Информации за
AstraZeneca
AstraZeneca вакцина
Постои врска помеѓу вакцината AstraZeneca и една ретка состојба која вклучува
згрутчување на крвта и ниско ниво на тромбоцити (крвни плочки) во крвта. Состојбата се
нарекува синдром на тромбоза со тромбоцитопенија (TTS).
Вакцинацијата против КОВИД-19 се препорачува за сите возрасни лица. Вакцината Pfizer
е претпочитана вакцина против КОВИД-19 за возрасни лица помлади од 60 години.
Сепак, возрасните лица под 60-годишна возраст сè уште можат да изберат да ја примаат
вакцината AstraZeneca. Разговарајте со вашиот лекар за да ви помогне да донесете
одлука.
Вакцината AstraZeneca ќе биде дадена на луѓе на 60 години и постари.
Што е синдромот на тромбоза со тромбоцитопенија (позната како TTS)?
Тромбоза значи згрутчување на крвта.
Тромбоцитопенија значи ниско ниво на тромбоцити во крвта.
TTS е ретко, потенцијално несакано дејство на вакцината AstraZeneca. Ако се случи, тоа
може да биде сериозно и може да предизвика попреченост или смрт. TTS предизвикува
згрутчување на крвта, што може да биде во различни делови од телото. Исто така, може
да предизвика ниско ниво на тромбоцити во крвта, што може да доведе до крвавење. Не
постои поврзаност помеѓу вакцината Pfizer и TTS.
Кога се случува TTS?
Пријавените случаи на TTS се случиле помеѓу 4 до 42 дена по вакцинацијата, обично по
првата доза на вакцината AstraZeneca.
Колку често се случува TTS?
TTS се случува ретко. Во моментов се проценува дека влијае на приближно 1 до 2 лица
на секои 100.000 луѓе кои ја примиле вакцината AstraZeneca против КОВИД-19. Но, кај
луѓето помлади од 60 години, се проценува дека стапката е повисока и изнесува 2 до 3
лица на секои 100.000 луѓе кои ја примиле таа вакцина. Овие проценки ќе бидат
ажурирани кога ќе бидат достапни повеќе информации.
Дали некои групи се повеќе изложени на ризик од TTS?
Се чини дека TTS се јавува почесто кај помладите возрасни лица, иако е забележан и кај
некои постари лица. Не знаеме дали постојат претходно постоечки медицински состојби
што можат да придонесат за згрутчување на крвта. Истражувањата се во тек.
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Кои се симптомите на TTS?
TTS може да предизвика некои од следниве симптоми:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тешка непрекината главоболка која:
o
се јавува најмалку 2 дена после вакцинацијата
o
не помагаат вообичаени лекови против болки
o
може да биде посилна кога лежите
мачнина и повраќање
заматен вид
тешкотии во зборувањето
сонливост
напади
тешкотии при дишењето
болки во градите
отоци на нозете
постојани болки во стомакот
мали крвни дамки под кожата подалеку од местото на инјектирање.

Ако вие или некој друг добиете некој од овие сериозни придружни ефекти по
вакцинацијата против КОВИД-19, треба веднаш да повикате 000.
Дали користа од вакцината AstraZeneca е поголема од ризиците?
Да. Користа од вакцинацијата е поголема од ризиците, особено кај постарите луѓе кај кои
постои поголем ризик КОВИД-19 да предизвика тешка болест.
Што ако имате помалку 60 години и сте закажале да ја добиете првата доза на
AstraZeneca?
Ако сте го закажале добивањето на првата доза на вакцината AstraZeneca и имате
помалку од 60 години, разговарајте со вашиот лекар. Таа или тој ќе ви помогне да
одлучите дали да ја примите вакцината.
Што ако сте ја примиле првата доза на AstraZeneca и треба наскоро да ја примите
втора?
Речиси сите пријавени случаи на TTS се случиле по добивањето на првата доза на
вакцината AstraZeneca против КОВИД-19. Ако немате сериозни придружни ефекти по
првата доза на вакцината AstraZeneca, можете со сигурност да ја примите втората доза,
дури и ако сте помлади од 60 години.
Дали вакцината AstraZeneca е безбедна за луѓето кои имале згрутчување на крвта
во минатото?
Дури и ако порано сте имале други видови на згрутчување на крвта или кај вас постои
ризик од згрутчување на крвта, сепак може да ја примите вакцината AstraZeneca. Нема
докази дека ако претходно сте имале згрутчување на крвта, тоа го зголемува ризикот од
TTS по вакцинирањето со AstraZeneca.
За повеќе информации
Ако имате прашања во врска со вакцината AstraZeneca, разговарајте со вашиот лекар,
одете на www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages или јавете се на Националната
линија за помош за коронавирус на 1800 020 080. За писмено и усно преведување, јавете
се на 131 450.
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