AstraZeneca വിവരങ്ങൾ
AstraZeneca വാക്സിൻ
AstraZeneca വാക്സിന ും രക്തും കട്ടപിടിക്ക ന്നത ും രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്ലെറ്ിലെ
്
അളവ ക റയ ന്നത മായ വളലര അപൂർവമായ ഒര അവസ്ഥയ ും തമ്മിൽ ഒര
ബന്ധമ ണ്ട.്“പ്ല്താപ്ലപാസസപ്ലറ്ാപീനിയപ്ലയാട കൂടിയ പ്ല്താപ്ലപാസിസ (TTS)”്
എന്നാണ ഈ അവസ്ഥ അറിയലെട ന്നത.
COVID-19 വാക്സിൻ എല്ലാ മ തിർന്നവർക്ക ും ശ പാർശ ലെയ്യലെട ന്ന . COVID-19ന എതിലര 60 വയസ്സിന താലെ ്പായമ ള്ള മ തിർന്നവർക്ക നൽകാൻ ്പഥമ
പരിഗണന നൽക ന്ന വാക്സിനാണ Pfizer വാക്സിൻ. എന്നിര ന്നാെ ും, 60
വയസ്സിന താലെയ ള്ള മ തിർന്നവർക്ക ത ടർന്ന ും AstraZeneca വാക്സിൻ
സവീകരിക്കാൻ തീര മാനിക്കാവ ന്നതാണ. തീര മാനലമട ക്കാൻ നിങ്ങലള
സഹായിക്ക ന്നതിന പ്ല ാക്ടറ മായി സുംസാരിക്ക ക.
60 വയസ്സ ും അതിൽ കൂട തെ ും ്പായമ ള്ള ആള കൾക്ക AstraZeneca വാക്സിൻ
ആണ നൽക ന്നത.
ത്രാതപാസസതറാപീനിയതയാട കൂടിയ ത്രാതപാസിസ (TTS എന്ന
അറിയപ്പെടുന്നര) എന്നാൽ എന്താണ?
പ്ല്താപ്ലപാസിസ എന്നാൽ രക്തും കട്ടപിടിക്കൽ ആണ.
പ്ല്താപ്ലപാസസപ്ലറ്ാപീനിയ എന്നാൽ ക റഞ്ഞ രക്ത പ്ലേറ്്ലെറ് നിെകളാണ.
TTS വളലര അപൂർവ്വമാണ, അത AstraZeneca വാക്സിലെ സാധ്യതയ ള്ള ഒര
പാർശവഫെമാണ. അത സുംഭവിക്ക കയാലണങ്കിൽ, അത വളലര
അപകടകരവ ും അത സവകെയത്തിപ്ലനാ മരണത്തിപ്ലനാ ഇടയാക്ക കയ ും
ലെയ്യ ും. TTS രക്തും കട്ടപിടിക്കെ കൾക്ക ഇടയാക്ക ന്ന , ഇത ശരീരത്തിലെ
വിവിധ് ഭാഗങ്ങളിൽ സുംഭവിക്കാും. അത രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്്ലെറ് നിെകൾ
ക റയ ന്നതിന ും ഇടയാക്കാും, അത രക്ത്സാവത്തിപ്ലെക്ക നയിപ്ലേക്കാും.
എതൊഴാണ TTS സംഭവിക്കുന്നര?
TTS-ലെ റിപ്ലൊർട്ട ലെയ്യലെട്ടിട്ട ള്ള സുംഭവങ്ങൾ വാക്സിപ്ലനഷൻ എട ത്ത
പ്ലശഷും 4 മ തൽ 42 ദിവസത്തിന ള്ളിൊണ സുംഭവിേിട്ട ള്ളത, ഇത സാധ്ാരണ
AstraZeneca വാക്സിലെ ആദയ പ്ല ാസിന പ്ലശഷമാണ സുംഭവിക്ക ന്നത.
TTS എ്രമാ്രം സാധാരണമാണ?
TTS അപൂർവമാണ. AstraZeneca COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിക്ക ന്ന ഓപ്ലരാ 100,000
ആള കളിൽ 1-2 പ്ലപലരയാണ ഇത ബാധ്ിക്ക ന്നത എന്നാണ നിെവിൽ
കണക്കാക്കലെട ന്നത. എന്നാൽ 60 വയസ്സിൽ താലെ ്പായമ ള്ളവരിൽ, 100,000
ആള കളിൽ ഏകപ്ലദശും 2-3 പ്ലപർ എന്ന പ്ലതാതിൽ കൂടിയ നിരക്കിൽ ഇത
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കാണലെട ന്ന . കൂട തൽ വിവരങ്ങൾ െഭയമാക പ്ലപാൾ ഈ കണക്ക കൾ
അപ്പ്ല റ് ലെയ്യ ും.
ഏപ്പരങ്കിലും ്രൂെുകൾക്ക TTS-പ്പെ അപകടസാധയര കൂടുരലാതണാ?
െിെ മ തിർന്നവരിൽ TTS റിപ്ലൊർട്ട ലെയ്യലെട്ടിട്ട ലണ്ടങ്കിെ ും ലെറ െക്കാരിൽ
TTS കൂട തൊയി കാണലെട ന്ന . രക്തും കട്ടപിടിക്ക ന്നതിന
കാരണമാപ്ലയക്കാവ ന്ന മ ൻകാെ ലമ ിക്കൽ അവസ്ഥകള പ്ലണ്ടാ എന്ന
ഞങ്ങൾക്ക അറിയില്ല. ഗപ്ലവഷകർ ഇതിലന ക റിേ ഗപ്ലവഷണും നടത്ത കയാണ.
TTS-പ്പെ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പന്താപ്പക്കയാണ?
TTS ഇനിെറയ ന്ന െിെ െക്ഷണങ്ങൾക്ക കാരണമാപ്ലയക്കാും:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ഇനിെറയ ന്നവയ ള്ള ത ടർന്ന ലകാണ്ടിരിക്ക ന്ന ഒര കട ത്ത തെപ്ലവദന:
o വാക്സിപ്ലനഷൻ എട ത്ത 2 ദിവസും എങ്കിെ ും കെിഞ്ഞ
്പകടമാക ന്ന
o സാധ്ാരണ പ്ലവദന സുംഹാരികൾ എട ത്തിട്ട ും ശമനും െഭിക്ക ന്നില്ല
o കിടക്ക പ്ലപാൾ വഷളാപ്ലയക്ക ും
ഓക്കാനവ ും ഛർദ്ദിയ ും
കാെ്െ മങ്ങൽ
സുംസാരിക്കാൻ ബ ദ്ധിമ ട്ട
മയക്കും
ജ്വരും
ശവസിക്കാൻ ബ ദ്ധിമ ട്ട
ലനഞ്ച പ്ലവദന
നിങ്ങള ലട കാെിൽ നീര
ത ടര ന്ന വയറ പ്ലവദന
ക ത്തിവേ സ്ഥെത്ത നിന്ന അകലെയായി െർമ്മത്തിന കീെിെ ള്ള
ലെറിയ രക്ത പാട കൾ.

ഒര COVID-19 വാക്സിപ്ലനഷൻ സവീകരിേ പ്ലശഷും നിങ്ങൾപ്ലക്കാ മലറ്ാരാൾപ്ലക്കാ
ഗ ര തരമായ ഏലതങ്കിെ ും പാർശവഫെങ്ങൾ ഉണ്ടാവ കയാലണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
ഉടൻ തലന്ന 000 എന്ന നപറിൽ വിളിക്കണും.
AstraZeneca വാകസിപ്പെ
്
്പതയാജനങ്ങൾ അപകടസാധയരകതേക്കാൾ
വലുരാതണാ?
അലത. വാക്സിപ്ലനഷലെ ഗ ണങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകപ്ലളക്കാൾ വെ താണ,
്പപ്ലതയകിേ COVID-19 കൂട തൽ വഷളാവാൻ സാധ്യതയ ള്ള ്പായമായവർക്ക.
നിങ്ങേുപ്പട ്പായം 60 വയസ്സിൽ രാപ്പഴ ആയിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക
ആദ്യപ്പെ ത
ാസ AstraZeneca വാക്സിൻ സവീകരിക്കാൻ ബുക്ക
പ്പെയ്രിട്ടുമുപ്പെങ്കിൽ എന്ത പ്പെയ്യണം?
നിങ്ങള ലട ആദയലത്ത പ്ല ാസ AstraZeneca വാക്സിന ബ ക്ക
ലെയതിരിക്ക
്
കയ ും നിങ്ങള ലട ്പായും 60 വയസ്സിൽ താലെയ മാലണങ്കിൽ,
നിങ്ങള ലട പ്ല ാക്ടറ മായി സുംസാരിക്ക ക. വാക്സിൻ പ്ലവപ്ലണാ എന്ന
തീര മാനിക്കാൻ അവർ നിങ്ങലള സഹായിക്ക ും.
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നിങ്ങൾ ആദ്യപ്പെ ത
ാസ AstraZeneca വാകസിൻ
്
സവീകരിക്കുകയും
രൊമപ്പെ ത
ാസിന സമയം ആകുകയും പ്പെയ്രിട്ടുപ്പെങ്കിൽ എന്ത
പ്പെയ്യണം?
TTS-ലെ റിപ്ലൊർട്ട ലെയ്യലെട്ടിട്ട ള്ള മിക്കവാറ ും എല്ലാ സുംഭവങ്ങള ും AstraZeneca
COVID-19 വാക്സിലെ ആദയലത്ത പ്ല ാസിന പ്ലശഷമാണ സുംഭവിേിട്ട ള്ളത.
നിങ്ങള ലട ്പായും 60 വയസ്സിൽ താലെ ആലണങ്കിൽ പ്ലപാെ ും, AstraZeneca
വാക്സിലെ ആദയ പ്ല ാസ സവ ീകരിേ പ്ലശഷും പാർശവഫെങ്ങൾ
ഒന്ന മിലല്ലങ്കിൽ, രണ്ടാമലത്ത പ്ല ാസ വാക്സിൻ ആത്മവിശവാസപ്ലത്താലട
നിങ്ങൾക്ക സവീകരിക്കാവ ന്നതാണ.
മുപ രക്തം കട്ടപിടിച്ച െരി്രമുള്ള ആേുകൾക്ക AstraZeneca വാകസിൻ
്
സുരക്ഷിരമാതണാ?
നിങ്ങൾക്ക മ പ മറ് തരത്തിെ ള്ള രക്തും കട്ടപിടിക്കെ കൾ അലല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക രക്തും കട്ടപിടിക്ക ന്നതിന ള്ള അപകടസാധ്യത ഉലണ്ടങ്കിൽ
പ്ലപാെ ും, നിങ്ങൾക്ക AstraZeneca വാക്സിൻ സവീകരിക്കാവ ന്നതാണ. AstraZeneca
വാക്സിലന ത ടർന്ന TTS ഉണ്ടാക ന്നതിന ള്ള അപകടസാധ്യത മ ൻകാെ രക്തും
കട്ടപിടിേ സുംഭവങ്ങൾ മൂെും വർദ്ധിക്ക ലമന്നതിന യാലതാര ലതളിവ മില്ല.
കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക
AstraZeneca വാക്സിലന ക റിേ നിങ്ങൾക്ക എലെങ്കിെ ും
സുംശയങ്ങള ലണ്ടങ്കിൽ, പ്ല ാക്ടറ മായി സുംസാരിക്ക കപ്ലയാ,
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages എന്നത കാണ കപ്ലയാ, അലല്ലങ്കിൽ 1800
020 080 എന്ന നപറിൽ പ്ലദശീയ ലകാപ്ലറാണ സവറസ ലഹൽെ സെനിൽ
വിളിക്ക കപ്ലയാ ലെയ്യ ക. വിവർത്തന, ദവിഭാഷി പ്ലസവനങ്ങൾ െഭിക്ക ന്നതിന
131 450 എന്ന നപറിൽ വിളിക്ക ക.
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