د اسټرازنیکا ) (AstraZenecaپه اړه
مالومات
د اسټرازنیکا واکسین
د اسټرازنیکا واکسین او د خورا نادر وضعیت ترمنځ د یوي اړیکي شتون شته دي ،کوم چې د وینې ګندیدل او د وینې تیټی کچي
پلتیلیت دی .دغه وضعیت ته د ترمبوسس د ترمبوسایټوپنیا سنډروم ( Thrombosis with Thrombocytopenia
 )Syndrome (TTSویل کیږي.
د  COVID-19واکسین کول د ټولو لویانو لپاره وړاندیز کیږي .د فایزر واکسین د  50کلونو څخه د کم عمر لرونکیو بالغانو لپاره د
 COVID-19په مقابل کي غوره واکسین دی .اما ،د  50کلونو څخه د کم عمر لرونکي کسان کولي شي د اسټرازنیکا واکسین
ترالسه کول غوره کړي .د خپل ډاکټر سره د خپلې پریکړې په کولو کې د مرستې لپاره خبرې وکړئ.
د اسټرازنیکا واکسین به  50کلونو او د ډیر عمر لرونکیو خلکو ته ورکړل شي.
د ترمبوسس د ترمبوسایټوپنیا سنډروم ( )Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTSڅه ته ویل
کیږي؟
ترمبوسس د ویني ګندیدلو ته وایي.
ترمبوسایټوپنیا د وینې تیټی کچي پلتیلیت ته وایي.
 TTSد اسټرازنیکا واکسین خورا نادر ،احتمالي ضمني اغیزه ده .که دا پیښ شي ،دا کیدي شي جدي وي او د معلولیت یا مرګ المل
هم شي TTS .د وینې ګندیدلو المل کیږي ،کوم چې کیدی شي د بدن په مختلفو برخو کې وي .دا د وینې تیټی کچي پلتیلیت المل هم
کیدی شي ،کوم چې د وینې د بهیدو المل کیژي.
 TTSڅه وخت پیښیږي؟
د  TTSراپور شوي قضیې د واکسین کولو څخه وروسته د  4څخه تر  28ورځو پورې ،معموال د استرازنیکا واکسین د لومړی دوز
سره پیښې شوي دي.
 TTSڅومره عام دی؟
 TTSخورا نادر دي .د  21یم  2021د هغو لویانو یچ  50کلونو څخه پورته عمر لري دا اټکل ک ږیي یچ د یو ملیون خلکو څخه  12تنو
باندې اغ زیه وکړي څوک یچ د اسیازنیکا  COVID-19واکس ز
ی ترالسه کوي .مګر د هغو کسانو لپاره یچ عمر ی د  50کلونو څخه کم
ز
ژ
وي ،پداس حال ک یچ بیا هم خورا نادر دي ،اوس مهال اټکل کیي یچ د یو ملیون خلکو څخه شاوخوا  40-20خلکو ک اغیه کوی .دا
ز
اټکلونه د خلکو د لږ شمی پر اساس دي یچ په آسیالیا ک واکس ز
بهری هیوادونو ک لیدل شوي دي
ی شوي مګر د ورته شمی زی یچ په
سمون لري .دا اټکلونه به تازه ژس کله یچ نور مالومات چمتو ک ږیي.
ایا کومې ډلې د  TTSد ډیر خطر سره مخ دي؟
 TTSپه ځوانانو کې ډیر عام ښکاري ،که څه هم دا په ځینو زړو کې هم راپور شوی دي .موږ نه پوهیږو چې دلته کوم د مخه
موجود طبي شرایط شتون لري چې ممکن د وینې ګندیدلو کې مرسته وکړي .څیړونکي پدې اړه تحقیقات کوي.
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د  TTSنښې او عالئم څه دي؟
 TTSممکن د الندې عالئمو سبب شي:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

یو شدید دوامداره د سرخوږ چې:
 oلږترلږه د واکسین کولو څخه  4ورځې وروسته څرګندیږي
 oد خوږ د ساده درملو سره نه ښه کیژي
 oکله چي څملي کیدای شي ډیر خراب وي
د زړه بدوالي خواګرځیدل
په لیدلو کي ستونزه
په خبرو کړلو کې مشکل
خوبجنتوب
د حملي (تشنج) پیشیدنه
په ساه ایستلو کي ستونزه
د سیني خوږ
په لنګیو کي پړسیدل
دوامداره د نس (معدي) خوږ
د پوسټکي الندې د وینې کوچنۍ ګندي د پیچکاري د ساحې څخه لرې وي.

که تاسو یا کوم بل څوک د  COVID-19واکسین د ترالسه کولو وروسته له دې جدي کومي ضمني اغیزو سره مخ شي ،نو تاسو باید
سمدالسه  000ته زنګ ووهئ.
ایا د اسټرازنیکا واکسین ګټې یي د خطرونو څخه ډیرې دي؟
هو .د واکسین کولو ګټې د خطرونو څخه ډیرې دي ،په ځانګړي توګه د زړو خلکو لپاره چې د  COVID-19څخه د ډیر ناروغ
کیدلو خطر لري.
څه به وشي ،که تاسو د  50کلونو څخه کم عمر ولرئ او د اسټرازنیکا لومړی ډوز د ترالسه کولو لپاره ثبت شوي یاست؟
که تاسو د اسټرازنکا واکسین لومړی ډوز لپاره ثبت شوی وي او تاسو د  50کلونو څخه کم عمر ولرئ ،نو خپل ډاکټر سره خبرې
وکړئ .دوی به تاسو سره د پریکړه په کولو کي مرسته وکړي چې ایا واکسین شي.
څه به وشي ،که چیرې تاسو د اسټرازنیکا لومړی دوز ترالسه کړی وي او تاسو د دوهم ډوز منتظر یاست؟
د  TTSنږدې ټولې راپور شوې قضیې د اسټرازنکا  COVID-19د واکسین لومړی دوز وروسته پیښ شوې .که تاسو د اسټرازنکا
واکسین د لومړي دوز وروسته تاسو کومي جدي ضمني اغیزې ونه لرئ ،نو تاسو کولی شئ د خپل دوهم دوز په ترالسه کولو کي
باور ولرئ ،حتی که تاسو د  50کلونو څخه کم عمر ولرئ.
ایا د استرازنیکا واکسین د هغو خلکو لپاره خوندي دی چې په تیرو وختونو کې یې د وینې ګندیدل درلودلي وي؟
که تاسو په تیرو وختونو کې د وینې ګندیدلو نور ډولونه درلودلي وي ،یا د وینې د ګندیدلو خطر ولرئ ،تاسو الهم کولی شئ د
اسټرازنیکا واکسین ولرئ .هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د وینې پخوانۍ ګندیدلو درلودل د اسټرازنیکا واکسین کولو وروسته د
 TTSخطر ډیر کړي.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره
که تاسو د اسټرازنیکا واکسین په اړه پوښتنې لرئ ،نو خپل ډاکټر سره وغږیږئ ،د www.health.gov.au/covid19-
 vaccines-languagesویب پاڼي ته الړ شئ  ،یا د کورونا ویروس د ملي مرستي کرښي ته په  1800 020 080زنګ
ووهي .د ژباړې او شفاهي ترجماني خدماتو لپاره 131 450 ،ته زنګ ووهئ.
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