatayan na may bakuna sa loob ng 14 araw bago sila 

pumanaw (0.0005 porsyento ng kabuuang dosis ng bakuna na ibinibigay ). Napagpasyahan 

ng Komite ng Dalubhasa na 19 kaso ay walang kaugnayan sa COVID-19 na pagbabakuna at 

paunang isinasaalang-alang na 19 kaso ay hindi naiugnay sa pagbabakuna. Isinasaalang-alang 

ng Komite ng Dalubhasa na walang kakaibang pattern na kinilala sa ngayon, at magpapatuloy 

itong malapit na subaybayan ang sitwasyon at karagdagang mangolekta ng maraming data 

para sa pagtatasa. 

Bukod dito, batay sa pagsusuri ng estadistika ng mga nauugnay na numero, walang 

katibayan na ang pagbabakuna ay nagdaragdag ng peligro ng kamatayan para sa mga 

tatanggap. 

Ayon sa peligro na plano sa komunikasyon na inindorso ng Komite ng Dalubhasa, ang mga 

numero at buod ng mga kaganapan sa klinikal na natanggap ay ilalabas at mai-update sa 

dalawang linggo:  

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-
19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 
 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
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Mangyaring bisitahin din ang Thematic Website (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) 
nang regular para sa karagdagang impormasyon at mga pag-update. 


