Информация за
AstraZeneca
Ваксината AstraZeneca
Съществува връзка между ваксината AstraZeneca и едно рядко срещано състояние, което
включва кръвосъсирване и ниски нива на тромбоцитите в кръвта. Състоянието се нарича
тромбоза със синдром на тромбоцитопения (TTS).
За всички възрастни се препоръчва ваксинация срещу COVID-19. Ваксината Pfizer е
предпочитаната ваксина срещу COVID-19 за възрастни под 60-годишна възраст. Въпреки
това, възрастни под 60-годишна възраст също могат да изберат да им бъде поставена
ваксината AstraZeneca. Говорете с Вашия лекар, за да Ви помогне да вземете решение.
Ваксината AstraZeneca ще се прилага на хора на възраст 60 и повече години.
Какво представлява тромбоза със синдром на тромбоцитопения (известно като
TTS)?
Тромбоза означава кръвен съсирек.
Тромбоцитопения означава ниски нива на тромбоцитите в кръвта.
TTS е рядък, потенциален страничен ефект от ваксината AstraZeneca. Ако това се случи,
то може да бъде сериозно и може да причини увреждане или смърт. TTS причинява
кръвни съсиреци, които могат да бъдат в различни части на тялото. Той може също така
да причини ниски нива на тромбоцитите в кръвта, което може да доведе до кървене.
Няма връзка между ваксината Pfizer и TTS.
Кога се получава TTS?
Съобщените случаи на TTS са се появили между 4 и 42 дни след ваксинацията,
обикновено с първата доза от ваксината AstraZeneca.
Колко често срещан е TTS?
TTS се появява рядко. Понастоящем се очаква да засегне около 1-2 човека на 100 000
души, които бъдат ваксинирани срещу COVID-19 с AstraZeneca. При тези под 60-годишна
възраст, процентът се оценява като по-висок и е около 2-3 човека от 100 000 души.. Тези
оценки ще бъдат актуализирани, щом бъде налична повече информация.
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Има ли групи, при които рискът от TTS е по-висок?
TTS изглежда се появява по-често при по-млади хора, въпреки че за него е съобщено при
някои по-възрастни. Ние не знаем дали има някакви предварително съществуващи
медицински състояния, които могат да допринесат за кръвосъсирването. Научните
изследователи проучват това.
Какви са симптомите на TTS?
TTS може да причини някои от следните симптоми:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тежко продължаващо главоболие, което:
o се появява най-малко 2 дни след ваксинацията
o не се подобрява с обикновени болкоуспокояващи
o може да бъде по-лошо, когато легнете
гадене и повръщане
замъглено зрение
затруднен говор
сънливост
припадъци
затруднено дишане
болка в гърдите
подуване на краката
продължаваща болка в стомаха
малки кръвни петна под кожата далеч от мястото на инжектиране.

Ако Вие или друго лице получите някоя от тези сериозни нежелани реакции след
ваксинацията срещу COVID-19, трябва незабавно да се обадите на 000.
Ползите от ваксината AstraZeneca по-големи ли са от рисковете?
Да. Ползите от ваксинацията са по-големи от рисковете, особено за по-възрастните хора,
при които има по-висок риск да се разболеят тежко от COVID-19.
Какво ще стане, ако сте под 60 години и сте си записали час, за да получите
първата си доза AstraZeneca?
Ако сте си записали час за първата доза от ваксината AstraZeneca и сте на възраст под
60 години, говорете с Вашия лекар. Той/тя ще Ви помогне да решите дали да Ви бъде
поставена ваксината.
Какво ще стане, ако сте получили първата си доза AstraZeneca и Ви предстои
втората доза?
Почти всички съобщени случаи на TTS са настъпили след първата доза на ваксината
срещу COVID-19 AstraZeneca. Ако не сте имали тежки нежелани реакции след първата
доза от ваксината AstraZeneca, можете спокойно да получите втората си доза, дори ако
сте под 60-те.
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Безопасна ли е ваксината AstraZeneca за хора, които са имали кръвни съсиреци в
миналото?
Ако в миналото сте имали други видове кръвни съсиреци или ако при Вас има риск от
образуване на кръвни съсиреци, все пак може да Ви бъде поставена ваксината
AstraZeneca. Няма доказателства, че наличието на предишен кръвен съсирек повишава
риска от TTS след ваксината AstraZeneca.
За повече информация
Ако имате въпроси относно ваксината AstraZeneca, говорете с Вашия лекар, посетете
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages или се обадете на National Coronavirus
Helpline [Гореща национална линия за коронавирус] на 1800 020 080. За писмен или устен
превод се обадете на 131 450.
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