ستاسو د استرازنکا )(AstraZeneca
 COVID-19د واکسین کولو وروسته
اخر ځل تازه شوي 30 :جوالی 2021

د واکسین په هکله
نن تاسی د استرازنکا  COVID-19واکسین شوی یاست.
دا واکسین کولی شي د خلکو څخه د  COVID-19د ناروغ کیدلو مخه ونیسي .د استرازنکا  COVID-19واکسین هیڅ ژوندي SARS-CoV-
 2ویروس نلري (هغه ویروس چې د  COVID-19المل کیږي) ،او دا تاسو ته  COVID-19نه شي درکولی .دا د  SARS-CoV-2ویروس
یوې مهمې برخې لپاره جینیتیک کوډ چي د سپیک پروټین په نوم یادیږي کوم چې ستاسو حجرو ته د نه زیان رسونکي عام سړ و ‘لیژدونکي’
ویروس (اډینو ویروس) سره ستاسو حجرو ته وړل کیږي .بیا ستاسو بدن سپیک پروټین رامینځته کوي او زده کوی چي د SARS-CoV-2
ویروس په پیژندلو او مبارزې لپاره یي کاروي .اډینو ویروس اصالح شوی دی نو دا نشي کولی کله چې یو ځل په حجرو کې د ننه شي ،تکثر
وکړي .پدې مانا چې دا نشي کولی نورو حجرو ته خپور شي او د انتان المل شي.

پس له واکسین کولو د څه تمه ولرم
د هر بل واکسین په څیر ،تاسو ممکن د  COVID-19واکسین د ترالسه کولو وروسته ځینې ضمنی اغیزې ولرئ.
د استرازنکا  COVID-19واکسین کولو وروسته عمومی ضمنی اغیزې شاملې دي د:
•
•
•
•
•
•
•
•

د پیچکاري په ځاي کې خوږ ،پړسوب ،سوروالي یا خارښ
ستړیا
د سر خوږ
د غړو خوږ
د زړه بدوالی
تبه او د ساړو احساس کول
د ناروغي احساس
د بندونو خوږ.

د استرازنکا  COVID-19واکسین کولو وروسته ځینی لږ عامی ضمنی اغیزې شاملې دي د:
•
•
•
•
•

د لمفا نوډونو (مرغیړي)غټیدنه )(enlarged lymph nodes
د غړو (الس او پښي) خوږ
ګنګسیت
د اشتها کمیدل
د نس خوږ.
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دا ضمني اغیزې معموال نرمې دي .د شاوخوا دوه پر دریمه برخه خلکو کې چې څوک واکسین کیږي دا پیښیژي ،چي د واکسین
کولو وروسته د یوې ورځې په اوږدو کې پیل کیږي او په یوه یا دوه ورځو کې لري کیژي.
ځینې خلک به د نورو عامو واکسینو په پرتله د دې واکسین څخه د فلو (زکام) په څیر د پام وړ نښې تجربه کړي او ممکن د نورمال
فعالیت څخه د یو مودي لپاره لرې پاتي شي .دا نښې د لومړي دوز وروسته د دویم دوز په پرتله دي.
که تاسو د واکسین کولو وروسته د پیچکاري په ځاي کي خوږ یا تبه ،د سر خوږ یا د ځان خوږ په  1تر  2ورځو کي ولري ،تاسو
کولی شئ پاراسیټمول وخوري .دا د پورتنیو ځینې نښو په کمولو کې مرسته کوي .تاسو اړتیا نلرئ چي د واکسین کولو د مخه
پاراسیټمول یا ابیوپروفین وخوري .که چیرې د پیچکاري په ځاي کې پړسوب شتون ولري ،تاسو کولی شئ یو سوړ شي (مشکوله)
پري ونیسي.
د استرازنکا  COVID-19واکسین کولو وروسته د ډیرو نادرو ضمنی اغیزو چي راپور شوي دي:
•
•

د حساسیت ډیر شدید عکس العمل ):(anaphylaxis
 oد استرازنکا دواکسین کولو وروسته د ډیر شدید عکس العمل پیښیدنه خورا کمه ده .په آسټرالیا کې یي کچه د
نورو واکسینو سره ورته ښکاري.
یو حالت چي د وینی ګندیدل او د ویني د کرویاتو تیټه کچه ( thrombosis with thrombocytopenia
)) )syndrome (TTSپه نامه یادیږي ،کوم چې د وینې ګنډیدل (ترمبوسس) او د ویني د کرویاتو ټیته کچه
(ترومبوسیتوپینیا) ولري:
 oد آسټرالیا او بهر څخه مالومات دا ښیې چې  TTSیو خورا نادر حالت دی
 oد وینې ګندیدل کیدی شي د بدن په بیالبیلو برخو کې پیښ شي ،په شمول د مغز (دا د دماغي وینوس سینوس
ترومبوسس ) (cerebral venous sinus thrombosisپه نامه یادیږي) او د معدې (splanchnic
) vein thrombosisپه نامه یادیږي) د وینې د کرویاتو ټیټه کچه کیدی شي د وینې د بهیدني المل شي.
 oد دې وضعیت نښې اکثرا د واکسین کولو وروسته د  4تر  42ورځو ترمنځ پیشیژي.
 oخلک په داسي وضعیت کې ډیر ناروغه وي او روغتون ته د تلو اړتیا لري .دا حالت کیداي شي د اوږدې مودې
معلولیت ،او حتی د مرګ المل هم شي.
 oد  TTSپه اړه نور مالومات په (Patient information sheet on AstraZeneca COVID-19
) vaccine and TTSکي موندلي شي.

تاسو باید د واکسین کولو وروسته د طبي پاملرنې غوښتنه وکړئ که:
•
•
•

که تاسو فکر کوي چي حساسیت مو کړی دي .که تاسو جدي نښې ولرئ ،لکه په ساه ایستلو کې ستونزې ،د نفس قیدیدل ،د
زړه ضربان ګړندۍ کیدل یا بیحاله کیدل 000 ،ته زنګ ووهي.
که تاسو د واکسین د اټکل شویو ضمني اغیزي ولرئ چې د څو ورځو وروسته الهم له مینځه ندي تللی.
که تاسو الندې کومې نښې ولرئ ،په ځانګړي توګه د واکسین کولو وروسته د  4څخه تر  42ورځو کي وروسته:
 oد سر خوږ چې د واکسین کولو وروسته د  48ساعتونو څخه ډیر دوام وکړي یا داسي چي د واکسین کولو
وروسته  48کی ښکاره شي .د خوږو عادی مسکن سره په اوله کي لژ ښه شي اما دوام وکړي
 oپه لیدلو کي ستونزه
 oد مخ یا د غړیو کمزوري
 oمغشوشوالي یا د ناروغي ناڅاپه نیونه.
 oد ساه لنډي
 oد سیني خوږ
 oپه دوامداره ټوګه د نس خوږ
 oد پښو پړسوب
 oهغه بخار یا زخم چي د ستني په ځاي کي نه وي او علت یي مالوم نه وي.

په ډاډ سره خپل ډاکټر ته ووایاست چې تاسو پدې وروستیو کې واکسین ترالسه کړی دی .د هغه نښو لپاره چې عاجلي ندي ،تاسو
کولی شئ خپل د روغتیا منظم چمتو کونکي (معموال ستاسو  )GPوګورئ.

د واکسین د خوندیتوب څارنه او د ضمني اغیزو راپور ورکول
تاسو کولی شئ خپل د واکسین چمتو کونکي یا د روغتیا پاملرنې مسلکي ته د شکمنو ضمني اغیزو راپور ورکړئ .بیا به دوی ستاسو
په استازیتوب ستاسو ایالت یا د سیمې روغتیا څانګې یا مستقیم د درملنې توکو ادارې ( Therapeutic Goods
 )Administration (TGAته رسمي راپور چمتو کړي.
که تاسو غواړئ چي پخپله راپور ورکړئ ،مهرباني وکړئ د  TGAویب پاڼه ته ورشي او په دي پاڼه کې الرښوونې یي تعقیب
کړئhttps://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine :
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د واکسین کولو وروسته د  COVID-19ازموینه
د  COVID-19واکسین کولو ځینې ضمني اغیزې ممکن د  COVID-19نښو او عالئمو ته ورته وي (د مثال په توګه تبه) .په
هرصورت ،د  COVID-19واکسین اسټرازنکا هیڅ ژوندي  SARS-CoV-2ویروس نلري او نشي کولی د  COVID-19المل
شي .تاسو ممکن د  COVID-19ازموینې یا جال کولو ته اړتیا ونلرئ:
•
•

که تاسو د واکسین کولو وروسته په لومړیو دوه ورځو کې عمومي نښې لکه تبه ،د سر خوږ یا ستړیا ولري ،او
که تاسو ډاډه یاست چې تاسو د ساه ایستلو د ستونزو نښې نلرئ (د بیلګې په توګه اوبګینه پوزه ،ټوخی ،د ستوني خوږ ،د
بوی له السه ورکول یا د خوند له السه ورکول).

په هرصورت ،تاسو باید د خپل ایالت/سیمه کې اوسني الرښوني او تازه مالومات وګورئ .دا مشوره ممکن ستاسو په سیمه کې د
 COVID-19وبا د پیښیدلو په صورت کې بدله شي .تاسو ممکن الهم د  COVID-19ازموینې ته اړتیا ولرئ که تاسو نور
معیارونه پوره کړئ ،د مثال په توګه که تاسو د یوي پیژندل شوي  COVID-19قضیې سره نږدې اړیکه لرئ .که په شک کې وي،
د طبي ارزونې په لټه کې شئ.

خپله دویمه ناسته په یاد ولرئ
دا مهمه ده چې تاسو د  COVID-19د استرازنکا واکسین دوه دوزه ،شاوخوا د  12اونیو په وقفه کي الس ته راوړي .د واکسین
کولو ترمینځ د  12اونیو څخه تر  4اونیو پورې د وقفې لنډول ممکن په ځینې شرایطو کې مناسب وي .دوهم ډوز به تاسو ته د
 COVID-19په وړاندې ښه محافظت چمتو کړي.

هغه مالومات چې تاسو یې په خپله لیدنه کې چمتو کوئ څرنګه کارول کیژي
د مالوماتو لپاره چې څرنګه ستاسو شخصي مشخصات راټول شوي ،ذخیره شوي او کارول کیژي د
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
څخه لیدنه وکړي.
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