GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR
PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

Material informativ pentru persoanele vaccinate cu vaccinul Vaxzevria* suspensie
injectabilă referitor la posibilitatea de apariție a tulburărilor de coagulare a sângelui
* denumit anterior COVID-19 Vaccine AstraZeneca

➢ Vaccinul Vaxzevria este utilizat pentru a preveni COVID-19 cauzată de virusul SARS-CoV-2. Vaxzevria se
administrează la adulți cu vârsta de 18 ani și peste;
➢ Vaccinul determină sistemul imun (sistemul natural de apărare a organismului) să producă anticorpi și globule
sanguine albe specializate, care să acționeze împotriva virusului, asigurând astfel protecție împotriva COVID19. Nicio componentă a acestui vaccin nu poate provoca boala COVID-19;
➢ Pe lângă efectele benefice ale vaccinării în prevenirea Covid-19, acest vaccin poate cauza și reacții adverse.
Majoritatea persoanelor vaccinate nu dezvoltă reacții adverse, însă, ca la orice alt vaccin, nu poate fi exclusă
posibilitatea de apariție a acestora;
➢ Cele mai frecvente reacții adverse la vaccinul Vaxzevria sunt, de obicei, ușoare sau moderate și se ameliorează
în câteva zile după vaccinare. Informații suplimentare despre vaccinul Vaxzevria sunt disponibile în Prospectul
acestuia.

Atenționări despre posibilitatea apariției tulburărilor de coagulare a sângelui
➢ Există posibilitatea apariției unor cazuri foarte rare de cheaguri de sânge, cu localizări neobișnuite, însoțite de
un număr scăzut de trombocite (trombocitopenie), care pot apărea în decurs de 2 săptămâni de la vaccinare.
Prospectul medicamentului va fi actualizat pentru a include această reacție adversă posibilă, cu frecvență foarte
rară;
➢ Deși riscul ca acest lucru să se întâmple este foarte mic, se recomandă să fiți în continuare atenți la posibilitatea
apariției simptomelor asociate, descrise mai jos, astfel încât să puteți primi tratament medical imediat, pentru
a se veni în sprijinul recuperării și a fi evitate complicațiile.

Solicitați asistență medicală dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome după
vaccinare:
➢ dificultăți de respirație
➢ durere în piept
➢ tumefiere a unui membru inferior (umflare a piciorului)
➢ durere în zona abdominală (durere de burtă) persistentă
➢ dureri de cap severe și persistente sau vedere încețoșată
➢ vânătăi sau mici pete roșiatice rotunde, în afara locului de administrare a vaccinului.
Adresați-vă medicului dvs. curant dacă aveți întrebări sau îngrijorări cu privire
la starea dvs. de sănătate

Prospectul vaccinului
Vaxzevria (în curs de
actualizare) este
disponibil prin accesarea
următorului QR cod:

Website: https://vaccinare-covid.gov.ro/

Reacțiile adverse pot fi
raportate către ANMDMR
prin accesarea websiteului (www.anm.ro) sau a
următorului QR cod:

