Informații despre
AstraZeneca
Vaccinul AstraZeneca
Există o legătură între vaccinul AstraZeneca și o afecțiune foarte rară care implică formarea de
cheaguri de sânge și niveluri scăzute de trombocite în sânge. Afecțiunea se numește tromboză
cu sindrom de trombocitopenie (TTS).
Vaccinarea împotriva COVID-19 este recomandată tuturor adulților. Vaccinul Pfizer este
vaccinul preferat împotriva COVID-19 pentru adulții cu vârsta sub 60 de ani. Totuși, adulții cu
vârsta sub 60 de ani pot alege să primească vaccinul AstraZeneca. Stați de vorbă cu medicul
dv pentru sprijin în luarea unei decizii.
Vaccinul AstraZeneca va fi administrat persoanelor de - sau peste - 60 de ani.
Ce este tromboza cu sindrom de trombocitopenie (cunoscută sub denumirea TTS)?
Tromboză înseamnă cheag de sânge.
Trombocitopenie înseamnă niveluri scăzute de trombocite în sânge.
TTS este un efect secundar potențial rar al vaccinului AstraZeneca. Dacă are loc, poate fi grav
și poate cauza dizabilitate sau deces. TTS cauzează cheaguri de sânge care pot apărea în
diferite părți ale corpului. Poate, de asemenea, cauza niveluri scăzute de trombocite în sânge,
ceea ce poate duce la sângerare.
Când are loc TTS?
Cazurile de TTS raportate au avut loc între 4 și 42 de zile după vaccinare, de obicei după prima
doză a vaccinului AstraZeneca.
Cât de răspândit este TTS?
În prezent, se estimează că TTS afectează aproximativ 1 la 100.000 de indivizi care primesc
vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19. Dar pentru cei cu vârsta sub 60 de ani, se
estimează că rata este mai mare, de aproape 2-3 persoane la 100.000 de indivizi. Aceste
estimări vor fi actualizate pe măsură ce apar noi informații.
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Există grupuri mai expuse riscului de TTS?
TTS pare a fi mai răspândit printre adulții mai tineri, deși s-au raportat cazuri la unii adulți mai în
vârstă. Nu știm dacă există antecedente medicale care să contribuie la formarea cheagurilor de
sânge. Cercetătorii sunt în curs de investigare a acestei probleme.
Care sunt simptomele TTS?
TTS poate cauza unele dintre următoarele simptome:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durere de cap persistentă și severă care:
o apare la cel puțin 4-2 zile după vaccinare
o nu se ameliorează cu analgezice simple
o se înrăutățește dacă stați culcat
greață și vomă
vedere încețoșată
dificultate în vorbire
toropeală
convulsii
dificultăți de respirație
dureri în piept
picior umflat
dureri abdominale persistente
pete mici de sânge sub piele, departe de locul injectării.

Dacă oricare dintre aceste efecte secundare grave apar la dv sau la altă persoană în urma
vaccinării împotriva COVID-19, sunați imediat la 000.
Avantajele vaccinului AstraZeneca sunt mai mari decât riscurile?
Da. Avantajele vaccinării sunt mai mari decât riscurile, mai ales în cazul persoanelor mai în
vârstă care prezintă un risc mai mare de a se îmbolnăvi foarte grav de COVID-19.
Ce se întâmplă dacă aveți vârsta sub 60 de ani și sunteți programat pentru prima doză de
AstraZeneca?
Dacă sunteți programat pentru prima doză de vaccin AstraZeneca și aveți sub 60 de ani, stați
de vorbă cu medicul dv. Acesta vă va ajuta să hotărâți dacă să primiți vaccinul.
Ce se întâmplă dacă ați primit prima doză de AstraZeneca și a sosit timpul să primiți a
doua doză?
Aproape toate cazurile de TTS au apărut după prima doză a vaccinului AstraZeneca împotriva
COVID-19. Dacă nu ați suferit de efecte secundare grave după prima doză de vaccin
AstraZeneca, puteți primi cu încredere a doua doză, chiar dacă aveți sub 60 de ani.
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Vaccinul AstraZeneca prezintă siguranță în cazul persoanelor care au avut cheaguri de
sânge în trecut?
Dacă în trecut ați avut alte tipuri de cheaguri de sânge, sau dacă prezentați riscul de a face
cheaguri de sânge, puteți totuși primi vaccinul AstraZeneca. Nu există dovezi că faptul de a fi
avut cheaguri de sânge în trecut ar spori riscul de TTS după primirea vaccinului AstraZeneca.
Pentru informații suplimentare
Dacă aveți întrebări despre vaccinul AstraZeneca, adresați-vă medicului dv, accesați
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, sau sunați Linia națională de sprijin cu privire
la coronavirus, la 1800 020 080. Pentru servicii de traducere și interpretare, sunați la 131 450.
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