એસ્ટ્રાઝેનેકા વિશેની માહિતી
એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી
એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી અને ભાગ્યે થતી એક (શારીહરક) તકલીફ િચ્ચે એક સંબધ
ં (લલિંક) છે , જેમાં લોિીના ગંઠાઇ
જિા અને લોિીના ત્રાક કણ (પ્લેટલેટ)ના નીચા સ્ટ્તરનો સમાિેશ થાય છે . આ તકલીફને થ્રોમ્બોસાયટોપેવનયા
વસન્ડ્રોમ (ટીટીએસ) સાથે થ્રોમ્બોવસસ કિેિામાં આિે છે .
બધા જ પુખ્ત િયના લોકો માટે COVID-19 રસીકરણની ભલામણ કરિામાં આિે છે . ૬૦ િર્ષથી ઓછી
ઉંમરના પુખ્ત િયનાઓ માટે ફાઇઝર રસી COVID-19 સામેની પસંદગીની રસી છે . જો કે , ૬૦ િર્ષથી ઓછી
ઉંમરના પુખ્ત િયના લોકો િજુ પણ એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી લેિાનુ ં પસંદ કરી શકે છે . તમારો વનણષય લેિામાં મદદ
કરિા માટે તમારા દાક્તર સાથે િાત કરો.
૬૦ િર્ષ અને તેથી િધુ ઉંમરના લોકોને એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી આપિામાં આિશે.
થ્રોમ્બોસાયટોપેવનયા વસન્ડ્રોમ (જે ટીટીએસ તરીકે ઓળખાય છે ) સાથે થ્રોમ્બોવસસ શું છે ?
થ્રોમ્બોવસસનો અથષ લોિીની ગાંઠ થાય છે .
થ્રોમ્બોસાયટોપેવનયા એટલે લોિીના પ્લેટલેટનુ ં નીચું સ્ટ્તર.
ટીટીએસ એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીની, ભાગ્યે થાય તેિી સંભવિત આડઅસર છે . જો તે થાય, તો તે ગંભીર િોય શકે છે
અને અપંગતા અથિા મ ૃત્યુન ુ ં કારણ બની શકે છે . ટીટીએસ લોિીની ગાંઠો બનાિે છે , જે શરીરના જુ દા જુ ગા
અંગોમાં િોય શકે છે . તેનાથી લોિીના પ્લેટલેટનુ ં સ્ટ્તર પણ નીચું જઇ શકે છે , જેને કારણે રક્તસ્ત્રાિ થઇ શકે છે .
ફાઇઝર રસી અને ટીટીએસ િચ્ચે કોઇ લલિંક નથી.
ટીટીએસ ક્યારે થાય છે ?
ટીટીએસના નોંધાયેલા હકસ્ટ્સાઓ સામાન્ડ્ય રીતે એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીના પ્રથમ ડૉઝ પછી, રસીકરણના ૪થા થી
૪૨મા હદિસની િચ્ચે થયા છે .
ટીટીએસ કે ટલું સામાન્ડ્ય છે ?
ટીટીએસ ભાગ્યે થાય છે . જેમણે એસ્ટ્રાઝેનેકા COVID-19 રસી લીધી િોય તેિા ૧૦૦,૦૦૦ લોકોમાંથી લગભગ
૧-૨ લોકોને તે અસર કરિાનો િાલમાં અંદાજ છે . ૬૦ િર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો માટે, આ દર િાલમાં ઊંચો
એટલે કે, ૧૦૦,૦૦૦ લોકોમાંથી ૨-૩ લોકો િોિાનો અંદાજ છે . જેમ જેમ િધુ માહિતી ઉપલબ્ધ થશે તેમ તેમ
આ અંદાજમાં સુધારા-િધારા કરિામાં આિશે.
શું ટીટીએસનું જોખમ કોઇ જૂથને િધુ છે ?
ટીટીએસ નાની ઉંમરના પુખ્ત િયના લોકોમાં િધુ સામાન્ડ્ય િોિાનુ ં જણાય છે , જો કે કે ટલાક મોટી ઉંમરના
પુખ્ત લોકોમાં પણ તે નોંધિામાં આવયું છે . જો પિેલેથી િોય તેિી કોઇ તબીબી તકલીફ લોિીની ગાંઠો
બનાિિામાં ફાળો આપતી િોય તો, અમને ખબર નથી. સંશોધકો આની તપાસ કરી રહ્યા છે .
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ટીટીએસના લક્ષણો શું છે ?
ટીટીએસ નીચે મુજબના કેટલાક લક્ષણો પેદા કરી શકે છે :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

સતત રિેતો માથાનો ગંભીર દુ ખાિો કે જે:

o રસીકરણના ઓછામાં ઓછા ૨ હદિસ પછી શરૂ થાય છે
o સાદી પીડાનાશક દિાથી ઓછો થતો નથી
o સ ૂઇ જિાથી કદાચ િધે
ઊલ્ટી અને ઉબકા
ઝાંખ ું દે ખાવું
બોલિામાં મુશ્કેલી
સુસ્ટ્તી લાગિી
ખેંચ આિિી
શ્વાસ લેિામાં મુશ્કેલી
છાતીમાં દુ ખાિો
તમારા પગમાં સોજો
પેટમાં સતત દુ ખાિો
ઇન્ડ્જેક્શન માયુું િોય ત્યાંથી દૂ ર, ત્િચા િેઠળ નાની લોિીની ફોલ્લીઓ.

જો તમને અથિા અન્ડ્ય વયક્ક્તને COVID-19 રસીકરણ પછી આમાંની કોઇપણ ગંભીર આડઅસર થાય તો,
તમારે તરત જ ૦૦૦ પર ફોન કરિો જોઇએ.
શું એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીના ફાયદા જોખમો કરતાં િધારે છે ?
િા. રસીકરણના ફાયદા તેના જોખમો કરતાં િધારે છે , ખાસ કરીને વ ૃદ્ધ લોકો માટે, જેમને COVID-19થી અત્યંત
બીમાર થિાનુ ં જોખમ િધુ છે .
ં
જો તમે ૬૦ િર્થ
ષ ી ઓછી ઉંમરના છો અને એસ્ટ્રાઝેનેકાના તમારા પ્રથમ ડૉઝ લેિા માટે નોંધાવયું િોય તો શુ?
જો તમે એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીનો તમારો પ્રથમ ડૉઝ લેિા માટે નોંધાવયું િોય અને તમારી ઉંમર ૬૦ િર્થ
ષ ી ઓછી છે ,
તો તમારા દાક્તર જોડે િાત કરો. તેઓ તમારે રસી લેિી કે નહિિં તે નક્કી કરિામાં તમને મદદ કરશે.
જો તમે એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીનો તમારો પ્રથમ ડૉઝ લઇ લીધો િોય અને િિે બીજો ડૉઝ લેિાનો સમય થયો િોય
ં
તો શુ?
ટીટીએસના લગભગ તમામ નોંધાયેલ હકસ્ટ્સા એસ્ટ્રાઝેનેકા COVID-19 રસીના પ્રથમ ડૉઝ પછી થયા છે . જો
તમને એસ્ટ્રાઝેનેકા રસીના પ્રથમ ડૉઝ પછી કોઇ ગંભીર આડઅસરો ન થઇ િોય તો, તમે તમારો બીજો ડૉઝ
લેિામાં વિશ્વાસ રાખી શકો છો, પછી ભલે તમે ૬૦ િર્ષથી નાના િોિ.
જેમને પિેલાં લોિીની ગાંઠો થઇ િોય તેિા લોકો માટે શું એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી સુરલક્ષત છે ?
જો તમને પિેલાં અન્ડ્ય પ્રકારની લોિીની ગાંઠો થઇ િોય, અથિા લોિી ગંઠાિાનુ ં જોખમ િોય તો પણ, તમે
એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી લઇ શકો છો. એિા કોઇ પ ૂરાિા નથી કે પિેલાં લોિીની ગાંઠો થઇ િોય તો, એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી
લીધા પછી ટીટીએસનુ ં જોખમ િધે છે .
િધુ માહિતી માટે
જો તમને એસ્ટ્રાઝેનેકા રસી બાબતમાં પ્રશ્નો િોય તો, તમારા દાક્તર જોડે િાત કરો,
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages પર જાિ અથિા રાષ્ટ્રીય કોરોનાિાયરસ સિાય રે ખાને
૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરો. અનુિાદ અને દુ ભાવર્યા સેિા માટે ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.

AstraZeneca Information - 14082021 - Gujarati

2

