اطالعات درباره استرازنکا
واکسن استرازنکا
رابطه ای بین واکسن استرازنکا و حالت نادری وجود دارد که شامل لخته شدن خون و سطح پایین پالکت خون می شود .این حالت
ترومبوز با سندرم ترومبوسیتوپنی ( )TTSنامیده می شود.
واکسیناسیون کووید 19-برای همه بزرگساالن توصیه می شود .واکسن فایزر واکسن ترجیحی در مقابل کووید 19-برای بزرگساالن
زیر  60سال است .با این حال ،بزرگساالن زیر  60سال ممکن است هنوز هم انتخاب کنند که واکسن استرازنکا را دریافت کنند.
برای کمک به تصمیم گیری تان ،با پزشک خود صحبت کنید.
واکسن آسترازنکا به افراد  60ساله و باالتر زده خواهد شد.
ترومبوز با سندرم ترومبوسیتوپنی (شناخته شده به نام  )TTSچیست؟
ترومبوز به معنی لخته خون است.
ترومبوسیتوپنی به معنی پایین بودن سطح پالکت خون است.
 TTSیک عارضه جانبی نادر و بالقوه واکسن استرازنکا است .اگر این اتفاق بیفتد ،می تواند موردی جدی باشد و باعث ناتوانی یا
مرگ شود TTS .باعث لخته شدن خون می شود که می تواند در قسمت های مختلف بدن باشد .این حالت همچنین
می تواند پایین بودن سطح پالکت خون را ایجاد کند که ممکن است منجر به خونریزی شود .هیچ رابطه ای بین واکسن فایزر و TTS
وجود ندارد.
 TTSچه زمانی اتفاق می افتد؟
موارد گزارش شده  TTSبین  4تا  42روز پس از واکسیناسیون ،معموالً با اولین دوز واکسن استرازنکا اتفاق افتاده است.
 TTSچقدر رایج است؟
 TTSنادر است .در حال حاضر تخمین زده میشود حدود  1تا  2نفر از صد هزار نفر که واکسن Astrazeneca COVID-19
را دریافت میکنند ،تحت تأثیر قرار گیرند .برای کسانی که زیر  60سال هستند  ،این میزان تخمین زده می شود که در حدود  2تا 3
نفر در هر  100000نفر باالتر باشد .این تخمین ها با دسترسی به اطالعات بیشتر ،به روز خواهد شد.
آیا هیچ گروهی بیشتر در معرض خطر  TTSاست؟
به نظر می رسد  TTSدر بزرگساالن جوانتر شایع تر است ،اگر چه در برخی از بزرگساالن مسن گزارش شده است .ما نمی دانیم
که آیا هیچ وضعیت پزشکی که از قبل وجود دارد ،ممکن است بر لخته شدن خون تاثیر بگذارد یا نه .پژوهشگران در حال بررسی
این موضوع هستند.
عالئم  TTSچیست؟
 TTSممکن است برخی از عالئم زیر را ایجاد کند:
•
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سردرد شدید مداوم که:
 oحداقل  2روز پس از واکسیناسیون ظاهر می شود
 oبا داروهای ساده تسکین درد بهبود نمی یابد
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 oممکن است هنگام دراز کشیدن بدتر شود
حالت تهوع و استفراغ
تاری دید
مشکل در صحبت کردن
خواب آلودگی
تشنج
دشواری تنفس
درد قفسه سینه
تورم در پاهایتان
درد مداوم شکم
لکه های کوچک خون زیر پوستی ،دور از محل تزریق.

اگر شما یا فرد دیگری هر یک از این عوارض جانبی جدی را پس از واکسیناسیون کووید 19-داشته باشید ،باید فورا با  000تماس
بگیرید.
آیا مزایای واکسن استرازنکا بیشتر از خطرات آن است؟
بله .مزایای واکسیناسیون بیشتر از خطرات آن است ،مخصوصا برای افراد مسن که خطربیشتر مریضی شدید کووید 19-برایشان
وجود دارد.
اگر شما زیر  60سال هستید و برای دریافت اولین دوز خود از استرازنکا رزرو کرده اید ،چه می شود؟
اگر شما برای اولین دوز واکسن استرازنکا رزرو کرده اید و زیر  60سال سن دارید ،با پزشک خود صحبت کنید .او به شما کمک
می کند تا تصمیم بگیرید که آیا واکسن را دریافت کنید یا خیر.
اگر شما اولین دوز خود را از آسترازنکا دریافت کرده اید و نوبت دریافت دوز دوم واکسن تان رسیده است ،چه می شود؟
تقریبا تمام موارد گزارش شده از  TTSپس از دریافت اولین دوز واکسن کووید 19-استرازنکا رخ داده است .اگر پس از اولین دوز
واکسن استرازنکا عوارض جانبی شدیدی نداشتید ،می توانید با اطمینان دوز دوم خود را دریافت کنید ،حتی اگر زیر  60سال داشته
باشید.
آیا واکسن استرازنکا برای افرادی که قبال لخته خون داشته اند امن است؟
اگر در گذشته انواع دیگری از لخته شدن خون داشته باشید یا در معرض خطر لخته شدن خون هستید ،هنوز هم می توانید واکسن
استرازنکا را دریافت کنید .شواهدی وجود ندارد که نشان دهد داشتن لخته خون قبلی خطر ابتال به  TTSرا به دنبال دریافت واکسن
استرازنکا افزایش میدهد.
برای کسب اطالعات بیشتر
اگر سوالی در مورد واکسن استرازنکا دارید ،با پزشک خود صحبت کنید ،به وب سایت www.health.gov.au/covid19-
 languages-vaccinesبروید ،یا با خط تلفن ملی کرونا ویروس به شماره  1800 020 080تماس بگیرید .برای خدمات
ترجمه شفاهی و کتبی با شماره  131 450تماس بگیرید.
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