ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා පිළිබඳ ස ාරතුරු
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙ
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත ස්ට්හ රුධිරය කැටි ගැසීසේ ස්ට්හ පට්ටටිකා මට්ටටම අඩු කරවෙ දුර්ලභ අවස්ට්ථාවක් අතර
ස්ට්ේබන්ධයක් ඇත. සරාේසබාස්ට්යිසටාපීනියා සින්සරෝමය (TTS) ස්ට්හිත සරාේසබෝසිස්ට් යනුසවන් සමම තත්තත්තවය
හැඳින්සේ.
COVID-19 එන්ෙත සියලු වැඩිහිටියන් විසින් ලබා ගත යුතු යැයි නිර්සේශ සකසර්. අවුරුදු 60ට අඩු වැඩිහිටියන්ට
COVID-19 සරෝගයට එසරහිව ෆයිස්ට්ර් එන්ෙත ලබා දීම වඩාත්ත සුදුසුය. එසහත්ත කැමති ෙේ, අවුරුදු 60ට අඩු
වැඩිහිටියන්ට ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත ලබා ගැනීමට පුළුවෙ. ඔසේ තීරණය ගැනීමට ඔසේ වවද්යවරයාසේ
උපසද්ස්ට් ලබා ගන්ෙ.
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත අවුරුදු 50 ස්ට්හ ඊට වැඩි පුේගලයන්ට ලබා සද්නු සේ.
සරාමසබාස්ට්යිස ාපීනියා සින්සරෝමය (TTS සෙස්ට් හැඳින්සෙෙ) ස්ට්හි සරාමසබෝසිස්ට් යනු කුමක්ද?
සරාේසබාසිස්ට් යනු රුධිර කැටියකි.
සරාේසබාස්ට්යිසටාපීනියා යනු පට්ටටිකා මට්ටටම අඩු වීමයි.
TTS දුර්ලභ අවස්ට්ථාවක් වෙ ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙසත්ත අතුරු ඵලයක් විය හැකිය. එසස්ට් වුවසහාත්ත බරපතළ
තත්තත්තවයක් විය හැකි අතර ආබාධිත වීම සහෝ මරණයට පත්ත වීම සිදු විය හැක. TTS මගින් ශරීරසේ විවිධ සකාටස්ට්වල
රුධිර කැටි ඇති විය හැක. එමගින් රුධිර වහෙය ඇති විය හැකි සලස්ට් පට්ටටිකා මට්ටටම අඩු වීමද් සිදු විය හැක. ෆයිස්ට්ර්
ඒන්ෙත ස්ට්හ TTS අතර කිසිදු ස්ට්ේබන්ධතාවයක් සොමැත.
TTS සිදු ෙන්සන් කෙර අෙස්ට්ථාෙෙදීද?
වාර්තාගත වී ඇති පරිදි TTS ඇති වී ඇත්තසත්ත එන්ෙත ලබා ගැනීසමන් දිෙ 4 සිට 42 ද්ක්වා කාලසේදී වෙ අතර එය
ස්ට්ාමාෙයසයන් පළමු එන්ෙත්ත මාරාසවන් පසු ද්ක්ෙට ලැබී ඇත.
TTS සක රම බහුෙෙ ඇති සේද?
TTS තත්තත්තවය විරලය. ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා COVID-19 එන්ෙත ලබා ගත්ත 100,00 ක් පමණ වූ පුේගලයන්සගන් එය
බලපාෙ ලේසේ පුේගලයින් 1-2ට පමණ ස්ට්ංඛ්යාවකට බව ද්ැෙට ඇස්ට්තසේන්තු කර තිසේ. නමුත් වයස අවරුදු 60 ට
වඩා වැඩි අය අතරේ රෙෙ අනුපාතය වැඩි අතර දැනට ගණන් බලා ඇති ආකාරයට එය මිනිසුන් 100,000 කට 2-3
අතර ප්රොණයකි. වැඩිදුර සතාරතුරු ලබා ගත හැකි වූ විට සමම අගයන් යාවත්තකාලීෙ කරනු ලැසේ.
TTS අෙදාෙම ෙැඩි කණ්ඩායම තිසේද?
TTS වැඩි වයස්ට් වැඩිහිටියන් අතර වාර්තාගත වුවද්, එම තත්තත්තවය අඩු වයස්ට් වැඩිහිටියන් තුළ බහුලව ඇති වෙ බව
සපසන්. රුධිරය කැටි ගැසීමට සහතු වෙ කලින් පැවති වවද්යමය සහතු තිසේද් යන්ෙ අපි සොද්නිමු. පර්සේෂකයන්
තමත්ත සේ ගැෙ පර්සේෂණ පවත්තවති.
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TTSහි සරෝග ෙක්ෂණ සමාෙොද?
TTS මගින් පහත සරෝග ලක්ෂණ ඇති විය හැක:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

තද්බල, දිගටම පවත්තො හිස්ට්රද්ය:
o එන්ෙත්ත කිරීසමන් අවම වශසයන් දිෙ 2ට පසුව ද්ක්ෙට ලැසේ
o ස්ට්රළ සේද්ො ොශක මගින් තත්තත්තවය ස්ට්මෙය සොසේ
o වැතිරී සිටිෙ විට තවත්ත බරපතල සලස්ට් ද්ැනිය හැක
ඔක්කාරය ස්ට්හ වමෙය
ද්ෘෂටිය සබාඳ වීම
කතා කිරීසේ අපහසුව
නිදිමත බව
අපස්ට්මාරය
හුස්ට්ම ගැනීසේ අපහසුව
පපුසේ සේද්ොව
කකුල් ඉදිමීම
දිගටම පවත්තො උද්රසේ සේද්ොව
එන්ෙත්ත කළ තැනින් බැහැරව ස්ට්ම යට කුඩා රුධිර ලප ඇති වීම.

ඔබට සහෝ සවෙත්ත අයකුට COVID-19 එන්ෙසතන් පසුව සමම අතුරු ඵල කිසිවක් ඇති වුවසහාත්ත වහාම 000
ඇමතිය යුතුය.
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙසේ ප්රතිොභ, ඇති විය හැකි අෙදාෙමෙෙ ෙඩා ෙැඩිද?
ඔේ. එන්ෙසත්ත ප්රතිලාභ අවද්ාෙේවලට වඩා වැඩිය. විසශෂසයන් COVID-19 සහතුසවන් ද්ැඩි සලස්ට් සරෝගාතුර විය
හැකි වයස්ට්ගත පුේගලයන්ට ඇති වෙ ප්රතිලාභ වැඩිය.
ඔබ ෙයස්ට් අවුරුදු 60
කරන්සන් කුමක්ද?

අඩු ෙම, පළමු ඇස්ට්සරසස්ට්සෙකා මාරාෙ ෙබා ගැනීම

දිෙ නියම කර සගෙ ඇේෙම

ඔබට වයස්ට් අවුරුදු 60ට අඩු ෙේ ස්ට්හ පළමු ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා මාරාව ලබා ගැනීමට දිෙ නියම කර සගෙ ඇත්තෙේ
ඔසේ වවද්යවරයා හමු වන්ෙ. එය එන්ෙත ලබා ගන්ෙවාද් ෙැේද් යන්ෙ තීරණය කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
ඔබ ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා පළමු මාරාෙ ෙබා සගෙ ඇේෙම ස්ට්හ සදෙෙ මාරාෙ ෙබා ගැනීම නියමි
කුමක්ද?

ෙම කරන්සන්

ද්ැෙට වාර්තාගත වී ඇති සියලු TTS අවස්ට්ථා වාර්තා වී ඇත්තසත්ත පළමු ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා COVID-1මාරාව ලබා
ගත්තපසුවය. පළමු ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා මාරාව ගැනීසමන් පසුව තද්බල අතුරු ඵල ඇති සොවූසේ ෙේ ඔබට වයස්ට් අවුරුදු
60ට අඩු වුවද් විශවාස්ට්සයන් යුතුව සද්වෙ මාරාව ලබා ගත හැක.
අතී සේදී රුධිර කැටි ඇති වී තිසබෙ අය ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙ ආරක්ෂා ස්ට්හි ද?
ඔබට අතීතසේදී සවෙත්ත ආකාරවල රුධිර කැටි ඇති වී ඇත්තෙේ ස්ට්හ ඒවා ඇති වීසේ අවද්ාෙමක් තිබුණද්
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත ලබා ගත හැක. කලින් රුධිර කැටි ඇති වී තිබීම නිස්ට්ා ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත ලබා
ගැනීසමන් පසුව TTS ඇති වීසේ අවද්ාෙමක් තිබීම පිළිබඳ ස්ට්ාක්ි ෙැත.
ෙැඩි දුර විස්ට් ර ස්ට්ඳහා
ඇස්ට්රාසස්ට්සෙකා එන්ෙත පිළිබඳ ප්රශෙ තිසබන් ෙේ, ඔසේ වවද්යවරයා අමතන්ෙ. ෙැතසහාත්ත
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages සවත යන්ෙ, ෙැත්තෙේ අංක 1800 020 080ට National
Coronavirus Helpline අමතන්ෙ. භාෂා ස්ට්හ භාෂණ පරිවර්තෙ සස්ට්වා ස්ට්ඳහා අංක 131 450 අමතන්ෙ.
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